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 ތަޢާރަފު  .1
 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް  8ގެ  (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު)  2007/5 ނޫނު ނަްނބަރުޤާ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  73ޤާނޫނުގެ . ގައެވެ 2007އޮކްޓޫބަރު  23ކޮމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ 

މިނިވަން މުސްތަޤިއްުލ . އިން ފެށިގެންނެވެ 2008ެމއި  1ފަށާފައިވަނީ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށް  2020އިން  2016ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މިހާރު މިޞްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ 

 .އް ޙާޞިލްކުރުމަށެވެވަނަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަނޑިތަ 2ހަދާފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް  ގައި ބަޔާންވެގެންވާ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  24ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 
ނިމުމުން، ެއ އަހަރު ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގިގޮތުެގ ރިޕޯޓެއް ތައްާޔރުކުރުމަށް ފަހު، ފާިއތުވި 

ށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަހުގެ 2ތާ އަހަރު ނިމޭ
ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުިހންުމ  2019މި ގޮުތން މި ރިޕޯޓްގައި . ން ލާޒިމުކުރެއެވެނުޤާނޫ

އަށާއި، ކޮމިޝަނަށް ގެނެވިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި، ކާމިޔާބީތައް އަދި ދިމާވި ރވިސް މަސައްކަތްތަކާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަ
ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އަދި ކޮމިޝަނާއި، ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކުރިމަގަށް . ގޮންޖެހުންތައް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ

 . ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު

 ކުރިމަގުމި އަހަރަކީ، އަދި . އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ 12ގަމުންދާާތ ނސިވިލް ސަރވިސް ހިދިވެހި  ،ވަނަ އަހަރަކީ 2019
މުވައްޒަފުން ދިވެހި  25370  ލަވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޖުމު 2019. ވެގެންދިޔަ އަހަރެކެވެއުއުޖާލާ ކުރުވި އުއްމީދުތަކެއް އަ

. ިފރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ 9384ެހން މުވައްޒަފުންނާއި، އަން 15986އެއީ . ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވެ
ވަނަ  2019ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  މުވައްޒަފުން 1722 ،އިރު ވަނަ އަހަރު އަޅާކިޔާ 2018ވަނަ އަހަރާއި،  2019
. އެވެ 23648އަކީ ލަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުއިރު ސިވި ވަނަ އަހަރު ނިމުނު  2018.  ފައިވެއެވެއިތުރުވެއަހަރު 

 . މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވެ 76ލަ ޖުމު ގެ އިދާރާގައިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

. ކުރެވިފައިވެއެވެ ޢިނާޔަތްދީ ވަޒިފާއިން މުސްކުޅި މުވައްޒަފުން 115އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން  55ވަނަ އަހަރު އުމުރުން  2019
 .  ކުރެވިފައިވެއެވެ ފާއިން މުސްކުޅިއްޒަފުން ވަޒީމުވަ 97އަހަރު ފުރިގެން  65އަދި އުމުރުން 

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ޖަލްސާއެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ 150ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ  2019
ގިނަ ނިންމުންތަކެްއ  ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީއަށް ގިނަގުނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުމާއެކު ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވި، ފައިދާހުރި

ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށާއި، ސިވިލް  2019 ،އެހެންކަމާއެކު ނިންމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވެސް ކުރިމަތިިވ އަހަރެއްކަމުގައި ފާހަަގ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކާމިޔާބުތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވި އަދި ގޮންޖެހުންތަކެއް

 .ކޮށްލެވެއެވެ



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       4  
 

 ހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތައް ދިވެ  .2
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 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބަސް  .3
 

 بســم اللّـه الّرحمـن الّرحيــم

ٍد َوعلـى آلـه   أجمـعـين َصْحبِـهِ وَ اَلَحْمـدُ ِللّـِه َرّب العَـالَِمـين،  َوالّصـالة َوالّسالم علـى سيّدنا محـمَّ

 

ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި  ހޯދުނު ކާމިޔާބީތަކާއި ދިޔަގޮތާއިއި ނގަހިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އިހަރުގަވަނަ އަ 2019
ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ މަތިވެރި އިއަަހރީ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅަ ،ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލައިބިނާކުެރވޭދަތިތައް އަދި ކުރިމަގު 

ހިންގުމަށްޓަކައި ނިމިދިޔަ އަހަރު  ތަރައްގީކޮށް ވެ. ސަބަބަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީކޮށްއުފަލެކެ
 މި ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން  ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާީބތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކާއި

 ލިބިގެންދާތީއެވެ. 

އަހަރު ފެށިގެން އައީ ކޮމިޝަން ހިންގުަމށް ލިބުނު ކުޑަ ބަޖެޓްެގ  ވަނަ 2019 ،ވެސް އެއްފަދައިން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ
ގިނަވަމުންދިަޔ  ގޮތްތަކާއެކު އަދި ޑިޖިޓަލް އާލާތްތަކުގެ ެއހީތެރިކަމާއެކު، އިތުރުވެއުއަ މާޔޫސްކަމާ އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް، އީޖާދީ

ނެވެ. ނަމަވެސް، ގެ މައްޗަށް ފަތަހަ ހޯދަިއ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާލެވުކަމުކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިމަސައް
އް މިނިސްޓްރީތަކަށް ކަމާއި، ބައެ ވިގައި ލަސްތަކެއް ދިމާލަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުކޮމިޝަނުގެ ޖުމު

ފަދަ  ހަމަޖެހޭ މުޅިން ހިތްޕުޅު މަސްއޫލުވެރިންރީތަކުގެ މިިނސްޓް އެ އް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިޚިދުމަތްތަނު ބައެއް ންޖެހުފޯރުކޮށްދޭ
 ފޯރުކޮށްނުދެވިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވާލަންޖެހެއެވެ.ހުރިހާ ކަމެއް  ،ބޭނުްނވި ނަަމވެސް ،ހަލުވިމިނެއްގައި

ރީނުތަްއ މުވައްޒަުފްނނަށް ބޭުނންވާ ތަމް ވަންނަ ރިބާކާރު ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން ކެނޑިގެންދިއުން އިތުރުވުާމއި، އަލަށްތަޖު
 ށް އިތުރުވެގެންދިޔަ މަސައްކަތަ، އެކު އައު ސަރުކާރުގައި ޤާއިމުވުމާމިނިސްޓްރީއެއް 5އިތުރު ، ދެވުމާއި ނުކޮށްއެދެވޭގޮތެއްގައި ފޯރު

އެކު އަދި މުޅި ންނާއްޒަފުމުވަ 3ގެ ތެރެއިން ލިުބނު މުވައްޒަފުން 10 ުކރެވުނު މަސައްކަތުން އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
 އަހަރު ނިމުނު 4ށް ގެންަނން ޖެހިފައިވާ އިސްާލޙުތައް ހިންގުަމށް ޤާޫނނަހަލުވިކޮށް  ،ނީކޮށްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާ

 ކޮމިޝަން ކުރިން މި ދެންނެވި ކަންކަން ބޭުނންވި ނަމަވެސް، ކާމިޔާބު ނުކުރެުވމުގެ އަސްލެވެ. ނުވުމަކީފައި ވިވެސް ގެނެ އިރު
 ދިޔަ ކަންކަމަށް  ދިޔަ ޑިމާންޑް ނުވަތަ ބޭނުންވަމުން ލެމުންވިސް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އަދި އުފުހިންގުމަށާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރ

 ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކެވެ. ފުރިހަމަ އިޖާބައެއް ދިނުމަށް 

ނެޝަނަލް އިންޑިއާގެ  ،ފާހަގަކޮށްލަންެޖހެނީ ވަނަ އަހަރު ހޯދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި 2019ކޮންމެއަކަސް، 
ރ ގުޑް ގަވަރނަްނސް އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެުވނު އުއްމީީދ ފަހުމުނާމާއެއްގެ ސަަބބުްނ ސެންޓަރ ފޮ

 މުވައްޒަފުން އިންޑިއާގައި ތަމްރީނުކުރުމަށް 1000އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  5ކުރިއަށް އޮތް 
 2އިންޑިއާގައި  ނަށްމުވައްޒަފުން 90ލަ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމު 2019 ،ވެ. މިގޮތުންލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ފުރުޞަތެ

 ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސަވައި މުހިއްމުދެވިފައިވެއެވެ. މި ރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯަދއިމުއްދަތަށް ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުހަފްތާގެ 
ސަރުކާރަށް ނިހާޔަތަށް އިންޑިޔާގެ ންސީ ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށާއި ޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސަލަޑިއާގެ ބޮ ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އިން
 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ކްރެޓިކް އަދި ޑިޖިޓަްލ އަދި ޑިމޮ އިސް ޒަމާނީކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގައާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި
 17ހިފާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ކުރުމަށް އަމާޒުދ. މަޖިލީހުން ހާޞިލުއ މީގެ އިތުރުން ،އިސް ބިނާކުރުމުގަމޯލްޑިވް

ދެމުންގެންދެވިފައިވަނީ ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ބޮޑު އަހުމިއްޔަތުކަމެއް ކުރުމުަގއި އެންމެޞިލްހާލަނޑުދަނޑިތައް 
ވަނަ އަހަރު  2019 ،ގޮުތން ރުކުރުމަށެވެ. މިކަން އިތުކޮށް ހިންގުމުގެ ާޤބިލުމަތި މުވައްޒަފުން ތާޒާކޮށް، މަސައްކަުތގެ ހުނަރު

 ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ސަަނދު  159ކޯހެއް ހިންގައި  7ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުްނ ޖުމުލަ 
މުވައްޒަފުން  4433ލަ އި ހިންގުނު ތަމްރީނުތަކުްނ ުޖމުދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްޮރފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ގޮުތގަ

 ދީފައިވެއެވެ. ސަނަދުތާޒާކުރެވި 

ވަނަ އަހަުރ  2019 ،ފުޅާޮކށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަރައްޤީުކރުމަށްޚިދުމަތް  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓްރެއިނިންގ ސަރވިސް ސިވިލް
ފުރަތަަމ  ގާ އިމާރާތުގެމި ިއންސްޓިޓިއުޓް މިހާރު ކޮމިަޝން ހިނ ،އިރު ހޯދިފައެވެ. އެއީ އަހަރު ނިމުނު ތަކެއްވަނީ ކާމިޔާބީ

 ކުރެވުމެވެ. ވައި ކުޑަ ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމުަބދަލުކޮށް އާާބތުރަފިލުފަންގިފިލާއަށް 

ބޭރުގެ  ށް ޓަކައި،ގުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހުނަރު ދިރުވައި ހިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި  ،ގޮތުން ރު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިވަނަ އަހަ 2019އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

ދިނުމުގެ އިއަދި ާމހިރީ އެީހތެރިކަން ފޯރުވަ ރިބާ ބަދަލުުކރުމަށާއި ފަންނީމަޝްވަރާކޮށް ތަޖު މެދުސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންކަމާ
 މުވެ ހިނގަމުންދާ ބައިނަލް އަޤްވާީމ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ އިޤާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ނޫރުއިސްލާމުގައި މަޤްސަދުގައި ކަޒަ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ މެްނބަރެއްގެ  ޖޫން މަހުގެ ތެޭރގައި 2019، އާސްތާނާ ހަބްގައި ސިވިލް ސަރވިސް

ގައި  2019ޖޫން  20 ،ކޮމިޝަންގެ ވަފުދެއް ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެިރވާން ފެށިފައިވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް
ތަންތަނުން ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ލިބިދޭެނ  މަރުކަޒަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ 7ޕާކިސްތާނުގެ 
ވަރސިޓީއާއެކު ނިތުން ޕާކިސްތާނުގެ ވާރޗުއަލް ޔުގޮ މި އެވެ.އިވެފަވިހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރެފުރުސަތުތައް 
ޕާކިސްތާން ފެޑެރަލް ޕަބްލިކް  އިލާމާ އިޤްބާލް އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އާ އްއަދި ޕާކިސްތާނުގެ އަ ،ގައި ސޮއިކުރެވިފަހުމުނާމާއެއް

  ވެއެވެ.ންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަ

ހިލޭ އެހީގެ  ސަރުކާރުގެ މާއެއްގައި ސޮއިކޮށް ޖަޕާނުމުނާވެސް ފަހު ޖަޕާނު އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަޭރޝަން އޭޖެންސީއާއެކު
އޮްކޓޫބަުރ  17ވަނީ ފުރުސަތު ިލޭބ ގޮތް 6ދަށުން ސިވިލް ސަރވަންޓުްނނަްށ މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް އަހަރަކު 

ރާއްޖެއިްނ  ނަށްވަނަ އަހަރަީކ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 2019ކަމުން ފަހިކުރެވިފައެވެ. އެހެން ގައި 2019
 ފައިވާ ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އިދެވި އް ހޯދަތަކެރިބާ ޯހދުުމގެ ފަހި ފުރުސަތުބޭރުން ތައުލީމާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތައް އަދި ތަޖު

ން ކޮމިޝަން ހިންގުމަށާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގު ،އިރު ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 2019ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް 
ސިވިލް ޖެހެއެވެ. ދިވެހި ފާހަގަކޮށްަލން ކަންނުގަނެވުނުއި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުން އަރަކުރިމަތިވި ށްރުދަނާކޮށް ޒަމާނީކުރުމަހަ

ގެން އިޅި ނަމަވެސް ފާސްނުކުރެވި ދިގުލަމަޖިލީހަށް ހުށަހެ އިސްލާހުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ގަޅުނސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ރަ
މިނިސްޓްރީއެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އެތައް  5ދިޔަ އައު  ކާރާއެކު އުފެދިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އައު ސަރު

 ،ށް އެދެވޭ އިޖާބައެއްނުލިބިރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަމުވައްޒަފެއް އިތު 10 ،ގުނައަކަށް އިތުރުވެގެންދިޔަ ހިނދު
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ވެފައިވުމަކީ  އަހަރު 9 އް ނުލިބިވެސް ކުރިއެރުމެ ންގެ މުސާރައަށްންޓުވެ. ސިވިލް ސަރވަންނެމުވައްޒަފު  3ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ރޫޙު ހީނަރުވުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.  ވެސް

ނީ އުޖާލާކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ކުރިމަގު ދައްކަ އިނަމަވެސް، ކުިރޔަށް އޮތް އަހަރަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އާ ދިމާވިކަންމިހެން 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ކަމުގައި އުފަލާއެކު ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ. އެއީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ  2020 ،މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ހަމަކުރުމާއި ބޮޑުކުރުމުގެ ވެސް މުސާރަތަކާއި އިނާޔަތްތައް އެއް ޕޭ ކޮމިޝަނުންނޭޝަނަލް  ،ފައި އޮތުމާއެކުކަމުގައި ވިދާޅުވެ

ވިލް މު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރައްވާފައިވާތީއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގައި ދިވެހި ސިންހިމު
 ގަޅު އިސްލާހުތަކެއް ގެނެވޭނެކަމަށް ބެލެޭވތީއެެވ. ނހޭ ޤާނޫަނށް ރައާ ބެސަރވިސް ޤާނޫނަށާއި ވަޒީފާ

ކަމުގައި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނެގޭ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށާއި މަޤާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު ފަރާތްތައް
 ،ގެ ތެރެއިން ނެގޭނެގޮތަށް ޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް މޮޑެލެއްނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމްޕީޓެންސީ ބޭސް ށްކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއަ

 2020ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި މޮޑެލް  2019އުފައްދައި ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މިފަދަ މޮޑެލްއެއް
ސިވިލް  ،އިރު އަހަރު ނިމުނުވަނަ  2019ތަންފީޒުކުރަން ފެށޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

ވެސް  އޮނިގަނޑެއް 12ސަރވަންޓުންނަށް މަޤާމުގެ ކުިރއެރުން ލިބޭނެ މަގު ފަހިވާގޮަތްށ ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ ކޭޑަރތަކުގެ 
 ފެށޭނެއެވެ.  ވެސް މުޅިން ނިންމާލެވި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގައި ތަންފީޒުކުރަން ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. މި އޮނިަގނޑުތައް

ުހންތަކަކުްނ ވަނަ އަހަރަކީ ކުރިން ދެްނނެވުުނހެން ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކުރެުވނު އަދި ގޮންޖެ 2019ނިމިދިޔަ  ،ކޮންމެއަކަސް
ކަންކަން  ނުގެނެވި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. ނަމަވެސް، ހޯދުނު ކާމިޔާބީތަކުގެ މަތިން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ. މިއިމުޅިން އަރަ

ނާއި ވެރިންއިސް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ވަޒީރުންނާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުފަހިކޮށްދެއްވުމުގައި ރައީސުލް
ކޮށްދެއްވި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ޙިއްސާ ފާހަގަކޮށް އެންމެހާ ކަމާއެކު މަސައްކަތްލަގޮތެއްގައި ހީވާގިއަދި ޖުމު ޒިންމާދާރުވެރިން

 ވެ. ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގަިއ ޝުކުރު ދަންނަވަމެ

ދުމަތުގެ ޚިއަޅުގަނޑު އެދެނީ އަދި ދުޢާކުރަނީ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވެ، 
 ައްނނާނެ އަހަރުތަކެއް ކަމުގައި ވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް  ފެންވަރު މަތިވާނެ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމަށް

 ގަޅު ނ މިންަވރު ކުރެއްވުމެވެ. އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގައި އެންމެ ރަޢާލާތަނަހޫ ވަޙާސުބުهللا 
ކަމުގައި ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެ ކަލާނގެ ބަރަާކތްލެއްުވމެވެ. އަދި ހަމަ މިފަދައިން ސިވިލް ސަރވިސް އަދި ކުރިއަރާފައިވާ

 ،ސިވިލް ސަރވަންޓުން ނަޒާހާްތތެރިވެ ތިބެ  އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުުރމުގައި އެންމެ

 ކަލާނގެ ބަރަކާތްލެއްވުމެވެ. އާމީން!  ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ އެކުހާީވިގަކމާ ، އިސްނަގައި

 ކުރިޔަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުން!  !ކުރިޔަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް

 

 ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް

 ސްރައީކޮމިޝަނުގެ 
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 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތައް  2019. 4
 

ރވިސްގެ ސިވިލް ސަ 730ސިވިލް ސަރވަންުޓންގެ ވަޒީފާގެ ކަންކަމާއި  25370 ،އިރު  ވަނަ އަހަރު ނިުމނު 2019
ވުނު އިރު، ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދެއިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާއާ

 ންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛ކުރެވުނު މުހި

މަސައްކަތުން، ރާއްޖެއާއި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު .1
 މީހުންނަށް ހޯދަިއދެވިފައިވެއެވެ. 5340ބޭރުގައި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު  ންއިރާއްޖެ

ގެނެވުުނ މި ގޮތުން ބައެްއ އިސްލާހުތައް ގެނެވިފައެވެ.  ވަނަ އަހަރު 2019 ށްވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދަދި .2
ނުމާ ތަކުގެ ތެރޭގައި " ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓް" އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެވޭނެ ހާލަތްތަާކއި، ބަލިވެއިއިސްލާހު

ތަކުގެ އިތުރުން ޕަރމަނަންޓް ސްލާހުތްތަކަށް ގެނެވުނު އިއާއި ލިބޭ ޢިނާޔަޓީގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއް
 ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަުލތައް ހިމެނެއެެވ.މަޤާމަށް މީ ގެރެޓަރީންސެކް

ނޑުތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކަިއ އޮނިގަސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ  .3
ކޭސް ކޮމިޝަނަްށ  96ވެރިކޮށް މް މެދުޓަ"ސައްލާ" ސިސްއިދާރާގެ މީޓިންގ ެމނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ކޮމިޝަނުގެ 

ގެ  2.0 ވިއުގަސީއެސްޯސސް ޑޭޓާބޭސް ކަމުގައިވާ ިމފައިވެއެވެ. އަދި ހިއުމަން ރިހެޅި މަޝްވަރާކުރެވި ނިންހުށަ
ކޭހާއި،  3122ސިބިލިޓީ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް ންކޭހާއި، ޖޮބް ރެސްޕޮ 911ކުއެސްޓް ރިވަޒީފާދިނުމާބެހޭ ތެރެއިން 

ވަނަ  2019 ،ކޭސް  548ކޭހާއި، ޕޯސްޓް މައިގްރޭޝަން ރިކުއެސްޓް  349ރިކުއެސްޓް  މެންޑޭޓް ޓްރާންސްފަރ
 ނިންމާފައިވެއެވެ.  ގެ ތެރޭގައިއަހަރު

ގެ ދަށަށް ޅެއްއުޓް ހިންގުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އެއްފުރާޓިރެއިނިންގ އިންސްޓިޓްސިވިލް ސަރވިސް  .4
ބަަދލުގެ ަސބަބުްނ ސިވިލް  ބަދަލުކުެރވި ލައިބްރަރީއެއްވަނީ ގާއިމުކުެރވިފައެވެ. އަދި މިވަނަ އަހަރު  2019

 ރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެމުްނދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ ފުރިހަމަވެގެން ދާނެއެވެ.ޓްސަރވިސް 
ތެރެއިން  ހެޅި، އޭގެމައްސަލަ ހުށަ 774އި ރިލޭޝަނަށް ގެ އެމްޕްލޯވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 2019 .5

ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީ އަހަރުތަކުގައި އެކި ކޯޓުތަކަށް ފައިވެއެވެ. ނިމިފައިވާ މައްސަލަމައްސަލައެއް ނިންމި 626
 ވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

އިދާރާއަކަްށ  7 ފައިވާ މައްސަލަތައް ތަުހޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތެރޭގެހެޅިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ .6
 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2019ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީމުތައް 

އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއް ނަންސް ރގުޑް ގަވަ ރފޮ އިންޑިޔާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ .7
ސިވިލް ސަރވަންޓުްނ  1000ކުރިޔަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  ،ވާލެވިއެކުލަ
އިރު  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 2019ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި  ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ލިބިދިުނމަށް ތަމްރީނު ގެމުއްދަތު ކުރު
 ރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. ތަމް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އްޒަފުންމުވަ 90ލަ ޖުމު

 7 ދޭވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގެ ތަމްރީނާއި ފަންނުވެރިކަން އަދި ހުނަރު ދަސްކޮށް 2019 .8
 ބާމެމްަބރުންގެ ވަފުދެއް ޒިޔާރަތްކޮށް ދިެވހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ތަްމރީނާއި ތަޖުރި 5މަރުކަޒަކަށް ކޮމިޝަނުގެ 
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މަރުކަޒަާކއެކު ފަހުމުނާމާ  3މަރުކަޒާއެކު ފަހުމުނާމާ ެއކުލަވާލައި އިތުރު  ޝްވަރާކުރެވި އެއްހޯދައިދިނުމަށް މަ
 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

އަހަރު  55މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އުމުރުން  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ދިގު  .9
މުވައްަޒފުން ވަނީ އެ މުވައްޒަފުން ކުރެްއވި އިޚްލާސްތެރި  97އަހަރު ފުރިފައިވާ  65މުވައްޒަފަކާއި،  115ވެފައިވާ 

 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިފައެވެ. 2019ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އިނާޔަތްދީ 
ބޭފުޅަކު  12އަހަުރގެ  ނަވަ  2019މުގެ މަޤާމަށް ޓް ސެކްރެޓަރީ ކަ ންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ޕާމަނަ .10

 ބޭފުޅަކު ވަކިވެފައިވެއެވެ. 4ހަމަޖައްސައި އަދި، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަޤާމުން 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އޮންނަ އެޑްވައިޒަރީ  .11

 އެވެ. އިވެގައި ބޭއްވިފަ 2019ލުވުމެއް ވަީނ ބައްދަ 17ކޮމިޓީގެ 
ކޮމިޝަނުެގ ބަޖެޓް ވަނީ  ރުފިޔާއެވެ. މި 21725676ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަކީ  2019ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  .12

 ބޭނުންކުެރވިފައެވެ. ްނމެ ފައިދާ ހުރިގޮތުގައި އެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް 
ރާތަކުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަްށ ސް އިދާތަކާއި، ސިިވލް ސަރވިބައްދަލުވުން ޝަނުގެ މުހިންމު ލް ސަރވިސް ކޮމިސިވި .13

ވަނަ  2019ސް ހޯލެއް ރޕައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މަލްޓި ޕަތައް ހިންގުމަްށޓަކަތަމްރީނުއަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޚާއްސަ 
 ލޯގައި ހެދިފައިވެއެވެ. ފްއިމާރާތުގެ ގްރައުންޑްކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ  އަހަރު 

ވަނަ އަހަރު މޭމަހުގައި ތަޖުރިބާ  2019މެމްބަރުންގެ ވަފުދެއް  6ޕަބްލިކް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގެ ބަންގްލަދޭޝް .14
މަޢުލޫމާތުތަްއ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވި  އެ، ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

 އެވެ.އި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްފައިވެމައުލޫމާތާމުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ލިބިގަތުމާއެކު، އެ ގައު
ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެވި، ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ  2019ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި  .15

ފުރުސަތު  6ކު ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް އަހަރަ ޑިގްރީ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް މާސްޓާސް 
 ލިބޭގޮތްވަނީ ަފހިކުރެވިފައެވެ. 

މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމަށާއި، ފަންނީ އަިދ  ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކަންކަމާ .16
 ނޫރުއިސްާލމުގައި ގާއިމުވެ މާހިރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިިދނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރިންަނށް

ވަަނ  2019ގަމުންދާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ަޖމްއިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސް އާސްތާނާ ހަބް" ގަިއ ނހި
 ވަނީ ފުރިހަމަ މެމްބަރެްއގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ފަސޭހައިން ކުރިއެރުްނ  ތުން ވަޒީފާގައިދިނުމުގެ ގޮއިރިއަރ ބޭސްޑް މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދަސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ކެ .17
  ވަނީރުވަނަ އަހަ 2019 ގެ މަގާމާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުސްޕެޝަލައިޒްޑް ކޭޑާތަކެއް 12 ށްތަވޭނެ ގޮލިބިދެ

 ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ.
ރުމުގެ ގޮތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނެގޭނެގޮތް ކަށަވަރުކު ގާބިލު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ .18

ކުރުމަށް ބޭުނންވާ މައިގަނޑު " ތަޢާރަފުމަންޓް މޮޑެލްޓްކޮމްޕިޓެންސީ ބޭސްޑް ރެކްރޫތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ "
    .ވަނީ ކުރެވިފައެވެ އިރު މުނުނަ އަހަރު ނިވަ 2019މަސައްކަތްތައް 
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 2019 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އުސްއަލިތައް

އާއި ރާއްޖެ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން .1

 ހޯދައި ދެވިފައެވެ. މި ވަނީ  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށްގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް  ން ބޭރުގައި ތަމްރީނުގެއިރާއްޖެ

 ދެވިފައިވެެއވެ. ހޯދައި މުވައްޒަފުންނަށް 5340ން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު އިޖެގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއް

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބައެއް އިސްލާހުތައް ގެނެވިފައެވެ. ގެނެވުނު  2019ދަށް އިވާގަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި  .2

ތަކާިއ، ަބލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ތް ގެންގުޅެވޭނެ ހާލައުސޫލުން މުވައްަޒފުން" ތަކުގެ ތެރޭގައި "ވޭޖް ެއމްޕްލޯއިމަންޓްއިސްލާހު

ޕަރމަނަންޓް ތަކުގެ އިުތރުން ޢިނާޔަތްތަކަްށ ގެނެވުނު އިސްލާހުނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި ލިބޭ 

 ތައް ހިމެެނއެވެ.އިޞްލާޙުމަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެވުނު  ގެސެކްރެޓަރީން

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނިންމުމަްށޓަކައި  އްޖެހޭ މުިހންމު ނިންމުންތައޮނިގަނޑުތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން ނިންަމން .3

 ،ކޭސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަެހޅި މަޝްވަރާކުރެވި  96"ސައްލާ" ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މީޓިންގ މެނޭޖްމަްނޓް ސޮފްޓްވެައރ 

ކޭހާއި، ޮޖބް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ޗޭންޖް  911ޗަރ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް ނިންމިފައިވެއެވެ. އަދި އޮފީސް ސްޓްރަކް

ކޭހާއި، ޕޯސްޓް މައިގްރޭޝަން ރިކުއެސްޓް  349ކޭހާއި، މެންޑޭޓް ޓްރާންސްފަރ ރިކުއެސްޓް  3122 ރިކުއެސްޓް 

 ނެއެވެ.ނިންމުކޭސް  548

 2019ޝަނާ އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި ،ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިނގް އިންސްޓިޓިއުޓް ިހންގުން .4

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބަދަލުކުރެވިަފއެވެ. އަދި މި ބަަދލުގެ ސަބަުބްނ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުްނ 

 ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ުފރިހަމަވެގެން ދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި،  774 ސެކްޝަނަށް ގެ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސްވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 2019 .5

މައްސަލައެއް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީ އަހަރުތަކުގައި އެކި  626ތެރެއިން  އޭގެ

 ވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލތައް

ދާރާއަކަށް އި 7ޓަކައި އަތޮޅުތެރޭގެ  ކުރުމަށްޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ހުށަހެވިސް ކޮމިޝަނަށްސިވިލް ސަރ .6

ފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ހުވަދު ށްުމތައް ވަީނ ޒިޔާރަތްކޮކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީ

ޮތުޅ ެދުކުނުބީރ ިތަނޫދ ަކުއްނިސްލެގ ިއާދާރާއިއ، ުހަވުދ އަ ، އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި

އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި،  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ނިލަންދެ ެފިލދެ 

  ހިމެނެއެވެ.ސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާޅޮއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، މާ
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އަހަރު  55ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އުމުރުން  .7

އެ މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި  ،ވަނީ ންނަށްމުވައްޒަފު 97އަހަރު ފުރިފައިވާ  65އި، ންނާމުވައްޒަފު 115ވެފައިވާ 

 ފައެވެ.ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވި ވަނަ އަހަރު  2019ވަޒަންކޮށް އިނާޔަތްދީ އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ އަގު

ބޭފުޅަކު  12ވަނަ އަހަރު  2019ކަމުގެ މަޤާމަށް  ރާތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާ  .8

ބޭފުޅަުކ ވަކިވެފައިވެއެވެ.  4މުން ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަޤާމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދި  ވެއެވެ.ހަމަޖެއްސިފައި

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ  ދާިއރާއެއް ހިންގުމާއި،އެ  ގައި ހުންނަވާ ފަާރތަކީ،ންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަާޤމުޕާމަނަ

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ިއސް ފަރާތެވެ.

ިމ  ވުނެވެ.ބައްދަލުވުމެއް ަވނީ ބޭއް 17ގެ ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ 2019 .9

 އެވެ.ނިންމަވާފަވަނީ ެއޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން  އަލީގައި ގިނަ ނިންމުންތަކެއްބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޝްވަރާތަކުެގ 

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  އަދި ދައުލަތުގެ  21,725,676ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަކީ  2019ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  .10

ވަނަ އަަހރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި  2018ތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ުކރެވިފައިވާކަން މާލިއްޔަ

 ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ތަކާއި، ިސވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަްށ ބައްދަލުުވންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މުހިންމު  .11

ސިވިލް ވަނަ އަހަރު  2019ތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ރަނަގޅު ފެންވަރުގެ ހޯލެއް ތަމްރީނުހިންގޭ ޚާއްސަ އަމާޒުކޮށް 

 އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހެދިފައިވެއެވެ. ސަރވިސް ކޮމިޝަން މިހާރު ހިނގަމުންދާ
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 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުން 5

 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  5.1

ލީ ޝަމީމް ޢަ ޑރ.   

 ރައީސް

ފެށިގެން(އިން  2015 އޮގަސްޓު 18)  

( 

( 

 އަލްފާޟިލް ޝަހީދު މުޙައްމަދު

 ނާއިބު ރައީސް

ފެށިގެން(އިން  2015 ނޮވެންބަރު 29)  

 

 އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން

 މެންބަރު

ފެށިގެން(އިން  2015އޮގަސްޓު  18)  

 

ލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢާމިރާ އަ  

 މެންބަރު

ފެށިގެން( އިން 2018ޑިސެންބަރު  2)  

 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަހީޤް 

 މެންބަރު

ފެށިގެން( އިން 2017ފެބްރުވަރީ  20)  
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 ކޮމިޝަނުގެ އިާދާރގެ އިާދރީ އޮިނގަނޑު  5.2
 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް  5.2.1
 

ޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއް

ވަނަ މާއްދާއިން  3ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހި މަތިން،  ނުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެޤާނޫ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާުތްނ  ،ފިޔަވައި ޔާްނކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ބަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި

ންނަށް ވަޒީފާިދނުާމއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ތައް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޭބނުްނވާ މުވައްޒަފުހޭ ޚިުދމަތްރައްޔިތުންނަށް ލިިބދޭންޖެ

ތައް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ތްގުޅިގެން ދެވޭ އިނާޔަ އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ވަޒީފާއާ

 ކުރުމެވެ.

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލު  5.2.2
 

ވަނަ ައހަރު ކޮމިޝަނުގެ ބައެްއ  2019، ވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައިސިވިލް ސަރ

ކުރެވުނެވެ. ކޮމިޝަންގެ އިާދރާގެ ހިންގުން ހަރުދަާނ  މުވައްޒަފުން އައްޔަން  8ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް 

ވަނަ  2019ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ޜަންގެ ޑިވިހުސްކޮށް އޮތް އިދާރާގައި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ 

 4މަގާމަކަށާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ  3އަހަރު އައްޔަންކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ  ފެންވަރުގެ 

 މަގާމަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރެވުނެވެ.

 

 ، ސެކްޝަންތައް އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ޑިވިޜަންތަކާއިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  5.2.3
 

 6ޑިވިޜަނާއި،  2އެކުލަވާލެވިފައި ަވނީ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުވަނަ އަހަރު  2019

ނީ ވެސް ިމ ޔުނިުޓގެ މައްޗަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަ 5 ސެކްޝަނާއި، އަދި 

 ދެންނެވި ޑިވިޜަންތަކާއި، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  5.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  5.4
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މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

ލުނު  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެ
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ޒަލް އިން ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައި
ކުރި  އިންމަތި ހާޞިލ%75ް

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

ޒަލް އިން ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައި
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މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން

ދަދުމަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަ
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ފުންގެ  އިންމަތި ހާޞިލްކުރި މުވައްޒ75ަ%ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް އިން 
އަދަދު
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 ވަރު ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނު މިންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  5.5
 

 ކޮމެޓީ )އެޗްއާރުއެމްޑީ ކޮމެޓީ( ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެކިއެކި  ،އަކީހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ
 22ވަނަ އަހަރު މި ކޮމެޓީގެ  2019ޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.  ކަންކަން އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ނިންމުމަށް

 9ލަ ފައި ވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގައި ޖުމުނިންމުމެއް ނިންމާ 32ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އަދި މި ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ އަލީގައި 
 މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ.

 

 އެމްޓީ(މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް )ެއސް ސީނިއަރ

އެކުލެވިގެންވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްތައް ހިންގުމާ ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ  ޓީމް ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  ގެ އިދާރާމެންބަރުން ހިމެނެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ބޭނުމަކީ ކޮމިޝަން 16ވެރިންގެ މައްޗަށެވެ. މި ކޮމެޓީގައި 

 ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފަެއވެ.  45ވަނަ އަހަރު މި ކޮމެޓީގެ  2019ޔާއި، އިރުޝާދު ދިނުމެވެ. ލަފަ

 

 ބިޑް ކޮމެޓީ

ކެިތ ހޯދުމަށްޓަކަިއ، ކުެރވޭ ޭބުނންވާ މަރާމާތުތަކާއި، ހޯދަްނ ބޭުނންވާ ތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ،ބިޑް ކޮމެޓީއަކީ

ަކްނ ގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި، ހަމަތަކުގެ ަމތިން ކަންއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދު މާލި ލާނުތައް އިވެލުއޭޓްޮކށްއިޢު

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ކޮމެޓީގައި  2019ބައްދަލުވުމެއް  5ކޮމެޓީއެކެވެ.  މި ކޮމެޓީގެ  ނިންމުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 މާފައެވެ. ނިންމި ކަންތައްތަކުެގ ތަފްސީލް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަނީއެވެ.ކަމެއްވަނީ ނިން 6މަޝްވަރާކުރެވި 

 ގައެވެ.  2019މާރިޗު  12ކުރުން " މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސީއެސް ވިއުގަ ޑިވެލޮޕް" .1

 ގައެވެ. 2019 މޭ 9ނީ ރެވިފައިވަމި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުފްޓްވެއަރ ގަތުން" ކޮމިޝަނުގެ ނެޓްވާރކް ފަޔަރވޯލް ސޮ" .2

 ގައެވެ. 2019 ޖުލައި 21މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސިސްޓަމްގަތުން"  7"ކޮމްޕިއުޓަރ  .3

 ގައެވެ. 2019 ބަރުންސެޕްޓެ 17މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ "ކޮމިޝަނުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ މަރާމާތުކުރުން"  .4

ގެނައުން" މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ  އެންހޭންސްމަންޓްތައްއިތުރު މޮޑިއުލްތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި އަށް ބޭނުންވާ ވިއުގަ ސީއެސް" .5

 ގައެވެ. 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 17ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  

 އިމާރާތުގެ " ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް މި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމާރާތަށް ބަަދލުުކރުމަށްޓަކައި، މި .6

 ގައެވެ. 2019ނޮވެމްބަރު  21ފަސްޓް ފްލޯ މަރާމާތުކުރުން" މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  5.6
 

ދެވުނު ރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަ 2019ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހުނަރާއި، ހިންގުމުގެ ާޤިބލުކަން އިތުރުކުރުމަށް 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތައް:

 

 ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީނުތައް  5.6.1
 

ޕް / ސެމިނަރގެ ފުރުސަތުތައް ޝޮ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ތަމުރީނު / ވޯރކް   
ގެ ނަން ޕްރޮގްރާމު  ބައިވެރިން  މުއްދަތު  ޤައުމު  # 

ޚު ނިމުނު ތާރީ  ދުވަސް   ޚު ފެށުނު ތާރީ      
ރާއްޖެ ދިވެހި   1 

 ދުވަސް 
ފެބުރުވަރީ  6

2019 
ފެބުރުވަރީ  6

2019 
މުވައްޒަފުން  2 ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އޮން  

 ޕްރޮކިޔުމަންޓް 
1 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

ފެބުރުވަރީ  17
2019 

ފެބުރުވަރީ  17
2019 

މުވައްޒަފު  1  2 އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް  

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

މާރިޗު  4
2019 

 މާރިޗު 4
2019 

މުވައްޒަފުން  13  HR MAHRP 3 ކޮންވެންޝަން  

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

މާރިޗު  31
2019 

މާރިޗު  31
2019 

މުވައްޒަފުން  13  އިޒޭޝަންގަނައޮ ގފޯމިއުލޭޓިން  
 ސްޓްރަކްޗަރ

4 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

 ޕްރިލުއެ  13
2019 

 ޕްރިލުއެ  13
2019 

މުވައްޒަފުން  36  އީއެމްޕްލޯ -ޕީޑީ ސެޝަން 
 އެންގޭޖްމަންޓް އެންޑް ވިލްނަސް 

5 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

 ޕްރިލުއެ  4
2019 

 ޕްރިލުއެ  4
2019 

މުވައްޒަފުން  16  ރފޮ ގޖިކް ޕްލޭނިން ސްޓްރެޓީ 
ކެޓިވް ޒެމެނޭޖީރިއަލް އެގް  

6 

  2 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

މާރިޗު  7
2019 

މާރިޗު  6
2019 

މުވައްޒަފުން  1  7 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް  

 5 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

ފެބްރުވަރީ  28
2019 

ފެބްރުވަރީ  24
2019 

މުވައްޒަފު  1  ރޝިޕް ފޮރއިފެކްޓިވް ލީޑަ 
 ސުޕަރވައިޒަރސް 

8 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

 ޕްރިލުއެ  13
2019 

 ޕްރިލުއެ  13
2019 

މުވައްޒަފުން  35 އީ އެންގޭޖްމަންޓް އެންޑް އެމްޕްލޯ 
ހެޕިއަރ އެންޑް  ރވެލްނަސް ފޮ

ތިއަރ ވޯކްޕްލޭސް ހެލް  

9 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

ފެބްރުވަރީ  28
2019 

ފެބްރުވަރީ  28
2019 

މުވައްޒަފުން  2 ވޯކްޝޮޕް އޮން ނެޝަނަލް  
ލިލިސް ޓްރެއިނިން ނީޑް އެނެ  

10 

 5 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

މާރިޗު  21
2019 

މާރިޗު  17
2019 

މުވައްޒަފުން  2 ގގްރެފިކްސް ޓްރެއިނިން    11 

 2 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

 ޕްރިލުއެ 14
2019 

 ޕްރިލުއެ 13
2019 

މުވައްޒަފު  1  12  ގނަލް އޮޑިޓިން ރއިންޓަ 
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ޕް / ސެމިނަރގެ ފުރުސަތުތައް ޝޮ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ތަމުރީނު / ވޯރކް   

 # ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން  ބައިވެރިންގެ އަދަދު  މުއްދަތު ގައުމު 

ޚުނިމުނު ތާރީ ދުވަސް  ޚުފެށުނު ތާރީ      

ވެހިރާއްޖެ ދި   4 
 ދުވަސް 

 ޕްރިލުއެ 25
2019 

 ޕްރިލުއެ 21
2019 

މުވައްޒަފު  1 ސައުތް އޭޝިޔާ ރީޖަން  ވަނަ  6 
ޕަބްލިކް ޕްރޮކިޔުމަންޓް 

 ކޮންފަރެންސް 

13 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

 ޕްރިލުއެ 25
2019 

 ޕްރިލުއެ 21
2019 

މުވައްޒަފުން  2 މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް ޓިޕްސް  
ގްރާމް އެންޑް ޓްރިކްސް ޕްރޮ  

14 

 5 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

 ޕްރިލުއެ  29
2019 

 ޕްރިލުއެ  24
2019 

މުވައްޒަފުން  15  15  ގއޮފީސް ދިވެހި ޓްރެއިނިން  

 4 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

ޖޫން  26
2019 

ޖޫން  19
2019 

މުވައްޒަފުން  28  16  ގއޮފީސް ދިވެހި ޓްރެއިނިން  

 3 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

ޖޫން  26
2019 

ޖޫން  24
2019 

މުވައްޒަފު  1   SDG ްފޯރަމް އޮނ UN  17 

 5 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

ޖޫން  28
2019 

ޖޫން  24
2019 

މުވައްޒަފު  1 ޕްރޮގްރާމް އޮން ޕަބްލިކް    STC 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

18 

 10 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

ޖުލައި  23
2019 

ޖުލައި  14
2019 

މުވައްޒަފުން  10  PD ޮގޓްރެއިނިން  ރސެޝަން ފ    
މޮޑަރން ޓްރެއިނިން ސްކިލްސް 
 ޓެކްނިކްސް އެންޑް ޓްރެންޑްސް 

19 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

އޮގަސްޓް  3
2019 

އޮގަސްޓް  3
2019 

މުވައްޒަފުން  9  MAHRP  ްއެންޑް  ގލަރނިނ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންފަރެންސް 

2019  

20 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

އޮގަސްޓް  3
2019 

އޮގަސްޓް  3
2019 

ން މުވައްޒަފު 5  21 ޑިވެލޮޕިން ޖޮބް ސްޓްރަކްޗަރ 

އޮގަސްޓް  24  ދިވެހިރާއްޖެ 
2019 

އޮގަސްޓް  24
2019 

މުވައްޒަފުން  57  22  ގޓީމް ބިލްޑިން -ޕީޑީ ސެޝަން 

 1 ދިވެހިރާއްޖެ 
 ދުވަސް 

17 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 

17 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 

މުވައްޒަފުން   2 މަންޓް ރލެކްޗަރ އޮން ގަވަ  
މަންޓް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖް

 އިންޓަނޭޝަނަލް އެކްސްޕީރިއަންސް

23 



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       20  
 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގުނު ތަމްރީނުތައް 5.6.2
 

ޕް / ސެމިނަރގެ ފުރުސަތުތައް ޝޮ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދެވުނު ތަމުރީނު / ވޯރކް   
 # ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  ބައިވެރިން  މުއްދަތު  ޤައުމު 

ރީޚު ފެށުނު ތާ  ނިމުނު ތާރީޚު  ދުވަސް      

 ބަންގްލަދޭޝް 
4 

 ދުވަސް 
ފެބްރުވަރީ  11

2019 
ފެބްރުވަރީ  7

2019 
މެމްބަރު 1  
މުވައްޒަފު  1  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިމްޕޯޒިއަމް ޮއން 
އޮފް  2030އެޗީވިންގ އެޖެންޑާ 

 ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
1 

ޔުނައިޓެޑް 
އަރަބް 
 އެމިރޭޓްސް

3 
 ދުވަސް 

ފެބުރުވަރީ  12
2019 

 ފެބުރުވަރީ  10
2019 

މެމްބަރ 2  
މުވައްޒަފުން  1  

 
 

މަންޓް ސަމިޓް ވޯލްޑް ގަވަރ  2 

 ޕާކިސްތާން 

3 
މަހާ، 
20 

 ދުވަސް 

ޖޫން  14
2019 

ފެބުރުވަރީ  25
2019 

މުވައްޒަފު  1 ވަނަ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް 25   3 

 އިންޑިއާ
12 

 ދުވަސް 
20 
2019އެޕްރިލު  

އެޕްރިލު  8
2019 

މުވައްޒަފުން  27  
ގްރާމް އިން ފީލްޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް 
 ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

4 

 ބޫޓާން 
3 

 ދުވަސް 
އެޕްރިލު  25

2019 
އެޕްރިލު  22

2019 
މުވައްޒަފު  1  

ވަނަ ސާރކް ސައުތް އޭޝިއާ ރީޖަން  6
 ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމެންޓް ކޮންފެރެންސް 

5 

 ބޫޓާން 
3 

 ދުވަސް 
އެޕްރިލު  25

2019 
ޕްރިލު އެ 22

2019 
މުވައްޒަފު  1  

ވަނަ ސާރކް ސައުތް އޭޝިއާ ރީޖަން  6
 ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމެންޓް ކޮންފެރެންސް 

6 

 ކަޒަކިސްތާނު 
2 

 ދުވަސް 
ޖޫން  14

2019 
ޖޫން  13

2019 
މެންބަރ 1  

ވަނަ  6އާސްތާނާ ސިވިލް ސަރވިސް ހަބުގެ 
 އަހަރީ ކޮންފަރެންސް 

7 

 ޕާކިސްތާން 
10 

 ދުވަސް 

ޖޫން  30
2019 

 
 

ޖޫން  20
2019 

މެންބަރ 2  
މުވައްޒަފުން  3  

ޕާކިސްތާނުގެ އެކިއެކި  –ޕާކސްތާނު ދަތުރު 
މުވައްސަސާތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ 

 ބޭނުމުގައި ކުރެވުނު ދަތުރެއް 
8 

 އަޒަރުބައިޖާން
2 

 ދުވަސް 
ޖޫން  26

2019 
ޖޫން  24

2019 
މުވައްޒަފު  1  

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
9201ފޯރަމް   

9 

 ސިންގަޕޯރ
 
 

5 
 ދުވަސް 

ޖޫން  28
2019 

ޖޫން  24
2019 

މުވައްޒަފު  1  
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އެންޑް މެނޭޖުމަންޓް
10 

 ޗައިނާ
20 

 ދުވަސް 
ގަސްޓު އޮ 11

2019 
ޖުލައި  22

2019 
މުވައްޒަފުން  30  

 
ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް މެނޭޖުމަންޓް ފޮރ 

 (1ސް )ފޭސް އޮފިޝަލްސް ފްރޮމް މޯލްޑިވް
11 

 ޗައިނާ
20 

 ދުވަސް 
ގަސްޓު އޮ 26

2019 
އޯގަސްޓު  6

2019 
މުވައްޒަފުން  30  

ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް މެނޭޖުމަންޓް ފޮރ 
(2އޮފިޝަލްސް ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް )ފޭސް   

12 



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       21  
 

 އިންޑިއާ
12 

 ދުވަސް 

28 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 

16 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 

މެންބަރުން  2  
 29 މުވައްޒަފުން 

އިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް ޓްރެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް 
 ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

13 

 ޕާކިސްތާން 
3 

 ދުވަސް 

29 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 

27 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 
މުވައްޒަފު  1  

ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން މެނޭޖުމަންޓް  15
 ފޯރަމް 

14 

 

 ޓް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޓްރީ 5.6.3
 

ވިލް ސަވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުއެކީގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ސި

 2019ގަސްޓް އޮ 24 ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުވެރި ރަޙްމަތްތެރި މާހައުލެއްގައި އުޅުމުގެ ،ރޫޙް އާާލކޮށް )ޓީމްވާރކް( އިޖްތިމާޢީ

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި މި ރިޓްރީޓްގަިއ ޓީމްބިލްޑިންގެ މައްޗަށް ތަމްީރން  56 ކ. ދިއްފުށީގައި ރިޓްރީޓެްއ ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. ގައި

 ވެސް ބޭއްވުނެވެ. ސެޝަނެއް ބޭއްވުނެވެ. އަދި ވާދަވެރި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް
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 ކުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން  އަގުވަޒަންމަސައްކަތުގެ ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުންގެ  5.6.4
 

ޚާއްަސ  އްވިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި ބޭޚިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

ވިސް  ސަރގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ސިވިލްޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު  25ހަފްލާ 

މި ހަފްލާއަކީ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  އްވާގުޅުވައިގެން ބާ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަހާ

ހަނާދީނ ހާސިލުކުރި ފަރާތްތަަކށް ހައްގުވާ އިނާމާިއ  . މި ހަފްލާގައި އެިކ ވަނަތަކާއި އެވޯޑްތައްހަރަކާތެކެވެ  ރާވާއި ކުރިއަށްގެންދާ

 ލިޔުން ދެވުނެވެ. 
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 ވަޒަްނކުރުމުގެ ގޮތުން ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ރައީސް ްނގެ ައގު މުވައްަޒފު

 2019 –ޑރ. އަލީ ޝަމީމު ެދްއވާ ިއނާމުތައް ހާސިލްުކިރ މުވައްަޒފުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ޔަރޕްލެ ޓީމް ބެސްޓް) މުވައްޒަފު ކުރާ  މަސައްކަތް ގުޅިގެން އެންމެ  

 އަލްފާޟިލް ޢާއިޝަތު އިޛުނާ 

 (ގެ ރައީސް" ސީއެސްސީ ކްލަބުލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް )"

 އަލްފާޟިލް ޝަހުމީލް އަޙްމަދު

 (ހެލްޕްފުލް އެންޑް ސޯޝަލް މޯސްޓް) މުވައްޒަފު އެހީތެރި އަދި އިޖުތިމާޢީ އެންމެ

 އިބްރާހީމް މަޢުޠޫފު هللاމަދުޢަޙް އަލްފާޟިލް

 ފު )މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް އެމްޕްލޯއީ(އީޖާދީ މުވައްޒަ އެންމެ

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަދުހަމް



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       24  
 

މުވައްަޒފުްނގެ މަސައްކަުތގެ ައުގވަޒަންކުރުުމގެ ޮގތުން ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން 
 2019–މުވައްަޒފުންނަށް ެދްއވާ އިނާމު ހާސިލްކުިރ މުަވްއޒަފުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ނަމޫނާ ހާޒިރީ މުވައްޒަފު 
 ވަނަ  ނަން 

 1 ޢަބްދު هللا ސަޢީދު 
 2 ފަދުވާ މުޙައްމަދު 
 3 ޢަލީ ޢާ މިރު 

  ނަމޫނާ މުވައްޒަފު )ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް( 
 ވަނަ  ނަން 

 1 ހުޝާމާ ޢަބްދު هللا
 2 ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު 

 3 ޠޫމާ ސަޢީދު 
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 ފުން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަުދވަހު ކޮމިޝަނަށް ިޚދުަމތްކުރި މުވައްޒަ  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ޚި ދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން 
 އަހަރު  ނަން 

އިބްރާހިމް  ނާޡިމާ  މަރްޔަމް   1 
ޚާލިދު  ޝާހިދާ   2 

އަތުހަރު  މަދު އަޙް   3 
 4 ޠޫމާ ސަ ޢީ ދު 
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 ބަދަލު  ހިންގާ އިމާރާތަށް ގެނެވުނުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް  5.6.6

އޮފީސް  ،ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިންގުމަށް ފަހު 12މުއްދަތެއްގައި ވެލާނާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ދިގު 
ވަނަ ފަންިގފިލާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  3ވަނަ އަދި  2އިމާރާތް ވަނީ ކުރިން ޕްރޮސެކިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ 

ވަީނ ޖާގައިގެ ދަިތތަާކ އިންތިހާއަްށ ކުރިމަތިލާްނ ހިންގުަމށް މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ކޮމިޝަނަށް އިދާރާ ކޮމިޝަނުގެ 
ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޝަަނށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ 
ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 

، އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ހިންގާކޮމިޝަން މިހާރު 

މާއެކު، ފަސްޓްފްލޯ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައެވެ. އެހެންކަ
، ރިސެޕްޝަންގެ ޚިދުމަތް ގްރައުންޑް ފްލޯއަށް ބަދަލުކުރެވި

ްގަރުއްންޑ ްފލެޯގ ޭބުންނ ެއްނެމ ެހޮޔޮގުތަގިއ 

ޭބުންނުކެރވެޭނ ޮގަތަކްށ ަމާރާމުތުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތ 

 ވަނަ އަހަރުވަނީ ފެށިފަެއވެ. 2019

ރާތަކުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޚާއްސަ ތަކާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާ ބައްދަލުވުން ކޮމިޝަންގެ މުހިންމު 
ތައް ހިންގުމަްށ ދިމާވާ ދަތިތަްއ ތަމްރީނު

ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ޖާގައިެގ ދަތިކަން ހައްލުކުރެވޭ، 
ވަނަ އަހަރު މި  2019ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޯލެއް ވަނީ 

 އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ.

ދުވަސްވުމުގެ  ،މިޝަން މިހާރު ިހނގަމުންދާ އިމާރާތަކީކޮ
ސަބަބުން ވަރަްށބޮޑަށް ބައުވެ ިއމާރާތުގެ ފުރާޅު ފޫވެއްޓި، 

ން ނެއްޓުމުގެ ސަބަބުްނ ފާޚާނާތަކުގެ ކޮންކްރީޓް ދިމަދިމާލު 
ނުކޮށް ބޭނުންކުރެޭވ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަރާމާތު

ނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އިމާރާތުގެ ބައެއް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މަރާމާތުކޮްށ ވަ 2019ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތަކަށް ވުމާއެކު، 
 ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ަވނީ ހޯދިފައެވެ.

 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިމާރާތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު  5.6.7

ވަނަ އަހަރު މި އިމާރާތުގެ ފަސްޓް ފްލޯއަށް ވަނީ  2019ނިނގް އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންުގން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއި
ކްާލސް ރޫމާއި، މުވައްޒަފުން  3ސް ެދންނެވުނު ބަދަލުގެނައުމުގެ ކުރިން އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ެގނެ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މި

އް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ އެލައިބްރަރީއަދި  ރެވިފައެވެ.ކު ރުތިބޭނެ ބައެއް ވަނީ ރަނގަޅު ެފްނވަރަކަށް ތައްޔާ
ވުރެ  ކަމުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިހުނަށް މިފެށިފައެވެ. 

 ފުރިހަމަވެގެން ދިއުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އުއްމީދެވެ. 
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ނީކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާ  .6
 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

 

 ތައްޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު 6.1
 

 ކަށް ގެނެވުނު ބަަދލުތައް އްޒަފުން ގެންގުޅެވޭނެ ހާލަްތތައުސޫލުން މުވަ" އެމްޕްލޯއިމަންޓްވޭޖް 

ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން  "ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް"ކޮށް ވަނަ މާއްދާއަށް )ރ( އިތުރު 110ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދި
 އަޅައި، މި އަހަރުގެ ވަނީ ޢާންމުކުރެވިފައެވެ.ގެންގުޅެވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑަ

 ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިެހއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ 

ތައް ވަނީ ތަރުތީބުކުރެވިފައެވެ. ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާގެ އަކުރު 181 ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދިވެހި ސިވިލް
މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދަކަށް  6އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި އެއީ، 

މުގެ ގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނިންމެވިގޮތަށް ގަވާއިދަށް ެއ ބަދަލު ގެނައުވުމުން، އެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން
 އިތުރުކުރެވުނު މާއްދާއެކެވެ.

 ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

 އިވާ ތިރީގަ ،ަވނަ ނަްނބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ  182ގަވާއިދުގެ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސްގެ 
   ވުނެވެ.ތުގައި ަނންބަރެއް އިތުރުކުރެވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮ 3ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، އެ އަކުރަށް 

، ވަނަ ަނންބަރުގައި ވާގޮތަށް އެ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ނެތް ނަމަ 2މި މާއްދާގެ )ކ( 

ބަޔާންކޮށްފައި ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމުން، ވަޒީފާާއބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން
)ފަސްދޮޅަސް(  60ބަލިވެ އިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 43ޤާނޫނުގެ 

 މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ. ،ނުހިމަނައިބަންދު ުދވަސްތައް  ،މުވައްޒަފު ވިހާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް

ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ، ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން، މުަވއްޒަފަށް ދޭ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި 2މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ 
 ރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީއަށް އިތު  ،އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް، އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށްވެއްޖެ ނަމަ

މި އަހަރުގެ ވެސް  ވަނަ މާއްދާ އަށް 273ވަނަ މާއްދާ،  270ވަނަ މާއްދާ،  184ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 
 ވަނީ އިސްލާހުކޮށް ބަަދލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ.ތެރޭގައި 
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 ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުންޤަވާޢިދަށް އަުހލުވެރި ކުރުމުގެ  ނަށްވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންދި

ަވަނ އަހަރު އެކި އިދާރާތަކަށް  2019ސެޝަންތަކެއް ތަމްީރނު ލުވެރިކުރުމުގެ ހުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަ
 މި ގޮތުން ހިންގުނު ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަމާޒުކޮށް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.

 

 

  

 ތަފްޞީލް  ތާރީޚު

ތަކެއް ސިވިލް ތަމްރީނުސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ ދިވެހި  2019އެޕްރީލް  30
 ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ހިންގުން.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ގާއިމްވެފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް  2019ޖުލައި  24
 ވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދަށް އަހުލު 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާިއދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  2019ޖުލައި  24
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 2019އޮގަސްޓް  7
 2019އޮގަސްޓް  27

ހިންާގ  ތަކަށްތްފަރާމަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސިޔާސީ 
ދުވަހެއްގެ މަތިން ގަވާއިަދށް އަހުުލވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  2 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި

 ހިންގުން.

 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 9
 2019ސެޕްޓެންބަރު  10

މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދު  ހިއުމަން ރިސޯސްސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ 
 ދުވަހެއްގެ މަތިން ހިންގުން. 2އް ތަމްރީނެތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ 
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 ވިލަރެސް ކޮމެޓީ  6.2
 

 ސަރުކާރުގެ  ކަްނކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އާ ސަރވިސް ސިވިލް ކުރުމަށްޓަކައި ތަންީފޒު ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ .1

ބައްދަލުވުމެއް  5ގެ  ސަރުކާރާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވިލަރެސް ކުރާ ކޮިމޓީ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިޔާސަތު

  ހުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.ގެ އޮފީރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ ވަނަ އަހަރު 2019

މިނިސްޓަރުްނނާއި، ކެބިެނޓް ސެކްރެޓަރީއާއި، ސިވިލް ސަރވިސް  7ކޮމެޓީގައި ހިމެނި ަވޑައިގަންނަވަނީ  ވިލަރެސް .2

 ރަލްއެވެ. މެންބަރުންގެ އިުތރުން ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ 5ކޮމިޝަންގެ 

ތަކުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަރފޯމަންސް ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ސިސްޓަމްތަކުގެ ޑެސްކް އިދާރާ ގެސިވިލް ސަރވިސް .3

ފަހު، ސިވިލް ސަރވިސްގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތުެގ މަފްހޫމީ ކަރުދާހެއް  ރިވިއުއެއް ހެދުމަށް

 އި ރައީސް އޮފީހުގެ ވިލަރެސް ކޮމިޓީއާ ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަން މެމްބަރުްނނާ

ސިވިލް ސަރަވިސްއަށް ގާބިލު މީހުން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި  .4

 އެވެ. ކޮމެޓީއާ ހިއްސާކުރެވިފައި ވެކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ވިލަރެސްކުރާ އެ

 

 އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީވިސްގެ ސިވިލް ސަރ 6.3
 

މެންބަރުންނާިއ، ުހރިހާ މިނިސްޓްރީތަކެއްގެ  5އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މުންދާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވަކިވަކި އިދާރާތަކުގެ ގޮތުގައި ހިންގަ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މައްޗަށެވެ

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިން  އަދިއޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން

އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ދައުލަތުގެ . ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެެވއެވެ ސެކްރެޓޭރިއަލް ސްޓާފުންގެ ގޮތުަގއި

ރާތަކުގެ ވެރިން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެހެނިހެން އިދާ

 .ވެސް ދެވިފައިވެއެވެ ފުރުސަތު
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 އާ ހިއްސާކުރުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މައުލޫމާތު ގުޅޭ  އާސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު އެޑްވަޒަރީ ކޮމިޓީ ގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ސަރުކާރުގެ  2019އޮކްޓޫބަރު  22

ދި ސްޓްރެޓެޖިކް ސިޔާސަތުތައް ރޭވި ހިންގޭގޮތާިއ އަ

މަޢުލޫމާުތ  އެކްޝަން ޕްލޭންއާ ބެހޭ

 ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންވަނީރައީސުލްޖުމްހޫ

އަލީ  ސް ޑރ.ކޮމިޝަންގެ ރައީ .ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ

ބެލެހެއްޓެވި ެއޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި  ޝަމީމް ރިޔާސަތު

 ހިއްސާކުރެއްވީރައީސްއޮފީހުގެ ފަރާތުން މަޢުޫލމާތު 

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ 

 .އާމިނަތު ޝައުނާ އެވެ

 ޓީގައި މަޝްވަރާކުރުންއެޑްވައިޒަރީ ކޮމެގުޅޭގޮތުން  ންއާސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭ

"ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން" އަށް ދިވެހި ސިވިްލ  ފައިވާވާކުރައްމުއްދަަތށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރު އަހަރުގެ 5ކުރިއަށް އޮތް 

ޭނ ންނާއި ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުން ހިމެޚިޔާލުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔާއިސަރވިސް ގެ ފަރާތުން އަރުވާ ލަފާ

ލީ ޢަކޮމިަޝނުގެ ރައީސް ޑރ.  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ.  2019ބަރު ންސެޕްޓެ 9އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް 

ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި  ޝަމީމް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މި

ރުމާގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ތަރައްޤީ ކު

މަޝްވަރާކޮށް ވެސް މެދު ގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއެކްޝަން ޕްލޭން

އިތުރަށް ހުށަހަޅަން ފެނުނުކަްނކަން ފާހަގަކޮށް ޚިޔާލުތަކެއް 

ތަކުގެ ތެރޭގައި ސިވިްލ މި ޚިޔާލު .އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ

ސަރވަންޓުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ސިވިްލ ނާއި، ގުޅޭގޮތުން އްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމާރެދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަލުވިކޮްށ ރަނގަޅު ފެްނވަ ،ބޭނުންވާ ަކންކަމާއި

ގޮތުން މަޝްވަރާ ޅޭކަނޑައެޅުމާ ގުލަނޑުދަނޑިތަކެއް  ހަރުދަނާކުރުމަށްކަންކަން ކުރުމުގެ އިތުރު ންސަރވަންޓުންގެ ދުޅަހެޔޮކަ

 ކުރެވުނެވެ.
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 މަޝްވަރާ ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންކަމާއި، ނިންމުންތައް ބޭއްވުނު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައިވަނަ އަހަރު  2019

 ގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެ ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ސިިވލް ސަރވިސް .1
 ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކުރުން

  ސެކްރެޓަރީން މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓާ ގޮތުގެ މައުލޫާމތު ހިއްސާކުރުންޕަރމަނަންޓް .2

އަށް ސަރުކާރު ޚަރަދުގައި ހިލޭ ކިޔެވުމާ ގުޅޭ މަުއލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ .3
 ހިއްސާކުރުން

މް )ސްމާރޓް ގަވަރންމަންޓް( އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ސަރުކާރުގެ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާ .4
 އިން ހިއްސާކުރުންލޮޖީޓެކްނޮކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް 

 ން ތައްޔާރުކުރި ކޮމްޕިޓެންސީ އުސޫލާގުޅޭ މައުލޫމާތު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުންނުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ .5

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންނެވި ބަަދލާ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ޗުއްޓީއަށް ރައީސު ގުޅިގެން ސިވިލް ވިހެއުމާ .6
 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ގުޅޭ އިދަށް ގެނެވިފައިވާ ަބދަލުތަކާސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާދިވެހި ގުޅިގެން 

މާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުެގ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދު  .7
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ދިރާގުގެ ފަރާތުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

 ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން

ހިންގާ ޤަވާއިދު  ،ފަހު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށްސިވިލް ސަރވިސް  .8
 ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުން.

މަޢުލޫމާުތ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރޭވި ހިންގޭގޮތާއި އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއާ ބެހޭ  .9
 ރިއްޔާ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާ ހިއްސާކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫ

ހަރުގެ މުއްދަތަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ކުރެއްވި "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން" އަށް ދިވެިހ އަ 5ކުރިއަށް އޮތް  .10
ޔާ އިރުޝާދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއަށް ފަރާތުން ލަފަސިވިލް ސަރވިސް ގެ 

 ރާކުރުން ގޮތުން މަޝްވަތަކާ ުގޅޭމަޢުލޫމާތު ދެއްވައި، އަދި އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

މުބާރާތްތަކަށް ވީއްލާ މުވައްޒަުފންނަށް ދިމާވާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ އެކިއެކި  .11
 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމާ ެބހޭމައް

 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭ  ށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އުސޫލާސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަ .12

މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑާއި އަދި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް ކްލެސިފައިކުރުމާއި .13
މަޢުލޫމާުތ ފަރާތުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާ  ބެހޭ މައުލޫމާތު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އުޞޫލާއެކުލަވާލުމުގެ 
 ހިއްސާކުރުން
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ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ ، ށް ވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ހޯދުމާއިރާއްޖެއިން ބޭރަ .14
އިސްވެރިންނަށް އެއަރޕޯޓް ވީ.އައި.ޕީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ކުރައްވާ 

ބެހޭ ގޮތުްނ އެ މިނިްސޓްރީގެ ފަރާތުން ތަކާކަންކަން ކުރެވޭނެ ުއސޫލު މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، އަދި އެ
 .މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

އާ ބެޭހގޮތުން މައުލޫމާުތ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ކެމްޕެއިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމު .15
 .ފަރާތުން ހިއްސާކުރުން ރގެ އޮީފހުގެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ

 ދިފައިވެއެވެ.އްކޮމެޓީއެއް އަލަށް އުފެ 4ތެރެއިން ސަބްކޮމެޓީ  މެޓީގެޑްވައިޒަރީ ކޮއެވަނަ އަހަރު  2019 .16

 

 

 

 

 

މިނިސްޓަރުންނާއި، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ  6.4
 ވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް 

 

ކު ރާ ވަ ލުހުން މަޝް ކު ފު އެ ނާ ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ  ރުންސި

 އާންމުންގެ ޚިޔާލު ލިބިގެން އެކުލަވާލަންޖެހޭ އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލުމަށް ފުލުހުން ބޭނުންފުޅުވާީތ، މި  ،ފުލުހުންނާއި

 6ކަމުގައި ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ހިއްސާ ހިމެނުމަށްޓަކައި، ަމޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓީމެއް 

އި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަ 2019 ނަވަރީޖަ

 މެންބަރުންނާއެކު ވަނީ  މަޝްަވރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަާރ 

ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާުތން އިސްވެ ހުންނެވީ  

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޢަބްދުލް މަންނާނެވެ. އަދި 

އަހަރު  ނެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމެވެ. މި ބައްދަލުކުރުމުގައި، މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުން

ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު  އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންނާ ކުރީކޮޅު ތައްޔާރުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން

17 
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އާއި ސިވިލް ސަރވިސްދިވެހި ސިވިލް  ،ަބއްޓަންކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ހެޔޮބަަދުލތަކާއެކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ،ބޮޑުވާނެގޮތަށް

ބޭނުންފުޅުވާތީ، ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެހީތެރިކަން 

ކަމުގެ ދެއްވާނެސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން މޯލްޑިވް

ގުޅިގެން ސިވިލް  ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއާ އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަށަވަރުކަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުްނވާ މަދަދުވެރިކަމާއި ޒިންމާދާރު، ކުށުން ބަރީޢަވެގެންާވ 

 ވެސް އެއްބަސްވެވުނެވެ. ގުޅޭގޮތުްނ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްމުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމާ

ލްތް މިނިސް ން ހެ ރާތު ގެ ފަ ރާކޮމިޝަނު ންޓަ ކުރު ރާ ވަ ކު މަޝް  އެ

ންގެންދާ މަޝްވަާރ އެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވަމުއްޔަނުކުރެވުނު މިނިސްޓަރުންނާސަރުކާރުން އަލަށް އަ

 ،އަީމން ާއއި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންهللا އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބަްލ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުތަކުގެ ތެރެއިން މިިނސްޓަރ ބައްދަލުވުން

ގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ  2019 ރީ ޖަނަވަ 15

 .ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ ކޮިމޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމެވެ

މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެުމންދާ  ،ހިނގާގޮތާއި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވި

 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރާ ިހއްސާކުރެވުނެވެ. 

ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ

ކޮްށ ޢާއެރުވުމަށް ބައެއްކަންކަން މުރާޖަވަޒީރަށް އެރުވިއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ކުރި

 .ވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެމި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް  ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް
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ކާ ރު ގެސަ އް ރު ތަ ތު ކުރުން ސިޔާސަ އާ ހިއްސާ މިޓީ ކޮ ރީ ޒަ އި ވަ ޑް ތު އެ މާ ލޫ އު ގެ މަ ގޮތު ވޭ ރެ ކު ޒު ފީ  ތަން

ރމަނަންޓް ސެކެޓްީރއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަާވ ބޭއްވުނު ޕަގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި 2019  ޖަނަވަރީ 29

ދި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއާ  ހިންގޭގޮތާއި އަގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރޭވިޒަރީ ކޮމިޓީއިއެޑްވަ

އިގެންނެވި ބޭފުޅުްނ ވަނީ މައުޫލމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ވަޑަެގ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެރިއްޔާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫ

އޮފީހުގެ  މީމް އެވެ. ރައީސްޢަލީ ޝަ މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދެވީ ކޮމިޝަްނގެ ރައީސް ޑރ.

މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އާއި  ރިއްޔާ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ޑރ.އިސްކޮށްހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގައި

 .އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ އެވެ އެ

ލަާވލެވިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުންނާއި،  ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އެކުމި ބައްދަލު

ގަިއ ގޮތު ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތައް ބައިެވރިވެ އެއްބައެއްގެ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅުއްވަވައި ދެއްވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރު

 އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ބައިވެރިން 
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ން ރު ކު ރާ ވަ މަށް މަޝް ދު އް ފެ ކަން އު ރި ންތެ ތުން ހޭލު ގޮ ޅޭ  ޕެންޝަނާ ގު

 ގެ އިނާޔަތާ ން ލިބިދޭ ޕެންޝަންކުރުމު މުސްކުޅިވުމުން ނުވަތަ ރިޓަޔަރދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން

ގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު އޮފީހު ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެްއދުމަށް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ބައްދަލުކޮްށ ގައި ވަނީ  2019ރީ ޖަނަވަ 30

 މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ެގ އޮފީހު ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މުގައި ޕެންޝަނާ ލުުކރުވެރިންނާއެކު، ބޭއްވުނު ބައްދަ

ކައި ސިވިލް ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްުދމަށްޓަ

ޕެންޝަނާގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް  ،ގައި ހިންގޭ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައިސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓު

ޅޭ ގޮތުން ޭހލުންތެރިކަްނ އުފެއްދުމަށް އެއްބާރުލުމާިއ އިންތިޒާމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެއްަބސްވެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ޕެންޝަނާގު

 ވެސް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ. އެހީތެރިކަން ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ފަުހމުނާމާއެއް އެކުލަވާލުމަށް

ން ރު ކު ރާ ވަ ކު ކޮމިޝަނުން މަޝް އެ ޒާ އާ ފެ އެ މް ފް ހޯ  މިނިސްޓަރ އޮ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަްނ ، ދާގޮތާއިރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދިވެހި ސިވިލް ސަ

هللا އްޝައިޚް ޢިމްރާންމިނިްސޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އޮނަރަބަލް އަ ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެން

ގައި ވަނީ ހިއްސާ  2019ރީ ވަރުފެބު 21އަށް 

އާޒާއެކު ފެމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެ ކުރެވިފައެވެ.

ވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ބޭއްވުނު ބައްދަލު

 ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމާއި

 ައލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢާިމރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  ،އިއިންއާޙުސެ

ދާ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ރަނގަޅުސަރވިސްގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފު ސިވިލް

ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ  މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ ތަފާތު ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު

 ރުލުން ޭދނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަނީ  މިނިސްޓަރަށް އަރުވާފައެވެ.ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާ
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ކު  އެ ލް އާ ރަ ނެ ރުންއެޓަރނީ ޖެ ކު ރާ ވަ  ކޮމިޝަނުން މަޝް

 އެޕްރީލު 11ކުފާނުގެ އޮފީހުގައި މަނި ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ރިފްޢަތު، އެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު އެޓަރނީ

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވަފައެވެ. މި ަބއްދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ކަންކަމާ  އިގަ 2019

ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަްލ 

އޮފީހަށް ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ދަިތތަކާމެުދ 

 މަޝްވަރާކޮށް ބޭނުންވާ ހައްުލހޯުދމެވެ.

ރވިސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަ

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހި ސިވި

ކުރުމަްށ ޒަމާނީކޮށް ހަރުދަނާ

އޮފީހުްނ  ރނީ ޖެނެރަލްގެޓާއެކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

 ވެސް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވެއެވެ.   ޔަޤީންކަންގަންނަާވނެަކމުގެރިހަމަ ެއއްބާރުލުން ލިބިވަޑައިވާ ކަންކަމުގައި ފުބޭނުން

ން ރު ކު ރާ ވަ ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޝް ކު ސި އެ ރާ ޓަ ކް މިނިސް މި ލާ  އިސް

ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް ބަދަުލ  އޮނިގަނޑުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ 

ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރަމުންދާ ލޯފަން މީހުންަންށ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ވެސް  އިމާމުންގެ ޒިންމާ މިހާރު ،ރުއި އިމާމުން ހަމަޖައްސާ

ްކ އިސްކަންދީގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮުތން ވަނީ ަމޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމި

އެކު އާއެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަީލ 

ޝަމީމާއި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް 

އަލްފާޟިލް ޝަހީދު މުޙައްމަދު، މެންބަުރ 

އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން، 

 މެންބަރު ފާޠިމަތު ޢާމިރާ ބަިއވެރިވެ

ންކަމުގައި ކޮިމޝަނުގެ ފަރާތުން ފުރިަހަމ ގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންފުޅުވާ ކަުވމުނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވަޑައިގެން

 .އެރުވިއެވެ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މިނިސްޓަރަށް
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ރވިސް ކޮމިޝަނުން ސިލްސިލާ ( އާއެކު ސިވިލް ސައައިޖީއެމްއެޗްއިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް )
 މަޝްވަރާތަކެއް ފެށުން 

ހޮސްޕިޓަލަށާިއ،  ދަރުމަވަންތައިރު،  ަފށާފައިވާ ވަނަ އަހަރު 2019ގެ ކޮމްްޕލެކްސް ގެ ޚިދްމަތްތައް ސްޕިޓަލްދަރުމަވަންތަ ހޮ

ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންަތްއ  ށްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަ

އެވެ. ިމ ވަނީ ފެށިފަދެމެދު ސިލްސިލާ މަޝްވަރާތަކެއް  ރވިސް ކޮމިޝަނާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަ ހައްލުކުރުމާ

މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ަފރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ ކޮިމޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމެވެ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ 

ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ވް އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ޗީފް އެގްޒެކެޓި

ސަލީމެވެ. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 

ސިލްސިލާކޮށް ބައްދަލުވުންތަްއ ފެށުމުގެ 

ވަންތަ ދަރުމަ އި،މަޤްސަދަކީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާ

އަށް ބޭނުންާވ ހޮސްޕިޓަލް ކޮމްޕެލެކްސް

ސިވިލް ސަރވަންޓުން ހަމަޖެއްސުމުގައި 

ން ނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަްށ ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށް ހަލުިވކޮށް މުވައްޒަފު

 ރުމެވެ.ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ދަތިތައް ހަްއލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުން

ޗާޓަރ މިނިސްޓަރ އޮްފ ދައުލަތުގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިޓް ޮކމިޓީ 

ފިނޭންސް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުެގ 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަާކ 

ެއުކ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާގުޅޭގޮތުން ސިވިލް 

 ސިވިލް  ބައްދަލުވުމުގައި މި އަދި . ވިފައެވެމަޝްވަރާކުރެވަނީ 

 އޮޑިޓްގެ  އިންޓަރނަލް ފަރާތުން ނުގެކޮމިޝަ ސަރވިސް

ރިއަްށ މަޝްވަރާތައް ކުހުރި ަކންކަާމ މެދު މެދުގައި  ފަާރތުގެ ދެ ދެ ދެއްވައި ޅުންފިލުވައިއޮ މައުލޫމަތު ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާ

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
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 ރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކު އި ނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާމި

ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް  ޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމާރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދިމާވެފައިވާ އިދާރީ ދަތިތަކާ އަދި މުވައްމިނިސްޓް

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންާނ 

މި  ވިފަިއ ވެއެވެ.ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެ

މިިނސްޓްރީ އޮފް  ކުރެއްވުމުގައި ބައްދަލު

 ށް ބައިވެރިވެއެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިސްކޮ

ވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 

 ،އިމަދު ޢަލީ އެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމާޙްއަލްފާޟިލް އަ

 .އަލްފާޟިާލ ފާތިމަތު އާމިރާ އެވެ މިޝަނުގެ މެމްބަރުކޮ ދާއި، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝަހީދު މުޙައްމަ

ކަލް ގަވަ އޭ( އާލޯ ޖީ ލް ޓީ )އެ ކުރުރމަންޓް އޮތޯރި ރާ ވަ ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޝް ކު ސި  ންއެ

 ންލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަން ބޭުނންވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތު

ވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ކޮންމެހެްނ ވިފައެވަނީ މަޝްަވރާކުރެ މި ބައްދަލުވުމުގައި

ގެންނަންޖެހިފައިވާ ބަަދލުތަްއ 

ގެނައުމާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރާތަކާއި 

ދާރާތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އި

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މަސައްކަތްކުރާ

ޒަފުންގެ މަސައްކަތް މޮނީޓަރ މުވައް

ކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުްނ 

ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 ވެސް ގޮތުން ކާ ގުޅޭދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެްނނަ އިޞްލާޙުތަ

އްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ހައިްބރިޑް މޮޑެލްއެ

 ނެ ޮގތްތަކާ ގުޅޭގޮުތންތަމްރީނުތައް ިލބުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރުމާއެކު، މި މޮޑެލް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަެޖޓް ހޯދޭ

 .ދެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރުން

އަްށ ދިމާވެފައިވާ އިދާރީ ދަތިތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ދަތިތަކާއި ގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

ގައި ސިވިލް  2019ބަރު ން ސެޕްޓެ 3   ހުރި ބައެއް މައްަސލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުންއަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި

މި ބައްދަލުކުރުމުގައި މަްޝވަރާކުރެވުނު ކަންކަމުގައި  ރެވިފަެއވެ.ށް މަޝްވަރާ ކުވަނީ ބައްދަލުކޮ އެކުރވިސް ކޮމިޝަނާސަ

 ގެ ޔަގީންކަން ކޮމިޝަނުްނ ވަނީ ދީފައެވެ.ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދެވެންހުރި އެއްބާރުލުމެއް ކޮމިޝަނުން ދެއްާވނެކަމު

 ންމަޝްވަރާކުރުއެކު ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ

ބައްދަލުކުރައްވާ  ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާމާލޭގެ އެކި އެކި ސްކޫލްތަކުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޓީމެއް ސިވިލް ސަ

ގައި ކުރެއްވުމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލު  އި ގ2019ަ އޮގަސްޓް  29  ކުރެވިފައެވެ. މަޝްވަރާ

ކުގެ މައުލޫާމތު ވަީނ އަދި ީލޑިންގ ޓީޗަރުންނަށް ހުރި ގޮންެޖހުންތަ ގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާިއ، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ އުސޫލު

މުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަނީ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި ކުރެއްވުކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހިްއސާކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލު

 .ދެއްވާފައެވެވެސް  އެހީތެރިކަން ލިބިގެންާދނެކަމުގެ ޔަގީންކަން

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުން 

ގަިއ ތިތަކާއި އަދި އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުސިޓީ ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ އިދާރީ ދަތިތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ދަ މާލޭ

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުޮކްށ  2019އޮކްޓޫބަރު  16ގުޅޭގޮތުން  ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކާ

 މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލާއި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރުން

 2019އޮކްޓޫބަރު  6ލިޔެކިޔުމުގައި "އެޓެސްޓޭޝަން" ނުވަތަ "ޓްރޫ ކޮޕީ އޮފް ދަ އޮރިޖިނަލް" ތައްގަނޑުޖެހުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ  ،ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި

ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށް މަްޝވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މި 

ނޑު މަޤްސަދަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަުރ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މައިގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް  72ގެ  2019/5

ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ އަދި އަސްލާ 

ނަްށ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖެހޭނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ޤަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުިރހަމަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

 ވެ.ނެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމެގުޅިގެން ދިމާވެދާ ކަމާ މި ،ކަމުގައި ބަޔާންކުރާތީ
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 މަޝްވަރާކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ށް ދިމާވެފައިވާ އިދާރީ ދަތިތަކާއި، މުވައްޒަފުންެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަ

 އޮކްޓޫބަުރ  16ގުޅޭގޮތުން  އްސަލަތަކާއި ކަންބޮޑުވުންަތކާދަތިތަކާއި އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހުރި ބައެއް މަ

 ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ބައްަދުލކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މ2019ި

އަލްާފޟިލް އަކްރަމް ކަމާލުއްދީްނ  ން ކަމުގައިވާޕްލޭނިންގ ގެ ފަރާތުން އިސްކޮްށ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ސްޓޭްޓ މިނިސްޓަރު

އާއި، އަލީ ޝަމީމްއާއި އަލްފާޟިލް ޝިފާޒް އަލީ އެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެިރވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު  އިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާހިމް ޝަހީޤު އާއި މެްނބަރު އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން އާ

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އާމިރާ އެވެ. 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮީފހާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުން

ގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެްއ  2019ނޮވެމްބަރު  18މޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު އިންފޮ

ރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ ކޮމިޝަނުގެ ވިލް ސަބޭއްވުނެވެ. ސި

ދާއިރާއެއްގައި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހިއްޞާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މައުލޫމާތު ވުރެ ފުޅާ  މައުލޫމާތުތައް މިހާރަށް

އަދި ދައުލަތުގެ  ކުރުމާއިހާމާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭގޮުތން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް

ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަިދ   އިދެ މުއައްސަސާގަ، ރުދަނާކުރުާމއިއިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން ހަ

ގައި ލޯންޗުކުރާ ކެމްޕެއިނާ  2ނާ ގުޅޭ ގޮތުން މީހުން އަހުުލވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިސެންބަރު ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ާޤނޫމަޢު

  ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.ވަނީ ސިވިލްއިންފޮމޭޝަން ކަމިޝަނަރގެ އޮފީހުން ގުޅޭ މައުލޫމާތު 
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 ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން  6.5
 

ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާ  9އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއި،  7ވަނަ އަހަރު  2019

ރެއްވުމުގައި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ، ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ. މި ބައްދަލުކު

 ކައުންސިލްތަކުގެ އޮނިގަނޑާ ބެޭހގޮތުންނާއި، ާޤބިލު މުވައްޒަފުން ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްުލކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ން ދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުކައުންސިލްތަކަށް ދިމާ

 ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް  ކަމުގެ ޔަޤީންކަން

 ބައްދަލުކުރެވުނު އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް  ޚު ތާރީ  #

 އުންސިލްޅު ކަހދ.  އަތޮ 2019ރީ ޖަނަވަ 10 1
 ންސިލްއުޅު ކަބ.   އަތޮ 2019 މޭ 16 2

 ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  2019ރީ ޖަނަވަ 21 3
 މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  2019ރީ ވަރުފެބު 5 4
 ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  2019 ޗުމާރި 6 5
 ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  2019 ޗުމާރި 13 6
 ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  2019 ލުޕްރީއެ 14 7
 ސިލް ގދ. އަތޮޅު ކައުން 2019ޖުލައި  30 8
 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  2019އޮކްޓޫބަރު  16 9
 

 ބައްދަލުކުރެވުނު ރަށު ކައުންސިްލތައް

 ރަށު ކައުންސިލް  ޚު ތާރީ  #
 އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލް  2019ރީ ޖަނަވަ 22 1
 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް  2019ރީ ޖަނަވަ 24 2
 އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް  2019ރީ ޖަނަވަ 31 3
 ހއ. އުތީމު ކައުންސިލް  2019ރީ ވަރުފެބު 3 4
 ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް  2019ރީ ވަރުފެބު 21 5
 ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް  2019 ޗުމާރި 3 6
 ނ. މާފަރު ކައުންސިލް  2019 ޗުމާރި 11 7
 އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް  2019 ޗުމާރި 26 8
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 ރަށު ކައުންސިލް  ޚު ތާރީ  #
 ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް  2019ޕްރިލް އެ 15 9

 ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް  2019ޖޫން  26 10
 ދ. މީދޫ ކައުންސިލް  2019ޖުލައި  7 11
 އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް  2019 ގަސްޓުއޮ 1 12
 ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް  2019 ގަސްޓުއޮ 25 13
 ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް  2019ބަރު ންސެޕްޓެ 30 14
 ންސިލް ގދ. ގެމަނަފުށި ކައު 2019ބަރު ންޑިސެ 26 15
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މައްސަލަތަކާއި، ޝަކުވާތަކުގެ    ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު 2019އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އަށް  6.6

 މައުލޫމާތު 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބެލުން 

އާ ގުޅޭ ޝަކުވާގެ  މައްސަލަތަކެއް ކޮމިޝަނަށް މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 5ވަނަ އަހަރު   2019

ގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އެ ތަކުކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި، އެ ތަކެއްހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީ

 ތެރެއިން އެޅުމަށް ކަނޑައެޅި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގެދިވެހި  ،ގެ އަލީގައިތަކުމައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކުލަާވލި ރިޕޯޓު

އަދި ފިޔަވަޅުތައް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނީ ތަންފީޛުކުރެިވފައެވެ. 2019އް، ފިޔަވަޅުތަ

 އެޅިފައިވާ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ނަންތައް ތިރީގައި ބަޔާކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 ން އެޑިޔުކޭޝަ އޮފް މިނިސްޓްރީ .1

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް .3

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސެސް .4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  .5

ޅިފައިވާ ން ހުށަހެއިށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހު 2019ވިސް ކޮމިޝަނަށް ވިލް ސަރސި

ލީގަލް  ފައެވެ.ށްމުތައް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮދާރާއަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީއި 7ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތެރޭގެ އްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުމަ

  އެވަނީއެެވ. ފައިންކޮށްތިރީގައި ބަޔާ އްޓީމުތައް ޒިޔާރަތްކުރި އަތޮޅުތަ

 އިދާރާތައްކުރި ޒިޔާރަތްކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީމުތައް 

 ޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާފުވައްމުލަކު ސި .1

 ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .2

 ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .3

 އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފެލިދެ .4

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .5

 ންސިލްގެ އިދާރާނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައު .6
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 ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް
 85 ނަލް މެމޯޝަންތަކަށް ފޮނުވުނު އިންޓަރ ސެކް އެކި

 257 ދެވުނު ލަފާ )ވަޒީފާއާ ގުޅޭ( ތަކަށް ސިއެސް ވިއުގަ ކޭސް
 

 

 

  

 ވަނަ އަހަރު ހުށަެހޅި ކޭސް  2019ފިސްތަާކއި، ެއހެނިހެން ފަރާްތތަކުން އޮ
 1661 ލިބުނު ސިޓީގެ ޖުމްލަ 

 1262 އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީގެ ޖުމްލަ
 399 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީގެ ޖުމްލަ 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 2019
 774 ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ 
 626 ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ 

 148 ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ 

 ހިނގަމުންދިއަ ކޯޓް ކޭސް 2019
 30 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 8 ސިވިލް ކޯޓް 
 7 ހައިކޯޓް 

 1 ސްޕްރީމް ކޯޓް 
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 އިންސާނީ ރައުސުލްމާލު ކުރިއެރުވުން  .7
 

 އޮނިގަނޑުތައް ގާއިމުކުރުން ކެރިއަރބޭސްޑް ކޭޑާތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި،  7.1
އްޒަފަކު ހަމަޖެއްސޭނީ އެ އިދާރާއަކަށް ބޭނުންވާ އޮނިގަނޑެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވަ .1

ސްކުރުމަކީ ފާ ރުކުރުމާއި އަދި އެ އޮނިގަނޑުތައްގާއިމުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އިދާރާަތކަށް ބޭނުންވާ އޮނިަގނޑުތައް ތަްއޔާ

ންމު ގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން ކުރާ ވަރަށް މުހިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އަދި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން އެ މަޤާމުތަކަށް 

ދެންނެވުުނ  ފަހު ބޭުނންާވ މަޤާމުތައް އުފެއްދުްނ ވެސް މި ހަމަޖެހުނުކަްނ ކަށަވަރަކުރުމަށް ފައިސާބޭނުންވާ 

 ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.ތަމަސައްކަތް

ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް ދިރާސާކޮށް  2019 .2

 އިދާރާއެއްގެ އޮނިގަނޑު ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. 22މިނިސްޓްރީއަކާއި،  10ން ތެރެއި

ބޭނުންކުރާނެ "ކޮމްޕީެޓންސީ މޮޑެލް" ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަުނކުރުމުގައި  .3

ތައްޔާރުކުރުމާއި، އޮންލައިން އެސެސްމެްނޓް ސިސްޓަމެއް  ގައި ިހމެނޭ ސުވާލު ބޭންކު  2ފޭސް އެކުލަވާލުމުގެ 

ރޫޓްމެންޓް ނިޒާމެއް ފްލެޖްްޑ ކޮންޕީޓެންސީ ބޭސްޑް ރެކް-ލްގެ ނިޔަލަށް ފު 2020ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި 

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަށްގާއިމުކުރު

ކޮށް މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ކުރިޔަށް ންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެ .4

" އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މިހާރު 2.0ގެންދިއުމަށްޓަކައި، އޮންލައިން ޮކށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް  "ސީ.އެސް ވިއުގަ 

އަދި  ،ލޭޝަން މޮޑިއުލްރވަޔަ، ލްއުރެކްރޫޓްމަންޓް މޮޑި، މޮޑިއުލްތައް )ސީ.އެސް އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެކުލަވާލެވިފައިވާ 

މަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރުތައް ވުމުގެ މަސައްކަތް މި ވަނަ އަހަރު ލޯންޗްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށު 2020ޕީ.އޭ މޮޑިއުލް( 

  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލް ސަރވިސްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ސިވި .5

ކަންތައް ހިންގުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ،އެ ،ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސް ބައްޓަންވެފައި އޮންނަންޖެޭހނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ

އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށާއި ސިވިލް  މާއި،އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރު

މުގެ މަސައްކަތް ގުޅިގެން އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލު  ދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާ

  ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 ވުނު އިދާރާތައް ފާސްކުރެއިދާރީ އޮނިގަނޑު 

 އުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ .1
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  .2
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  .3
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް .4
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް .5
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް .6
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން .7
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ކޯޕަރޭޓް އަދި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ .10
 (ޑިޕާޓްމަންޓް

 ޑިޕާޓްމަންޓް( ރޭޓްކޯޕަ) ރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީފޮ  ންޓަރނޭޝަނަލް ސެ .11
 ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑު  .12
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 ސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން .17
 (ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް) ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ  .18
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 ފިޔަވަތި  .20
 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް  .21
 ހދ. ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު .22
 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓު  .23
 ށ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓު  .24
 ގދ. މާވަރުލު އެއަރޕޯޓު  .25
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 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި، އިސްލާހުކުރުން
ވަނަ އަހަރު  2019އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ބައެއް އޮނިގަނޑުތައް އިސްލާހުކުރުމާއި، އަދި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އޮނިގަނޑުތައް 

 މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ީތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 ( ފާސްކޮށް އާންމުކުރުން.4އަދި  3، 2އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )އިސްލާޙު  (1
( ފާސްކޮށް 7އަދި  6، 5، 4އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )އިސްލާޙު  (2

 އާންމުކުރުން.
 ( ފާސްކުރުން.2އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިާރގެ ވަޒީފާ އޮނިގަޑު )އިސްލާޙު  (3
 ( ފާސްކުރުން.1އެޓަރނީންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނުޑ )އިސްލާޙު  (4
 ( ފާސްކުރުން. 1ވާޢިޡުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )އިސްލާޙު  (5
ގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންާވ އެލިމެންޓްރީ އޮކިއުޕޭޝަންތަކުެގ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )އިމި (6

 ( ފާސްކޮށް އާންމުކުރުން.1އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަޤާމުތަްއ( )އިސްލާޙު 
 ކާޕެންޓަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން. (7
 ވެލްޑަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން. (8
 ނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން.ލޭބަރަރސްއިންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ (9

 މޮޓޯ ވެހިކަލް މެކޭނިކުންގެ ވަޒީާފގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން. (10
 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ޑްރައިވަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން. (11
 ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން. (12
 ލެބޯޓްރީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން. މެޑިކަލް (13
 އާކިޓެކްޓުންނާއި ޓެކްީނޝަނުންެގ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން. (14

 އޮނިގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް
  ްކޭސް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 96"ސައްލާ" ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަަކށ 
  ީއެވެ. 834"ވެޔޮ" ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނިންމާފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދަކ 
 ާއެވެ. 5061ތަކުގެ ޢަދަދަކީފައިވާ ރިކުއެސްޓް"ވިއުގަ" ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނިންމ 

 911  އޮފީސް ސްޓްރަކްޗަރ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް: -
 3,122  ސްޓް:ޖޮބް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ޗޭންޖް ރިކުއެ -
 349  މެންޑޭޓް ޓްރާންސްފަރ ރިކުއެސްޓް: -
 548   ޕޯސްޓް މައިގްރޭޝަން ރިކުއެސްޓް: -
 131  ޓެމްޕޮރަރީ ޖޮބް ކްރިއޭޝަން ރިކުއެސްޓް: -
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 ފާސްކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި، އަދި އުޞޫލުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތައް  7.2
 

ލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ސިވި"ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނު  ގައި  2018މޭ  1
 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އާންމު ކުރެވިފައެވެ.  19ފެބްރުއަރީ  2019އަށް ފުރަތަމަ އިސްލާޙު ގެނެވި  2018އުޞޫލު 

ގެ ބައެއް މާއްދާތައް  2018އުޞޫލު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި 
އިން އާންމު ކުރުމަށްފަހު ވަނީ އަމަލު ވަނަ ދުވަހު ސަރކިއުލަރ 2019ނޮވެންބަރު  28 އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރުމަށްަފހު،

 ކުރަންފަށާފައެވެ. 

އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގައި "
 "ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު

" ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހެން މުވައްޒަފުންަނށް ވިހެުއމާއަން"ގައި ބަޔާންކުރާ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިެގން ސިވިލް ސަރވިސްގެ "ގުޅިގެން،  ގައި ގެނެވުނު އިޞްލާުހތަކާ 2019 މާރިޗު 07އަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީެގ ުމއްދަތުގައި އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ދެވޭެނ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ 

  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ަދނީ އަމަލުކުރަން ފެށިފައެވެ. 2019މޭ  26 ،އާންމުކޮށް" އުޞޫލު

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި   
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

ފައިވާ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ށްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

ަމތީ ތަޢުީލމު ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅިގެން ، ފައިވާ ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިންށްކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގައި ަބޔާންކޮޢަމަލު

ގައި ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުިރބާއަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ަވޒީފާ ހިމެނޭ

ސިވިލް " ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް، ،ގޮތުގެ މަތިން ފައިވާށްކޮބަޔާން

 ފައިވާ ކުރިއެުރން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ށްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 ކުަރން ފެށިފައެވެ. ވަނީ އަމަލުއިން ފެށިގެން 2019ސެޕްޓެންބަރު  1 ގެނެވި ގޮތުގެ އުޞޫލަށް ދެވަނަ އިޞްާލޙު

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު

ވަނަ ދުވަހުްނ  2019 ޖޫން 10އެކުލަވާލައި " ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު

  ށިގެންވަނީ އަމަލުކުރަން ފެިށަފއެވެ.ފެ
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 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 16ލައި، ނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާޕަރމަ

 ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ވަނީ އަމަލު ކުރަންފަާށފައެވެ.  2019އޮކްޓޫބަރު 

 ކޮށްދިނުން އިޞްލާޙްތައް އިތުރަށް ތަްފސީލު ފާސްކުރާ އުޞޫލުތަކާއި، އަދި ގެނެވޭ

ކުރުމުގެ  ތަކަށް މީހުން ޮހވުމާއި އައްޔަންކުގައި "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅޭ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަ

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ެތރެއިން  އިދާރާތަކަށް ސާފުނުވާ ަކންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ސާުފކުރަން އަންނަ  "ޕޮލިސީ 

 ކްލެރިފިކޭޝަން" ތަކަށް ޖަވާބުެދވިފައި ވެއެވެ. 

 މުގެ މަސައްކަތް ކުރުންގުޅިގެން އަމަލު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅު ކާރިޘާތަކާ

ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލު ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އަސަރުކުރާ

 12ޑިސެންބަރު  2019ވުމެއް ޒަރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޑި 

ދުވަހު އެ އިދާރާގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބޭއްވުނު ބަްއދަލުވުމުން އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި، ކާރިސާތަާކ ވަނަ 

ގައި މުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕިޑެއްކުރުރާނެ ރަނގަުޅ އުސޫލެއް ތައްޔާރުގުޅިގެން އަސަރުކުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓުން އަމަލުކު

 ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.

 ކުރުންއުއަށް ސުވާލު ބޭންކެްއ ތައްޔާރުފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުާރ އިންޓަވިވަޒީ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ "ކޮމްޕީޓެންސީ މޮޑެލް" އެކުލަވާލުމުގެ 

ކަމުގެ ސަބަބުްނ  ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފެިށފައެވެ. މި 2019ތް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަ  ގައި ހިމެނޭ ސުވާލު ޭބންކު 2ފޭސް 

 ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުަގއި އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 ކޮމްޕިޓެންސީ ބޭސްޓް މޮޑެލް

 ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި އަދި ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ  ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި

 ފާތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކަިއ ކޮމްޕިޓެންސީ މޮޑެލްއެއް ކޮމްޕިޓެންސީތައް ދެނެގަނެ، ވަޒީ

ންވާ ފަންނީ ޓޫލްކިޓާއި ސިޔާސަތު އަދި ކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނު ލެވިފައެވެ.  އަދި މި ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެކުލަވާ 2018

ވަނަ އަހަރު ވެޔޮ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް  2019ޔޫސަރ މެނުއަލް ކޮންސަލްޓެންެޓއްގެ އެހީގައި އެކުލަވާލުމަށްފަހު، 

ރެވެން ފެށުމުްނ ކުޑެލްއަށް މުވައްޒަފުްނ ޢައްޔަންއެ ސިސްޓަމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ެފށިަފއެވެ. މި މޮ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް
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ހުނަރުވެރި ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ނެގުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދާނެކަމުގައި 

 އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.

  2023 -2019ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން  

"ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭްނ  އިން އެކުލަވާލާ ޓްަރކްޗަރސްނަލް ްޕލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަ

ޔާލުަތއް ހިމެނޭ "ސިޗްއޭޝަން " ގެ ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި ބައިތަކަްށ ކޮމިޝަނުން ުހށަހަޅާ ޚ2019-2023ި

 ލުޕްރީއެ 21، ރާގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްލިސިސް" އާއި އަދި "ޕޮލިސީ ފޯމިއުލޭޝަން" ކަރުދާސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވައެނެ

 ގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވިފައެވެ.  2019
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ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ހިންގުނު ތަމްރީންތަކާއި، އެހެނިހެން  7.3
 ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް

 

ގޮތެއްގައި ރަސްމީ މަސައްކަތްތައްަދުށން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގެ ޤާނޫނު ތަޢާރަފްވެ، މި ާޤނޫނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް

ވަނަ މާއްދާ އިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށާއި އަދި  39އަދި  18ގައެވެ. މި ޤާނޫނުގެ  2008މެއި  01ފެށިފައިވަނީ 

ށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނިޒާމެއް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޤާއިމުކުރުމަ

މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ބިލުޤާޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް  ސިވިލް ސަރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ

ގައި ވަނީ  2009 ބަރުންޑިސެ 28ގެ ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރެއް )ސީ.އެސް.ޓީ.އައި(  ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެވެ.

މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްދީ ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގެ ރޫޙާއި ވައްޓަފާޅި އާލާކޮށް ސިވިލް 

ސަރވިސްއާ މެދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތަްއ މުވައްޒަފުންނާއި

ފަދަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް  ފަޚުރުވެރިވާ

ދެންނެވި މަޤްޞަދުަތއް ޙާޞިލު ކުރުމުގެ  ކުރުމެވެ. މި

 ވަނައަހަރު 2019މި އިންސްޓިޓިއުޓުން  ގޮތުން،

 ވެސް ތަފާތު ގިަނ ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

މި ވެ.  އި ވެއެހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަވާފަ

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރު މުއްދަތުގެ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ 

މުއްދަތު ސެޓްފިކެްޓ  ދިގުޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން 

ލެވެލްގެ ކޯސްތަކާއި ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ކޯސްތައް 

 5050ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ގައި  176ޖުމްލަ  ހިންގުނު އި މާލެއާއި އަތޮޅު ތަކުގައަހަރު  ވަނަ 2019ހިމެނެއެވެ. 

 ވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.މު
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 ޕްރޮގްރާމްތައް ޓްރެއިނިންގ ކުރު މުއްދަތުގެ

ގެ ތަކުއިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސް ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް ެހދުމަށާއި  ނަކީސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން

އަހަރު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ކުރު މުއްދަތުެގ  ވަނަ 2019ގްސަދުގައި ވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަފެން

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ލިބިގެންފައިވެއެވެ.  4875ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި  168

 

  

 

 

 

  ޕްރޮގްރާމްތައް ޓްރެއިނިންގދިގު މުއްދަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގުނު އާއި އަތޮޅު ތަކުގައިމާލެވަނަ އަހަރު  2019

ބައިވެރިވެ ތަމްރީްނ ލިބިެގންަފއިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ  މުވައްޒަފުން 175ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި  8ދިގު މުއްދަތުގެ 

މާލެ ވަނަ އަހަރު  2019ޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯހާއި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑި 

 ކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަދިގު މުއްދަތުގެ  ތަކުގައި ހިންގުނުއާއި އަތޮޅު

ބައިވެރންގެ 
 އަދަދު 

 ކޯހުގެ ނަން 
 

16 
 ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ެއޑްމިިނސްޓްޭރޝަން އެންޑް މެނޭްޖމަންޓް 

1 

14 
 އިން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭްޖަމންޓް 3ސެޓްފިކެޓް 

2 

32 
 (24އިން އޮފީސް އެްޑމިިންސޓްރޭޝަން )ބެޗް  3ސެޓްފިކެޓް 

3 

38 
 (25)ބެޗް  އިން އޮފީސް އެްޑމިިންސޓްރޭޝަން 3ސެޓްފިކެޓް 

4 

11 
 ޕްރީ ޑިޕްލޮމާ ޕްޮރގްާރމް 

5 

18 
  ރ. އަތޮޅު( -10ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ެއޑްމިިނސްޓްޭރޝަން އެންޑް މެނޭްޖމަންޓް )ބެޗް 

6 

36 
 ރ. އަތޮޅު( -12ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ެއޑްމިިނސްޓްޭރޝަން އެންޑް މެނޭްޖމަންޓް )ބެޗް 

7 

10 
 އައްޑޫ ސިޓީ( -20އެްޑމިިންސޓްރޭޝަން )ބެޗް އިން އޮފީސް  3ސެޓްފިކެޓް 

8 

  ޖުމްލަ  175
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 އްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްތައް ޚާވަނަ އަހަރު ހިންގި  2019  7.4
 

 ކޯޕަރޭޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

އްސަކޮށްގެން ކަލަންޑަރ ކުރެވިގެން ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚާރވިސް ގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަ

އިތުރުން ސިވިލް ސަރިވސްގެ އިދާރާތުކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަުރކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި މުވައްަސސާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ 

ވަނަ އަހަރު ިހންގަން ވަނީ ެފށިފައެވެ. ިމ  2019ށް ޯކޕަރޭޓް އުސޫލުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭޮގތަ

 ގޮތުން ހިންގުން ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ތާރީޚު ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން 

1 Organizational Behavior: How to Manage People 27  ް2019 ޗުމާރި 28އިނ 

2 Work life Balance; Professional and Personal Well-being 17  ް2019 އެޕްރީލު 18އިނ 

3 Mentoring and Coaching 9 ޫ2019 ބަރުއޮކްޓ 

4 Presentation Skills 10 ޫ2019 ބަރުއޮކްޓ 

5 Management Development Program 12  ް2019 ބަރުންނޮވެ 14އިނ 

6 Corporate Language Training 26 ު2019ޑިސެްނބަރު  2އިން  ނޮވެންބަރ 
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 ތައް ހިންގުން މަންތްލީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮގްރާމު

ސިވިލް ސަރިވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ 

 2019ޫލމާތާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ިހންގަމުން އަންނަ ަމންތްލީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮގްރާމްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ މައު

 ވަނަ އަހަރުވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ތާރީޚް  ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން  

1 Digitalization and Social Marketing 28 ު2019ރީ ވަރުފެބ 

2 Principles of Leadership: How to Inspire, Influence and 

Achieve Results 
 2019 މޭ 2އެޕްރީލު އިން  29
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 ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

އްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގަމުން އަންނަ ޖޮބް ސްފެސިކް 

ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ތަމްރީނު  2019ވަނަ އަހަރުވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން  2019ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޕްރޮގްރާމްތަ

 ތާރީޚް  ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން  

1 Essentials of Service Excellence 18  ް2019އޭޕްރީލ 
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2 HR Essential Skills 29  ް201އޯގަސްޓް  22އިނ 

3 Support Service Program 25  ް2019އޯގަސްޓް  26އިނ  

4 Essentials of Service Excellence 30 ޫ2019ޖުލައި  4ން އިން ޖ  

5 Management Development Program 23  ް2019އޭޕްރީލް  25އިނ 

6 Essential Skills for Financial Administrator 1  ް2019އޮކްޓޯބަރ  3އިނ 
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 އްވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތަ 2019 7.5

ކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ އެގްޒެ"އިންސްޓިޓިުއޓް ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ސާއި ޗައިނީސް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަން
 ރޮގްރާމް ހިންގަން ފެށުން ތަމްރީނު ޕް ސް"ރ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިޕްރޮގްރާމް ފޮ

ކެޓިވް ޒެއެގް " ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސް ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

އަށް ތިރީގައިވާ  28-24 ބަރުންނޮވެ 2019ގެ ދަށުން  "2019ރ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޮ

ސިވިލް ސަރިވސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީުނ  92ވަނީ ހިްނގާފައެވެ. މި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޖުމްލަ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް

 .ކުރެވިފައިވެއެވެ

 ރ ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް ސްޓާފްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޮ .1

 ރ ސީނިއަރ އެކްޒެކެޓިވް ލެވެލް ސްޓާފްސްޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޮ .2

 ނެންޓް ސެކްރެޓަރީސްރމަރ ޕަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޮ .3
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 ކަލްޗަރަލް އިވެންޓް

 28-24ޖުލައި  2019 ،" ގެ ދަށުން 2019ސަރވިސް  ރ މޯލްޑިވްސް ސިވިލްކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޮ"އެގްޒެ

އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޯކިޑް މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ނަންގަވައިދެއްވި ޗައިނީސް އެކަޑަމީ 

ފުން އަދި ސިވިްލ އޮފް ގަވަރނަންސްގެ ވަފުދަްށ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންނާިއ މުވައްޒަ

 28އްސަ ހަރަކާތެއް ޚާސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ދިވެހި ކެއުމާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދައްކާލުމުގެ 

 ގައި ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. 2019ނޮވެމްބަރ 

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުަމށް ބޭއްވުނު ސެޝަން 

 ޗުމާރި  7 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

 " ގެ ނަމުގައި އިން ސިވިލް ސަރވިސް: ބެލެންސް ފޯރ ބެޓަރ ބުރާސްފަތި ދުވަހު "އެމްޕަވަރިންގ ވިމެން ވީ 2019

އަލްފާޟިާލ  އްވީ ޕާރލިމެންޓް މެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެ ފައެވެ. ސްޓެލްކޯބާއްވާ ވަނީ ސެޝަންއެއް

އާއި ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ هللا އީވާ ޢަބްދު

ށްވުރެ ގިނަ އަ 85 ޖުމްލަ .މަދެވެޙްއާއިޝަތު ބަރިއްޔާ އަދި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަފާލް އަ

 ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ފަރާތް
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 މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ސެޝަން 

ދުވަސް ފާހަގަުކރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް  މާދަރީ ބަހުގެ

 21ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އިން 

 މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެއް" ވަނަ ދުވަހު 2019 ރުވަރީފެބު

މި މައުޟޫއަށް " ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ފައެވެ. ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ ބާއްވާ ވަނީ ސެޝަންއެއް

ބޭއްުވނު މި ސެޝަްނ ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގަިއ 

ދިވެހި ބަހުގެ އުސްތާޛު އަލްފާޟިްލ ނަންގަވައިދެއްވީ 

  ކަށިމާ އަހްމަދު ޝާކިރުއެވެ. 

އިނިންގ އިން ރެ ވިލް ސަރވިސް ޓް ވަލް ސި ޕޯރޓްސް ފެސްޓި އުޓުގެ ސް  ސްޓިޓި

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް )ސީ.އެސް.ޓީ.އައި( ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ސީ.އެސް.ޓީ.އައި 

ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ޓާފް ދަނޑުގައި  7:30ދުވަހު ހެނދުނު  ވަނަ 2019 އެޕްރީލު 5" 2019ސްޕޯރޓުސް ފެސްޓިވަލް 

ވެ. ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިަވރުން އިސްނަގައިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނެއްވުބޭ

ގުޅިގެން  ،މުވައްޒަފުންނާއި ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގެ މަޤްސަދަކީ

 އިދީ، އިޖްތިާމއީ ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ.އަދި ކަސްރަތުގެ ހުނަރު ހޯދަ ،ޕްރިޓް(މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު ދިރުވައި )ޓީމް ސް

ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ކުޅިވަރު  5އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ފެސްޓިވަލްގައި 

 ފެސްޓިވަލްގައި ފުޓްސަލް އާއި ޭހންޑް ބޯޅަ 

ކުޅިވަރު  މުބާރާތެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

ފެސްޓިވަލްގެ ނަތީޖާ ާފޅުކުރުމާއި 

އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ބޭއްވިފައިވަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓާފް 

 .ދަނޑުގައެވެ
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 ބޭއްވުން  ދަސްވެނިވުން ކޯސްތަކުގެ ހިންގުނު އިންސްޓިޓިއުޓްގައި 2019ގްރެޖުއޭޝަން 

 07 ނަ އަހަރު ހިންގުނު ކޯސްތަކުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުވަ 2019ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓްގައި 

ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒްގެ ރ ލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓިޓިއުޓް ފޮމޯލްޑިވްސް ޕޮ ގައި 2019 ބަރުންނޮވެ

ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޑިޕްލޮާމ  2019 މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ވަނީ ބޭްއވިފައެވެ. ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި

އިން އޮފީސް  3"ސެޓްފިކެޓް  ބެޗާއި 3ގެ ކޯހު އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ 

" ކޯހާއި "ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެޕަރޭޝަން އިން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 3ބެޗާއި، "ސެޓްފިކެޓް  2އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ކޯހުގެ 

މި ރަސްމިއޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ  ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ސަނަދު ދެވިފައެވެ.ގެ   "ޕްރޮގްރާމް

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ޙަސަނެވެ.

ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރު

 ވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް އިންސްޓިޓިއުޓުން އަންނަނީ ހިންގަުމންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު

ދަރިވަރުން  175ކޯސްތަކުން ޖުމްލަ  އާއި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެވަނަ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހިންގުނު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2019

 ފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައެެވ.ވަނީ ސެޓް
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 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އެންޓްރަންސް އެގްޒާމް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ހުނަރުތައް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަާރތްތަކަްށ  ،ތުމުގެ ގޮުތންލިބިފައިވާ، ވަޒީފާައށް ގާިބލް ފަާރތްތަކެއްތޯ ދެެނގަ

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން' ނުވަތަ 'ސިވިލް ސަރވިސް އެންޓްރެންސް އެގްޒާމް' 

ފަރާތެއް ވަނީ  124ވެ. މި އިމްތިހާނުގައި ސެންޓަރެއްގައި ބޭއްވިފައެ 10ރާއްޖޭގެ  އެއްގައި 10ނޮވެންބަރު  2019ވަނީ 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލުބައިވެރިވެފައެވެ. މި ގޮތުން މި އިމްތިހާނު ކުރިއަށް

 

 

  

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު  ސެންޓަރުތައް  ތާރީޚު 

 19 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން  2019ނޮވެންބަރު  10

 13 ނ. ކުޑަފަރީ ސުކޫލް  2019ންބަރު ނޮވެ 10

2019ނޮވެންބަރު  10  18 ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  

2019ނޮވެންބަރު  10  22 ލ. މާމެންދޫ ސުކޫލް 

2019ނޮވެންބަރު  10  13 ރ. މަޑުއްވަރީ ސުކޫލް 

2019ނޮވެންބަރު  10  11 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 

2019ނޮވެންބަރު  10  8 ޢުލީމީ މަރުކަޒު ގދ. އަތޮޅު ތަ 

2019ނޮވެންބަރު  10  12 ތ. ހިރިލަންދޫ ސުކޫލް 

2019ނޮވެންބަރު  10  4 ފ. ބިލެއްދޫ ސުކޫލް 

2019ނޮވެންބަރު  10  4 ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
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 ދުރުންދޭ ތަމްރީނުގެ އެހީގައި ިހންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް 

މުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ކޮްނމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރު

ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީނަށް މަގުަފހިކުރުމުގެ ޮގތުން "ކޮމިއުނިކޭޝަްނ ސްކިލްސް" ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ  6ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުްނ ސީޑީ ތައްޔާރުކުރެވި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އަދި ވަރޗުއަލް ކްލާސްރޫމް

 މުވައްޒަފުން ވަނީ މި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.  1004މާލެއާއި އަތޮޅުތެރެއިން ޖުމްލަ 

 

 ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޯސް ހިންގުން 

ތުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ސިވިލް ސަރިވސް ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ

ވަނަ އަހަުރ ޕްރޮކިއުމަންޓް ދާއިރާގައި  2019ގުޅިގެން  ީރއާޜައިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

ތުރުން އްސަކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މާލޭގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ އިޚާމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

އަތޮޅުތެރޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުޮކށް އޮންލައިންކޮށް ހިންގި ، މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވަރޗުއަްލ ކްލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  234ސެޝަންތަކުގައި ޖުމްލަ 
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 އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގުނު ތަމްރީުނތައް  2.0ވިއުގަ 

 ،ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ ުމވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްސީއެސް ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ހިއުމަން 

 ހާަތަނށް ކުރެވުނު އޮޑިޓުތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އުޞޫލުތަކާ މިންގަނޑުތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށާއި މި

 87އް ހިއްސާކުރުމުގެ މަގްޞަދުގައި ސެޕްޓެންބަރު މަހު ބޭއްވުުނ ސެޝަން ގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެއްގޮތް ކަންަތއްތަ

 ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައެވެ. 

 ލިއްޔަތު އެޅުމާއި ވަގުތީ މަޤާމުއޫވިއުގައަށް ވަޒީފާގެ މަސް ސީއެސް  ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ 2019އޮކްޓޫބަރު  17

ދިނުމަށް އޮްނލައިންކޮށް ސެޝަންއެއް މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް އުފެއްދުމަށް ފޮނުވާނެ ގޮތުގެ މަުއލޫމާތު 

 މުވައްޒަފުން ވަނީ ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ. 437ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ސެޝަން އިން 

 މަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރނުތައް ދެނެަގތުމުގެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ޓްރެއިިނންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އޮފީސްތަކަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ 

 ވަނަ އަހަރު  2019ހުނަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި ވަޒީފަތަކަށް ބޭނުންވާ ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި  ށްޕްރޮގްރާމްތަކަ

ގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްމި ގޮތުން ފައިވެއެވެ. ވެސް ކުރެވި

ބޭނުންވާނެ ހުނަރު ދެނަގަތުަމށްަޓކައި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސަރވޭ ފޯމްގެ އެހީގައި ޓްރެއިނިންގ 

 ނެވިފައެވެ.ނުންވާ ތަމްރީނުަތއް ވަނީ ދެނެގަގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް އެންމެ ބޭ 2020ނީޑް އެސެސްމަންޓް ހެދި 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު 

ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުނު "ސިވިލް ސަރވިސްގެ  2016ޖަނަވަރީ  1ސިވިލް ސަރިވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 

ފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު" ތަންފީޒުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރާތަުކގެ ހިއުމަން ރިސޯސްގެ މުވައްޒަ

ވެސް  ވަނަ އަހަރު 2019މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަން ހިންގަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް 

ގަޑިއިރުގެ  6ށުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މަދުވެގެން އަހަރަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ސިޔާސަތުގެ ދަ

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 1ނިންގ ސީޑީ ޕެކް ގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުްނ ސެލްފް ލަރތަމްރީނަށް މަ
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 ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރީ އެކުލަވާލުން 

ންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އޮފީސްތަކަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ޓްރެއިނި 

ބިނާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް  ޓެއް ހެދި އޭގެ މައްޗަށްޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެސެސްމަން ،ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި

 ކުލަވާލައި އާންމުކުރެވިފައެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރީ ވަނީ އެ 2020ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓުއުޓްގެ 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މަގާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގެ އިމްތިާހްނ ހިންގުން 

ތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ޒިންމާދާުރވެރިން ނުވަތަ އިސްވެރިންނަކީ އެންމެ ގާބިލް ފަރާތްތައްކަްނ ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިސް މަގާމު

އް ހިމަނައިެގްނ ށް މީހުން ހޮވުމުގައި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި، އެ މަގާމުތަކަ

 2019އިމްތިާހން ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކޮށް އެ އިމްތިހާން ހިންގުުމގެ  މަސައްކަތް   ނަފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ެދމުން އަން

މި ގޮތުން އެ ަމޤާމުތަކަށް އެކަށޭނަ ފަރާްތތައް ޮހވުމަށް ބާއްވާ އެގްޒެކެޓިވް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު

 އިމްތިހާނެއް ވަނީ އަހަރުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ.   51ރެކްރޫޓް އެގްޒާމްގެ 

 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީސް 

ވެރިކަން ހުންނަ ލް މަސައްކަތަްއ ޝައުގުގާބި ަމސައްކަތަށް ،ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ

ޕްރޮޕެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓުން ކުރިއަށް 

އެއް ވަނީ ޗަރކްލެ 2ވަނަ އަހަރު  2019ގެ ދަށުން ތުރުން ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީސްގެންދިޔަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އި

 2019ބޭއްވިފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިަވނީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީޒްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Mar, 7 
Women Day Session- Balance for Better; 
Empowering Women in Civil Service" 

Ms. Eva Abdulla, Mr. Afaal 
Ahmed & Ms. Aishath Bariyya 85 

Aug, 25 Service Excellence Culture Hussain Afeef 130 
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 އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އުޞޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިޮކްށ އްސަސާގެ އަސިވިލް ސަރވިސްއާ އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މު
ތިްނ ، ޖެހޭ މައުލޫާމތުަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްމާހައުލުގައި ކޮްނމެހެން އެނގެންސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާއި ވަޒީފާގެ ދިވެހި 

ކުރާ އޮފީހުގައި ކުރަމުންދާ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި ވަޒީފާ އަދާ  5ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ހިްނގޭ 
އަހަރު ހިންގި  މަސައްކަތުގެ ތަޞައްވުރެއް ލިބި، އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތު މާހައުލަށް ހޭނިގެންދާނެއެވެ. މި

  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 290ލަ ގައި ޖުމުމި ޕްރޮގްރާމު

 "2019"ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓް 

ންސްޓިޓިއުޓްގެ މުވައްޒަފުންާނއި ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް، އެކުވެރިކަމުގެ ރޫހު އި

 1" ގެ ނަމުގައި 2019މަކަށް "ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓް ގުދުގައި ދަރިވަރުންގެ އިސްނެއާލާކުރުމުގެ މަގްސަ

އަދި ުފޓްސަލް  އި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހޭންޑްބޯލްގަ 2019މާރިުޗ  10ދުވަހުގެ މުބާރާތެއް 

މެޗު ކުޅެވުނެވެ. އަދި ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އިސް ދަރިވަރުންގެ ޓީމެއް ވެސް މި  12ލަ ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމު

 މުބާރާތުގައި ވާދަކުރިއެވެ. 
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 އިންސްޓިޓިއުޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތްތައްނިންގ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިރަސްމީ ފަރާތްތަކުން 

 ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ ޒިޔާރަތް

ވާފައި ހުންނަ ސަީފރު، ހިޒް އެކްސަލަންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް )ރިޓަޔާރޑް( ކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްޕާކިސްތާނުގެ ސަރު

އިންސްޓިޓިުއޓް ލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ މިސްޓަރ ވަސީމް އަކުރަމް ތަޢާރަފްވެވަޑައިގަތުމުގެ ޒިޔާރަތެއް ސިވި

ދުވަހު  ވީ ބުރާސްފަތި 2019 މާރިޗު  14އައި( އަށް )ސީއެސްޓީ

  ވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މަނިކުފާނު ސީއެސްޓީ އައިގެ އިމާރާތަށް ވަޑައިގަތުމުން  އެ

ވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  ވިދާޅުވެ އިސްތިޤްބާލު ކުރެއްމަރުޙަބާ

ޒަކަރިއްޔާ  ޛުއަލްއުސްތާ މެންަބރު ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމާއި

ސެއިނާއި އަދި ޑިރެކްޓަރ ފާތުމަތު ހަބީބާއެވެ. ސަފީރުގެ މި ޙު

ލައްވަވައި އަދި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ބައްލަވާ މަތްތައް ހުރިނެތްގޮތްގެ ކުލާސްތަކާއި ދެމުންދާ ޚިދު ޓްއިންސްޓިޓިއު ޒިޔާރަތުގައި

 ވިއެވެ.ވަރާކުރެއްމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިާދނެ ކަންކަ

 ރ ގުޑް ގަވަރނަންސްނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ

ސިވިލް  ގައި 2019 ގަސްޓުއޮ 20އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ( ގެ ވަފުދެއް އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ގުޑް ގަވަރނަންސް )

ގެ ފަރާތުން މި ވަފުދުގެ ސްޓިޓިއުޓުއި އިންވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގަންސްޓްޓިއުޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އި

މި  ވީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަބީބާއެވެ. ވިދާޅުވެ އިސްތިޤްބާލު ކުރެއްމަރުޙަބާ ބޭފުޅުންނަށް

އަދި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޒިޔާރަތުގައި ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ ކުލާސްތަކާއި، ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބައްލަވާލައްވަވައި 

ގެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްކެޕޭސިޓީ )ޤާބިލުކަން( އިތުރުުކރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަން

ގޮތުން ރިއެރުވުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތާ ގުޅޭގައުމުގެ ދެމެދުގައި ރޭވި ހިނގާގޮތާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކު  2ކަންތައްތައް 

  .ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެމަޢުލޫމާތު 

އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިފޯރމްސް 

އެންޑް ޕަބްލިކް ގްރީވެންސަސް ގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ، ޝްރީ ވީ. ސްރީނިވަސް އާއި އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ ގެ އެސޯސިއޭޓް 

  ފެސަރ ޕޫނަމް ސިންގް އެވެ.ޕްރޮ
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ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ހެޑް 

އޮފް ޑެލިގޭޝަން، ޝްރީ ވީ. ސްރީނިވަސް ވަނީ 

ލެކްޗަރ އެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައެވެ. 

"އެތިކްސް އެންޑް އެކައުންޓަބިިލޓީ އިން 

ގަވަރނަންސް އެންޑް ރެޑްރެސަލް އޮފް ޕަބްލިކް 

ދަ އިންޑިއަން އެކްސްޕީރިއެންސް"  -ގްރީވަންސަސް

މައުޟޫއުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރިޔަށް 

ގެންދެވުނު މި ލެކްޗަރ ގަިއ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންާނއި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރީން ވަނީ 

ވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ގައި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން ކަނޑައަޅުއް

 މިސްޓަރ ސަންޖޭ ސުދިރް އާއި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބަިއވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 ޖަޕާން އެމްބެސެޑަރގެ ޒިޔާރަތްކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް  މިސް ޔަނައެއިއެކްސަލަންސީ  ހަރ އެމްބަސެޑަރވާފައި ހުންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއް ޖަޕާން ސަރުކާރުން 

މި  ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.ވީ  2019 ޖުލައި  22އައި( އަށް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ) ސީއެސްޓީ

ަވއި އަދި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ތައް ހުރިނެތްގޮތް ބައްލަވާލައްޒިޔާރަތުގައި ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ ކުލާސްތަކާއި، ދެމުންދާ ޚިދުމަތް

" Read Japanއަދި " ޤާބިލުކަން( އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވެވިއެވެ.ކެޕޭސިޓީ )

އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ޖަޕާނުގެ ނިޕޯން ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ފޮތްތައް އިންސްޓިޓިއުޓާއި ރަސްމީކޮށް ވަނީ 

 ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. 
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 އްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރގެ ޒިޔާރަތްކުރުންއިންޑިޔާއިން ރާ

 މިސްޓަރ ސަންޖޭ ސްދީރު އެކްސަލަންސީ ހިސް  އެމްަބސެޑަރވާފައި ހުންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއް އިންޑިޔާ  ސަރުކާރުން

ރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބުވީ  2019 އެޕްރީލު 04އައި( އަށް .ޓީ.އެސް.ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ) ސީ

ހަފްތާއަށް  2އިންޑިޔާގެ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ގުޑް ގަވަނެންސް ގައި މި ޒިޔާރަތުގައި  އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ވާހަކަފުޅު  ބައްދަލުކޮށް  ފުންނާމުވައްޒަ

ދެއްކެވިއެވެ. އަދި މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ 

ސިވިލް ސަރވިސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ 

ދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ފުރިހަމަ ޚި

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 

ޕްރޮގްރާމަކަށް ހެދުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. މީގެ 

ަވއި އަދި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ތައް ހުރިނެތްގޮތް ބައްލަވާލައް، ދެމުންދާ ޚިދުމަތްގެ ކުލާސްތަކާއި އިތުރުން އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ކެޕޭސިޓީ )ޤާބިލުކަން( އިތުރުކުުރމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވެވިއެވެ.

 ސީއެސްޓީއައިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ިނއުސް ލެޓަރ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއަ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ، އިޓްއިންސްޓްޓިއުޓްގެ ވެބްސަ

މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޚާއްޞަ  )www.csti.gov.mv) ވެބްސައިޓް  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ

ބުކް ޕޭޖާއި ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުުޓްނ ފޭސްހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތައް އަދި 

ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިންތިޒާމްކުރާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާިއ ފޮޓޯ އާއްމުންަނށް ވަީނ 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. 

  

http://www.csti.gov.mv/
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އިނިންގ އި 2019 ވިލް ސަރވިސް ޓްރެ ހަރު ސި އް ވަނަ އަ ގި ކޯސްތަ އުޓް އިން ހިން ޓި ންސްޓި
ރުން ކު ޙް ތާ ތި ފް  އި

ނަވަރީ ޖަ 31ށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ކޯސްތައް ވަނަ އަހަރަށް ސިވިލް ަސރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިިޓއުޓް ގައި ހިންގުމަ 2019

ގައި ވަނީ އިްފތިތާޙް ުކރެވިފައެވެ. މި  2019

ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީްމ ކޮމިޝަނުގެ ރައީ

ވައި ބައިވެރިންނާއި ުމޚާތަބްކުރައް ކޯސްތަކުގެ

ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި 

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސް 

މީދުކުރައްާވ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިުއޓް )ސީއެސްޓީއައި( ގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަހި ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ވާނެކަމަށް އުއް

 ،ކަމަށާއި، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރަތަމަ ިޑގްރީ އަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވުމާއި

އަދި ޖާގަ ތަނަވަސް ތަނަަކށް ިއންސްޓިޓިއުޓް ަބދަލުވެގެން  ،ސީއެސްޓީއައި ގައި ލައިބްރަރީއެއް މި އަހަރު ގާއިމްކުރުމާއި

 މީދު އައުވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދާނެކަމުގެ އުއް

ން ރު ކު ގަ ހަ ގެ ދުވަސް ފާ ހު ރީ ބަ ވާމީ މާދަ އަޤް ލް އިނަ އި ބަ ގަ އުޓް އިނިންގ އިންސްޓިޓި ރެ ވިލް ސަރވިސް ޓް  ސި

ްށ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ދަރިވަރުންނަ

ދަރިވަރުންނަށް ދުވަހާގުޅޭ  ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ީސއެސްޓީއައި ގެ ލެކްޗަރުންނާއި

ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި  ރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައުލޫމާތުދިވެހި ބަސް ދިރުވައި ކުރިއެ ،ގޮތުންނާއި

ޖޭގައި އެ ވަގުތު ހުންނެވި ދިވެިހބަހާއި ތާީރޚަށް ޚިދްމަތް ކުރެއްވުމުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯއްދަވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ރާއް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުޟޫކަމުގައިވާ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝާކިރެވެ. ކަށިމާޝާކިރުގެ ވާހަކަފުޅު ބިނާކުރެއްވީ ދުވަހަށް

ހަގަކުރަންޖެހެީނ ކީއްވެ؟ " މި މައުޟޫއުގެ މައްޗަށެވެ. މި މައުޟޫއުގެ މައްޗަްށ "ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެއް ފާ

ބަހުގެ  އެ، ނަޒަރަކުން ދިވެހީންގެ މާދަރީބަސް ކަމުގައިވާ ދިވެހިބަހުގެ މުހިންުމކަމުގެ މައްޗަށާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ދިރާސީ

 ފަދަ މުހިންމު ގައުމީ ބަހާ އަކާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސަބަބުން ދިވެހީންގެ އައިޑެންޓިޓީ އޮޅުންފިލާ ކަމަށާއި، މި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ުދވަސްފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު  ފަރުވާކުޑަކުރެވިގެން ނުވާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ.

 ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. 
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 މްޕިޓެންސީ ބޭސްޓް މޮޑެލްކޮ

 ކުރުމުގައި އަދި ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެަޢއްޔަނު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި

 ފާތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކަިއ ކޮމްޕިޓެންސީ މޮޑެލްއެއް ކޮމްޕިޓެންސީތައް ދެނެގަނެ، ވަޒީ

ކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޓޫލްކިޓާއި ސިޔާސަތު އަދި  ލެވިފައެވެ.  އަދި މި ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެކުލަވާ 2018

ވަނަ އަހަރު ވެޔޮ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް  2019ރ މެނުއަލް ކޮންސަލްޓެންޓެްއގެ އެހީގައި އެކުލަވާލުމަށްފަުހ، ޒަޔޫ

ޓަމް ެހދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފަެއވެ. މި މޮޑެލްއަށް މުވައްޒަފުން ަޢއްޔަން ކުރެވެން ފެށުމުން އެ ސިސް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް

ހުނަރުވެރި ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ނެގުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދާނެކަމުގައި 

 އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.

 ރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ވެއްދުމާއި، ވަކިކުރުންދިވެހި ސިވިލް ސަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނެނީ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްެގ 

މުުނއިރު ޤާއިމުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ވަނަ އަހަރު ނި 2019އިދާރާ  750އަދި މުވައްޒަުފން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

އިދާރާއެވެ.  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް  606އިދާރާއާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި  144އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި 

 ވަޒީފާތަކުން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ލެއްވުމާިއ، ވަކިކުރުމާއި، އެއްމަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ސިިވލް ސަރވިސްގެ

ނުެގ މުސްކުޅިކުރާ އުމުރުގެ ބޭފުޅުން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ 

 ކުރުމާއި، ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ޗުއްޓީތަކާއި، ވަގުތީގޮތުން ޒިންމާދާރު ވެރިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލު އްޒިންމާތަ

 ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މަގާމަށް  17ކުރެވި، ނުއިޢްލާކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަރަށު  39 ވަނަ އަހަރު 2019

 ޖެއްސިފައި ވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން ހަމަ

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

 15986 އަންހެން 
 9384 ފިރިހެން 
 25370 ޖުމްލަ 

 



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       71  
 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިން މުސްކުޅި ކުރެވުނު  

ޚިދުމަތުން  ފުރިގެން ައހަރު 65އަހަރާއި،  55ން ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވައި އުމުރުދި
 2019މުސްކުޅިކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ 

ވަނަ އަހަރު ޢިނާޔަްތީދ  2019ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ޭބފުޅަކަށް ޮފނުވިފައިވެއެވެ.  212ވަނަ އަހަރު 
 މުވައްޒަފުންގެ ތަްފސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ދޫކޮށްލެވުނު

  މީހުން 115 މުސްކުޅި ކުރެވުނު  އަހަރުވުމުން 55ޢުމުރުން 
 މީހުން 97 މުސްކުޅި ކުރެވުނު އަހަރުވުމުން 65ޢުމުރުން 

 

"ސްޕޯޓްސް  ދުވަހުގެ ވައުދާ ގުޅޭ 100ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރައީސްކަމުގެ ފުރަތަމަ 
 ކައުންސިލަރ" ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން 

ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި މީހުްނ  100ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރައީސްކަމުގެ ފުރަތަމަ 
ންމެވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަޤާމުތަކަްށ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި "ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ" ގެ މަޤާމެއް އުފެއްދުމަށް ނި

އިން ފިްޓނެސް އިންސްޓްރަކްޓަރ"  1"ސެޓްފިކެޓް ، ފަހު މުވައްޒަފުން ލެއްވުމުގެ ކުރިން އެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތު ކަނޑައެޅުމަށް
 31ވެއެވެ.  މަޤާމު ރިޒަރވް ކޮށްދެވިފައި  ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ފަރާތްތަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރގެ

 ފަރާތަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރގެ މަޤާމު ވަނީ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައެވެ.  115 ގެ ނިޔަލަށ2019ްބަރު ންޑިސެ

  ނއލް ސަރވިސް ކޯލް ސެންޓަރ ފެށުނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ މެޑިކަ

ަކލް ސަރވިސް ޕްރޮގްރާމް ޖެންސީ މެޑިރސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެށުމަްށ ނިންމަވާފައިާވ ނޭޝަނަލް އިމަ
ގައި   2019ނޮވެންބަރު  6މުވައްޒަުފން މިނިސްޓްރީ އޮފް ެހލްތަށް  8ފެށުމަށްޓަކައި ކޯލް ސެންޓަރ ޮއފިސަރުންގެ ގޮތުގައި 

 ވަނީ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައެވެ.

 ންޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުސްކޫލްތަކުގެ ލީޑިންގ 

މާ ހަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލުެގ ތެރެއިން "ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު' ގަިއ ސްކޫލްތަކުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންެގ ޒިން
ވަނަ އަހަުރ  2019ބަޔާންކުރާ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ޓީޗަރުންނަށް، އެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އަށް ވުރެ  388ނަ ޓީޗަރުން ތިބި އިރު މިއަދާ ހަމައަށް އަށް ވުރެ ގި 550ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި 
 އެވެ.ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފަ ށްސްޕެޝަލައިޒޭޝަނަޓީޗަރުްނގެ ގިނަ ލީޑިންގ ޓީޗަރުން އެ މުވައްޒަފުން ބަލަހައްޓަުމންދާ 

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަަމޖެއްސުން

 60ޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓްތަކަށް ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަ
 ނީން ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިވެއެވެ.އިއަށް ވުރެ ގިނަ އޭ.ވީ.އެސް ޓްރެ 
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ވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މޭންޑޭޓަށް އިތުުރވި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުން
ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާ ތަކަށް  މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ 41މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން 

 ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ. ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން  2019

އަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ އްޒަފުްނ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާދު މުވަސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ސަނަ
ކަން ފާހަގަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުން އަންނަ  ލަސްވަމުންދާތީ، އެ އްއެރުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭލެކުރި

މުގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ ފަރާތްތަކުން އެ މައްލޫމާތު ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ިދނުމުގެ ގޮތުން ސަނަދާ ގުޅިގެްނ މަޤާ
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުންވަނީ  2019ދުވަސް ތެރޭ  މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެގޮތަށް  5ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭތާ 

 ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.

 ންސްކޫލުތަކުގެ  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑުތައް އަޕްޑޭޓްކުރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުގައިވާ ސްކޫލުތަކުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑުތައް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި 
އަށް ވުރެ  900ތެރެއިން އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ  1500ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި، އެ ދާއިރާަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ 

 މަޢުލޫމާތުަވނީ އަދާހަމަކުރެވިފައެވެ. ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް ނޭޝަނަްލ ޕްލޭނިންގ އެންްޑ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 
އަހަރު ވަނަ  2019ބަދަލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރައީސްކަމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ވަނަ އަހަރަކީ  2019
ގިނަ ގެންނަ ބަަދލުތަކާ ގުޅިގެން އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް ، މޭންޑޭޓަށް ބޮޑެތި ބަދަުލތަކެއް ގެނުވި އަހަރަކަށްވާތީ

 މުވައްޒަފުންތަކެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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 ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަނުކުރެވުނު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން  2019

 ނަން  އިދާރާ  ތާރީޚު  ހަމަޖެއްސި 

 2019ޖަނަވަރީ  8
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް 

  މެރިން ރިސޯސަސް 
 ޓަރ އާމިނަތު ޝާފިޔާޑޮކް

 2019ޖަނަވަރީ  8
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް 

 ޓެކްނޮލޮޖީ 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު

 އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުޞްޠަފާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  2019ޖަނަވަރީ  19

 2019ޖަނަވަރީ  29

 
ނިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭ 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 އަލްފާޟިލާ ޒީނިޔާ އަޙްމަދު ޙަމީދު

 2019 ޗުރިމާ 14

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އަރބަން 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 އަލްފާޟިލް މޫސާ ޟަމީރު ޙަސަން

 2019 ޗުރިމާ 25

 
 މީދު އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ޙަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙިލްމީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 2019 އެޕްރީލު 15

 2019 އެޕްރީލު 16
ޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް

 ފަޔާޟް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އޭވިއޭޝަން

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ މިނިސްޓަރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 2019ޖޫން  13

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސޫޒަން ޙަނީފް އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 2019ޖުލައި  25

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާއު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 9

 2019ބަރު ންވެނޮ 26
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަސީބު 
 އިސްމާޢީލް
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 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޔަނަ އަހަރު ވަކިވެދިވަ 2019 

 

 ވަނަ އަހަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި 2019

 ނަން  އިދާރާ ތާރީޚު  ވަކިވި

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2019ޖުލައި  3

 

 ކައުންސިލްތަކުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު  އަތޮޅުވަނަ އަހަރު  2019

 ހަމަޖެހުނު ފަރާތް  އިދާރާ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ތާރީޚު

 އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ނިޔާޒު  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2019މާރިޗު  20

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2019ޖޫން  20

 ސަމީރުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2019ޖޫން  30

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔަސަޢު  ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2019ޖުލައި  10

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޖާޙް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2019ގަސްޓު އޮ 27

 އަސްޢަދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2019އޮގަސްޓު  29

 

  

 ނަން  އިދާރާ  ތާރީޚު  ވަކިވި 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު  އޮފް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 2019 އެޕްރީލު 17 

 އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 1

 هللاއަލްފާޟިލް މުޞްޢަބު ަޢބްދު މިކް އެފެއާޒްއޮފް އިސްލާ މިނިސްޓްރީ 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 10

 ީދދީهللاަޢބްދު އާމިނަތުއަލްފާޟިލާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 2019ޑިސެންބަރު  19
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 މުއައްސަސާތައް ބާރުވެރި ކުރުވުން  .8
 

 އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުން 8.1
ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާން 18ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދި

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ސިފަތަކާއި ކޯޑް އޮފް ދިވެހި އޮފީސްތަކުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި 
ގޮުތން އެންމެ ަމއްސަލަތައް ގިނަ އިދާރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ އެިކ  ކޮންޑަކްޓަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުުކރޭތޯ ބެލުމުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2019ސެކްޝަންތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިާވ އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން 
 އިދާރާގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 01ތެރޭގައި 

 އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު  އިދާރާ  #
 2019އޮގަސްޓު  7 – 2019ޖުލައި  10 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 1
 

 ސްޕޮޓް ޗެކް 

 ތައް ކަންތައްފާހަގަކުރެވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިދާރާގެ ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރެވި،  02ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ަސރވިސްގެ  2019
 ވެ. ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަީނ އެވެ.ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންގިފައި ވެއެ

 އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު  އިދާރާ  #
 2019ޖުލައި  14 މަދަރުސަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 1
 2019ޖުލައި  15 ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލް  2
 

 އޮޑިޓް  ޞަޚާއް

ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަްށ ، އިދާރާގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ކުރެވި 2ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ަސރވިސްގެ  2019
 އެންގިފައި ވެއެވެ. އެ އިދާރާތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު  އިދާރާ  #
 2019މޭ  8 – 2019ޖަނަވަރީ  22 އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1
ގައި އޮޑިޓް ފެށުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް  2019އެޕްރީލް  22 ވްސް އިމިގްރޭޝަންމޯލްޑި 2

 2އިމިގްރޭޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނަުމން ދިޔުމާއެކު 
 2019 އޮގަސްޓު 1 މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ގައި އޮޑިޓް 2019ޖުލައި 
 އަށް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު. 2019ނޮވެންބަރު  30އިން 
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 އޮޑިޓް ޞައްޚާދުމަތާގުޅޭ ޚިޓެލެފޯނު 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންނަ ފޯނު ކޯލުތަކަށް އަވަސް ކަމާެއކު ޖަވާބު ދިނުމަކީ، އޮފީސްތަުކން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ 
ކަމުގައި  ކަމެއް ން ޖެހޭންމެހެން ކުރަމަތިކޮށް، އޮފީސްތަކާ މެދު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ، ޮއފީސްތަކުން ފޯަނށް ަޖވާބުނުދިނުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ުކރުމަށް ބައެއް ކަންތައްތަްއ 
ތަންފީޒުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީތަާކއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ިހނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 

އިދާރާއެއްގެ ޓެލްފޯން އޮޑިޓުގެ ފީލްޑް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ޓެލެފޯން އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ  46ނެވުމާ ގުޅިގެން ދެން
 އިދާރާތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 އިދާރާ   # އިދާރާ  #
 އޮފް ފިނޭްނސް  މިނިސްްޓރީ 24 މޯލްޑިްވސް ިއމިްގރޭޝަން  1
އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރީން ިރސޯަސސް އެންޑް  މިނިސްްޓރީ 25 ޯތރިޓީ އޮ ޓްރާންސްޕޯޓް 2

 އެްގރިކަލްޗަރ
  އެްނވަަޔރަންަމންޓް މިނިސްްޓރީ އޮފް 26 އޮފް ނޭޝަނަލް ެރޖިސްްޓރޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް 3
ނިކޭޝަްނ، ަސއެންސް އެންޑް ކޮިމއު މިނިސްްޓރީ އޮފް 27 އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް މިނިސްްޓރީ 4

 ލޮޖީކްނޮޓެ
 ޕްރޮޓެކްޝަން ޭއެޖންސީ  އެްނވަޔަރަްނމަންޓަލް 28 އޮފް ޓޫރިަޒމް  މިނިސްްޓރީ 5
އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް އެްނޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްްޓރީ 29 އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް  މިނިސްްޓރީ 6

 އެމްަޕވަރމަންޓް 
 ސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއިވއޭޝަން އޮފް ޓްރާން  މިނިސްްޓރީ 30 ޕްރޮޓެކްަޝން އޭެޖންސީ  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް 7
 އާޓްްސ، ކަލްޗަރ ެއންޑް ހެރިޓޭޖް  މިނިސްްޓރީ އޮފް 31 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  8
 ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް  އެޓަރނީ 32 އޮޯތރިޓީ  ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް 9

 ޕޮލިޓެކްނިކް މޯލްޑިްވސް 33 ހެލްތް  މިނިސްްޓރީ އޮފް 10
ްނޑް ސޯޝަލް ޖެްނޑަރ، ެފމިލީ އެ މިނިސްްޓރީ އޮފް 11

 ސަރވިަސސް 
 ކުތުުބޚާނާ  ޤަުއމީ 34

 ޤުުރއާާނބެހޭ ަމރުކަޒު  ކީރިތި 35 ެއޖެންސީ  ނޭޝަނަލް ޑްަރގް 12
 އޮފް ހެރިޓޭޖް  ޑިޕާޓްމަންޓް 36 ފުޑް އެންޑް ްޑަރގް އޮޯތރިޓީ މޯލްޑިްވސް 13
 އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން  ނޭޝަނަލް 37 ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީ  ހެލްތް 14
 ދި އާްޓސް  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ 38 އޮފް ޑިފެްނސް  މިނިސްްޓރީ 15
 އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯްލިޑވްސް  ކޮމިއުނިޭކޝަންސް 39 އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް  މިނިސްްޓރީ 16
 އިކޮޮނމިކް ޒޯން މޯލްިޑވްސް  ސްޕެޝަލް 40 އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން  މިނިސްްޓރީ 17
 ކޮމާންޑް  އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ 41 ންސް ޕަބްލިކް ެއގްޭޒމިނޭޝަ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 18
 ނޭޝަނަލް ިއންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް 42 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްްޓރީ 19
 އެްނޑް ސަރވޭ އޮޯތރިޓީ މޯލްޑިްވސް ލޭންޑް 43 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިްވސް 20
 ިރަސރޗް ސެންޓަރ ންމެރީ 44 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  މިނިސްްޓރީ 21
 އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިްވސް އެަނރޖީ 45 ހަުއސިްނގ އެްނޑް ައރބަން ިޑވެލޮޕްަމންޓް މިނިސްްޓރީ އޮފް 22
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް  މިނިސްްޓރީ އޮފް 23

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުޭކޝަން ޓްރޭނިްނގ  ޓެކްނިކަލް އެންޑް 46

 އޮތޯރިޓީ 
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ތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެއްގޮތް ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީތަކާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 ބައްދަލުވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ   09ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ  އި ބަޔާންކުރާ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައިަވނަ މާއްދާގެ )ކ( ގަ 18ޤާނޫނުގެ 

އެ އިދާރާތަކުގެ  ޤަވާއިުދތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށޯތ ބަލައި،، މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  2009ޑިޓްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، މި ކޮމިޝަނުން ތަފާތު އެކި އޮ

ތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެއްގޮތް ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީތަކާއި ތުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު އޮޑިޓްމި ގޮ
ގައި ވަީނ  10އި، އާ 9ބަރު ނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންވަ  2019ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 

ތަކުގައި  ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  88މަސައްކަތްކުރާ 

 ރ.އެމް.ޑީ(ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދު ތަންފީުޒ ކުރުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަްތ 
އްކަތްތަކުގައި ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންކުރާ މަސަމާނީ ސިވިލް ސަރވިސްއެއް ޤާއިމުރަނގަޅުކޮށް، ޒަ
ިދނުމަށް ަމސްއޫލު އޮފީސްތަކުގަޔާއި،  ރުވެިރންނަށް އެހީތެރިވންނަށާއި، ޒިންމާދާމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީރކޮމިޝަނަށާއި، ޕަ

ގައި  4ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ ދިވެހި ތަކުގައި  ލު ތަކުގަޔާއި، ރަށު ކައުންސިލުސިޓީކައުންސި
ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކޮމިޓީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިދާރާތަުކން އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި

 ކޮމިޝަނުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އިތުރުން މި ކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ ލަފާ ދީަފއިވާނެއެވެ. 

 ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 

ސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ އަތްމަތީފޮތަށް )ދެވަނަ އިސްލާހު( ހޭލުންތެިރ ކުރުމުގެ ތަމްރީނުތަކެއް މަ
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ަވނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  ،ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އަދި ސެކްޝަންތަކުގެ ސުޕަރވައިޒަރުންނާއި

 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 500 މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުން 

ީނ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ކުރިއަށްގެންދަ 
ވަނަ އަހަރު  2019ގޮތުން  ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. މި  މި، ސޯސް އެޕްރައިސަލް މެތަޑުން-މަލްޓި

ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު  4އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިން އަދި  14ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި  11ތެރޭގައި 
 ވެ. ބަލާފަ ފުރިހަމަ ކުރެވުނެ
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 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 

 "ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން"

ކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަމަލު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގަިއ  2020ގައި ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ.  2019ޖަނަވަރީ  29މިންގަނޑުތައް 

 އަމަލުކުރާނީ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ވިއުގަ ސިސްޓަމް ސީއެސް 

 ސީ.އެސް. ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

ތުރަށް ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ކަންކަން ދެނެގަނެ، ކުރަންޖެހޭ ަކންތަްއތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ގިަނ އި 2.0ސީ.އެސް. ވިއުގަ 
 މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

 ސީއެސް ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް 

ހެދުަމށްޓަކައި  ށްލެވޭގޮތަމި މޮޑިއުލްއަކީ ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް އެ މުވައްޒަފެއްެގ މައުލޫމާތު އޮންލަިއންކޮށް ބަލާ 
 ތައްޔާރުކުރެވޭ މޮޑިއުލްއެކެވެ. 

 ލޭޝަން މޮޑިއުލްރވަޔަ

މި މޮޑިއުލްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުްނނާމެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ސީއެސް 
 ލްއެކެވެ.ވިއުގަ ސިސްޓަމުން ބެލެހެއްޓޭގޮަތއް ތައްޔާރުކުރެވޭ މޮޑިއު

 މަންސް މޮޑިއުލް ޕާފޯ

މި މޮޑިއުލްއަކީ ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށް ތައްޔާުރކުރެވޭ މޮޑިއުލްއެކެވެ. މި 
 އްގޮތަށެވެ. އެ މޮޑިއުލް ޑިވެލޮޕް ކުރެވިގެންދާނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫުލތަކާ

 ރެކްރޫޓްމަންޓް މޮޑިއުލް

މި މޮޑިއުލްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ މޮޑިއުލްއެކެވެ. 
އް ދެނެގަނެވި އަދި މި މޮޑިއުލްގެ ސަބަބުން ވަޒިފާތަކަށް އެޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވި އެންމެ ގާބިލު ފަރާތެ
 އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓްލިބޭ ފަރާަތށް ވަޒީފާ ހަމަޖެްއސުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

 އްސާކުރުންހިމަޢުލޫމާތު 

މަްށ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދު 8ވަނަ އަހަރު،  2019ނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާމައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަހއްގުގެ 
ވެސް އެ  ފަރާތަށް 8ފައިވެއެވެ. އެހެންަކމާއެކު، މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުަށހެޅި ހަޅާވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެދި ސި

 މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.
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 އް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިންގި ތަމްރީނުތަ  .9
 

 ން އެކި ޤައުމުތަކަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތު

 # ޤައުމު މުއްދަތު ބޭނުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ނަން  ޒިޔާރަތްކުރި ތަންތަން 
  ްފެޑެރަލް ޕަބްލިކް ސަރވިސ

 ކޮމިޝަން 
  ްއަލާމާ އިޤްބާލް އޯޕަނ

 ޔުނިވަރސިޓީ 
  ްވަރޗުއަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފ

 ޕާކިސްތާނު 
  ޮފް ލާހޯރ ޔުނިވަރސިޓީ އ

 މެނޭޖުމަންޓް ސައިންސް 
  ްނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފ

 ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ 
  ްނޭޝަނަލް ސުކޫލް އޮފ

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ 
  ުނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓ

 އޮފް މެނޭޖުމަންޓް 
  ީސިވިލް ސަރވިސް އެކެޑެމ 

  ،ްޑރ. ޢަލީ ޝަމީމ
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

  ާއަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔ
ޝަނުގެ ޙުސައިން، ކޮމި

 މެމްބަރ
 ފާޠިމަތު ޙަބީބާ، ޑިރެކްޓަރ 
  އާއިޝަތު ޙަމީދާ، ސީނިއަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އެގްޒެކެޓިވް 

  ޝަހުމީލު އަހުމަދު، ސީނިއަރ
 ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް 

ޕާކިސްތާނުގެ އެކި އެކި އިދާރާތަކަށް 
ޒިޔާރަތްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް 

 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ފުރުސަތުތަކާއި
ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، 

ޕާކިސްތާނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ހިނގާ 
 ގޮތް ބެލުން 

20 – 30 
 ޖޫން

 1 ޕާކިސްތާނު 

 ްސްޓާފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ 
 އިންޑިއާ  އޮފް ކޮލެޖު

ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން، 
 ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު 

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފް ކޮލެޖު އޮފް 
ވާ އެއްބަސްވުން އިންޑިއާ އާ އެކު ވެވިފައި 

 އާކުރުމަށް 

13 – 16 
 ނޮވެންބަރ

 2 އިންޑިއާ

  ްއާސްތާނާ ސިވިލް ސަރވިސ 
  ްއެކެޑެމީ އޮފް ޕަބްލިކ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް، ކޮމިޝަނުގެ 
 ރައީސް

 6އާސްތާނާ ސިވިލް ސަރވިސް ހަބުގެ 
ވަނަ އަހަރީ ކޮންފަރެންސްގައި 

 ބައިވެރިވުމަށް 

13 – 14 
 ޖޫން 

  ސްތާނު ކަޒަކި

  ުރާޝިދު  ބިންމުޙައްމަދ
 ސުކޫލް އޮފް ގަވަރމަންޓް 

 ިރޓީ ފޯފެޑެރަލް އޮތޯރ 
 ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް، ކޮމިޝަނުގެ 
 ރައީސް

ފާތިމަތު އާމިރާ، ކޮމިޝަނުގެ 
 މެމްބަރ

ޑރ. އިބްރާހީމް ޒުހުރީ، 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓުގައި 
   ބައިވެރިވުމަށް 

10 – 12 
 ފެބުރުވަރީ 

  ޔޫ.އޭ.އީ

 

 

 

 



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       81  
 

 ޓްރެއިނިްނގ ދަތުރުތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެކި ޤައުމުތަކަށް އިންތިޒާމްކުރި

 # ތަމްރީނުގެ ނަން  ތާރީޚު  ޤައުމު ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން 
އާއިޝަތު ޝަރީފް، ޓްރެއިނިންގ 

 ކޯޑިނޭޓަރ
ލް ސިމްޕޯޒިއަމް ޮއން އިންޓަރނޭޝަނަ ފެބުރުވަރީ  11 – 07 ބަންގްލަދޭޝް 

އޮފް  2030އެޗީވިންގ އެޖެންޑާ 
 ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

1 

 –ފާޠިމަތު ޙަބީބާ، ޑިރެކްޓަރ 
 ސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަން ޕަބްލިކް  6 އޭޕްރީލް  25 – 22 ބޫޓާން 
 ޕްރޮކިއުމަންޓު ކޮންފަރެންސް 

2 

 ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
 ފާތިމަތު އާމިރާ، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ
ޑރ. އިބްރާހީމް ޒުހުރީ، ސެކްރެޓަރީ 

 ޖެނެރަލް 

ޔުނައިޓެޑު އަރަބް 
 އެމިރޭޓްސް

 3 ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓު  ފެބުރުވަރީ  12- 10

 3 –ފެބުރުވަރީ  25 ޕާކިސްތާނު  ސައީދު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްهللا ޢަބްދު
 މާރިޗު

 4 ކޯސްވަނަ ސީނިއަރ މެނޭޖުމަންޓު  25

އާމިނަތު ރުޝްމާ، ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ 
 ކޯޑިނޭޓަރ

އާމިނަތު މާޒިނީ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އެގްޒެކެޓިވް 

ޝާހިދާ ޚާލިދު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އެގްޒެކެޓިވް 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  24

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް  އޭޕްރީލް  20 – 8 އިންޑިއާ
ޝަން ފޯރ ސިވިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭ

 ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

5 

ވަނަ  6އާސްތާނާ ސިވިލް ސަރވިސް ހަބުގެ  ޖޫން  14 – 13 ކަޒަކިސްތާނު  ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
 އަހަރީ ކޮންފަރެންސް 

6 

ނަފްހާ ޙުސައިން، ސީނިއަރ ހިއުމަން 
 ކެޕިޓަލް މެނޭޖުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް 

 7 2019ޔޫ.އެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ފޯރަމް  ޖޫން  26 – 24 އަޒަރުބައިޖާން

ޑރ. އިބްރާހީމް ޒުހުރީ، ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް 

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖޫން  28 – 24 ސިންގަޕޫރު 
 އެންދް މެނޭޖުމަންޓު 

8 

އާއިޝަތު މިއުޝާ، ހިއުމަން ކެޕިޓަލް 
 މެނޭޖުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް 

 ޓަރނީ އާއިޝަތު ނިހާ، އެ
 ފާޠިމަތު އިނާޔާ، ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް 

މަރްޔަމް ރިމްނާ، ހިއުމަން ކެޕިޓަލް 
 މެނޭޖުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  26

 11ޖުލައި އިން  22 ޗައިނާ
 އޯގަސްޓު 

ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް މެނޭޖުމަންޓު ފޯރ 
 (1އޮފިޝަލްސް ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް )ފޭސް 

9 

ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް މެނޭޖުމަންޓު ފޯރ  އޯގަސްޓު  26 – 6 ޗައިނާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  30
 (2އޮފިޝަލްސް ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް )ފޭސް 

10 

 ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
 ފާތިމަތު އާމިރާ، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  29
 

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް  ޓެންބަރު ސެޕް 26 – 16 އިންޑިއާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް 

 ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

11 
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 # ތަމްރީނުގެ ނަން  ތާރީޚު  ޤައުމު ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން 
ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން މެނޭޖުމަންޓު  15 ސެޕްޓެންބަރު  29 – 27 ޕާކިސްތާނު  ޚަދީޖާ ޖަމީލާ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

 ފޯރަމް 
12 

 ރއިބްރާހީމް ޝަހީޤު، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަ
 ސައީދު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްهللا ޢަބްދު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނަރ އޮން  ނޮވެންބަރު  6 – 2 ޗައިނާ
ޓްރާންސްފޮމޭޝަން އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑްރައިވަރސް އެންޑް ނިއު ޓްރެންޑްސް އިން 
 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓް 

13 

 ސައީދު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްهللا ޢަބްދު
 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  6
 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން  7

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ޕަރމަނަންޓް  ޑިސެންބަރު  14 – 6 އިންޑިއާ
ސެކްރެޓަރީސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްސް 

 އޮފް މޯލްޑިވްސް 

14 

 

  ތަފްސީލު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ކުރެވުނު ކޮމިޝަނުން

 # އިދާރާ  ޤައުމު ތާރީޚު  ސޮއިކުރެވުނު ތަން  ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅުން 
 އަލިހާން ބައިމަނޯވް، ޗެއަރމަން 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް
ޖޫން  13 އާސްތާނާ، ކަޒަކިސްތާނު 

2019 
އާސްތާނާ ސިވިލް  ކަޒަކިސްތާނު 

 ސަރވިސް ހަބު 
1 

ޑރ. އެސް.ކޭ ޕައްޓަނަޔަކް، ޑިރެކްޓަރ 
 ޖެނެރަލް 

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ 
 ޙުސައިން

 15 އިދަރުއާބާދު، އިންޑިއާ ހަ
ނޮވެންބަރ 

2019 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އިންޑިއާ
ސްޓާފް ކޮލެޖު އޮފް 

 އިންޑިއާ

2 

 ނައީމް ތާރިޤް، ރެކްޓަރ 
 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް

ޖޫން  28 ލާހޯރ، ޕާކިސްތާނު 
2019 

ވަރޗުއަލް  ޕާކިސްތާނު 
 ޔުނިވަރސިޓީ 

3 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ ކަ 
 ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދިރު 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް

ޖޫން  08 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
2019 

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ  އިންޑިއާ
ފޮރ ގުޑް 

 ގަވަރނަންސް 

4 

 

 

 

 ޒިޔާރަތްތައް  ކުރެއްވި ކޮމިޝަަނށް ފަރާތްތަކުން ބޭރުގެ

 # އިދާރާ  މުއްދަތު ޤައުމު ބޭނުން ފަރާތް ވަފުދުގެ އިސްކޮށް ހުންނެވި 
އެމް.ޑީ މުޚްލޭޝް ރަޙްމާން، 

ބަންގްލަދޭޝް ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
 ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
އިދާރާތަށް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް 

 ބެލުން 

ބަންގްލަދޭޝް  މެއި 14 – 11 ބަންގްލަދޭޝް 
ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަން 

1 
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ރިނިވާސް، އެޑިޝަނަލް ވީ. ޝް
ސެކްރެޓަރީ، ޑިޕަރޓުމަންޓު އޮފް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިފޯމްސް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި 
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ގުޑް 
ގަވަރނަންސް އާ އެކު ކުރެވުނު 
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގާނެ 

ހަރަކާތްތަކުގެ ވޯކް ޕްލޭނެއް 
 އެކުލަވާލުން 

 22 -18 އިންޑިއާ
 ޓު އޯގަސް

ނޭޝަނަލް 
ސެންޓަރ ފޯރ 

 ގުޑް ގަވަރނަންސް 

2 

ކިއާއޮ ކިންގޖޫ، ސީނިއަރ 
އިންސްޕެކްޓަރ، ޕްރޮފެސަރ އެންޑް 

 ޑޮކްޓޯރަލް ސުޕަވައިޒަރ

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން 
 ތަމްރީނުކުރުން 

 29 – 23 ޗައިނާ
 ނޮވެންބަރ

ޗައިނާ ނޭޝަނަލް 
އެކެޑެމީ އޮފް 
 ގަވަރނަންސް 

3 

ޑިރެކްޓަރ އޮފް  ޒޫ ޖިހާން، ޑެޕިއުޓީ
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް 

މަކާއު ޓްރެއިނިންގ -ހޮންގްކޮންގ
 ސެންޓަރ

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް 
ސީނެގް އިން ހިންގުނު ތަމްރީނުތަކުގެ 

 އިވެލުއޭޝަން އެއް ހެދުން 

 18 – 15 ޗައިނާ
 ޑިސެންބަރު

ޗައިނާ ނޭޝަނަލް 
އެކެޑެމީ އޮފް 
 ގަވަރނަންސް 

4 

 

 މައުލޫމާތު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޚާއްސަ އްވުނުބޭ ކޮމިޝަނުން

 ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެކެޑެމީ

ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޯޕަރޭޝަން އެކެޑެމީ 

ވަނަ  2019)ޖައިކާ( އާ އެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް 

އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަީނ ާބއްވާފައެވެ. މި 

ން ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޤްސަދަީކ ޖައިކާ އި

ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ  2020

ޖަޕާން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންސް 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ސިވިްލ ސަރވިސް 

މުވައްޒަފުންނަށް މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ 

ގުޅޭ   ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތަކާކޯސްތަކުގައި

 2019ބައްަދުލވުމެއް  3ގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން 

ގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ބޭއްވުނެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އޯވަރސީއިންގ ވަނަ އަހަރު

 2020ޓީމުގެ އެއް ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ޖައިކާ އާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 ވެ. ވަނަ ކުއާޓަރގައެ 3ވަނަ އަހަރުގެ 
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 އިންޑިއާ އިން ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އާ ބައްދަލުކުރުން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އާ އެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކޮމިޝަުނން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

ސީ އަކިލޭޝް މިޝްރާއާއެކު ބައްދަލުކޮށް ސިވިލް ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ އިންޑިއާގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެން 5ފެބުރުވަރީ 

ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ތަްމރީނު ފުރުސަތު ހޯދުމާއި ގުޅޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ ހިޒް އެކްސެލެންސީ 

އަކިލޭޝް މިޝްރާ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ 

ކުރިން ވަދާއީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުުނ 

 އްދަލުވުމެކެވެ. ބަ

ގައި އިންޑިއާ އަލަށް  2019އޭޕްރީލް  01

ކަނޑައެޅުނު ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަދި ސެކްރެޓަރީ  އިސުދިރު އާ

ހި ސިވިލް ޖެނެރަލް ޑރ. ޢިބްރާހީމް ޒުހުރީ ބައްދަލުކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެެވ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާ ސަފީރުވަނީ ދިވެ

ޖުލައި  9ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 

ގައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ  8ޖޫން  2019ގައި ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދިރު އާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޝަނުން  2019

ެމދު ކުރެވުނު ފޮރ ގުޑް ގަވަރނަންސް އާ ދެ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންާގނެ ހަރަކާތްތައް 

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަީނ 

މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ނޭޝަނަްލ 

ސެންޓަރ ފޮރ ގުޑް ގަވަރނަންސްގެ 

ވަފުދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ވޯކް ޕްލޭނެއް 

އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުްނ 

މި ބަްއދަލުވުމުގައި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އޭޕްރީލް މަހު އިންޑިއާއިން ތަމްރީނު ހާސިލުކުރި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް އިންޑިއާ ސަފީރަށް 

 ވަނީ އެރުވިފައެވެ. 
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 ޖަޕާން އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މިސް ކެއިކޯ ޔަނާއީ އާ ބައްދަލުކުރުން

ޖަޕާނުގެ ނިޕޯން ފައުންޑޭޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ފޮތްތަކެއް ކޮމިޝަނަްށ 

ގައި ސިވިލް  2019ޖުލައި  22މިސް ކެއިކޯ ޔަނާއީ ވަނީ އަރުވާފައެވެ. މި ފޮތްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފުލާ ބޭއްވުނީ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައެވެ. މި 

ބައްދަލުވުމުގައި ޖަޕާނުގެ ސިވިލް 

ސަރވިސް އާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި 

ކޮމިޝަނާއި ގުޅުން ބަދަިހ ކުރުމާއި 

ސިވިލް  އަދި އެމްބަސީގެ ފަރާތުން

ގުޅޭ ގޮތުން  ސަރވިސް ތަރައްޤީކުރުމާ 

 ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. 

 އެކްސެލެންސީ ކަރުނަރަތުނެ އާ ބައްދަލުކުރުން ސްރީލަންކާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް

ާފތިމަތު ޢާމިރާ ވަނީ ސްރީލަންކާެގ  ގައި ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް އަދި މެމްބަރު 2019 ނޮވެންބަރު  21

މެުދ ލަންކާ އާ ދެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ސްރީ ސަފީރު އާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 

އޮންނަ ގާތް ގުޅުމަށް ޑރ. ޢަީލ ޝަމީމް އަލި އަޅުވާލައްވައި، ކޮމިޝަނާއި ސްރީލަންކާ އިންސްިޓޓިއުޓު އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންުޓ 

)ސްލީޑާ( އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ިހންގިފައިާވ ތަމްރީނުތަކުގެ މައުލޫމާތު ަސފީރަށް އެރުވިއެވެ. އަދި 

 ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ޒުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާރީނު ކުރާ އެކި އެކި މަރުކަ ސްރީލަންކާގައި ހުރި ތަމް
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 ޗައިނާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖަންގ ލިޖޮންގ އާ ބައްދަލުކުރުން

ވަނަ އަހަރު ދެއްވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން ސެމިނަރ  2019ފުންނަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަ

ގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންނާިއ  1އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް ފޭސް 

މުގައި ޗައިނާ ސަފީރު ދެންނެީވ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާިއ ޗައިނާ ސަފީރުވަނީ ބައްދަލުކުރަްއވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވު

އަހަރު ވެފައިވާ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެށުނުތާ 

  މެވެ.ދެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުން ކައިކަމުން ދައްކުވަ ކަމަށާއި އަދި މި

ފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖަންގ ލިޖޮންގ ަވީނ ޗައިނާ ސަ

ގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަނީ  2ޑިސެންބަރު  2019

ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުސަދަކީ 

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވެދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީ ފާހަގަކޮްށ، 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޗައިނާ ނޭޝަނަްލ 

ގުޅިގެން ޗައިނާގައި ތަމްރީނުވި ސިވިްލ  އަހަރު ފުރުމާ 5އެއްބަސްވުމަށް ރނަންސް އާ އެކު ވެވިފައިވާ އެކެޑެމީ އޮފް ގަވަ

  ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެމްބެސެޑަރ އަށް އެރުވުމެވެ. ން ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމާސަރވަންޓުންގެ ފަރާތު

ޝަމްސީ އާ -އެކްސެލެންސީ ޑރ. ސައީދު މުޙައްމަދު އަލް ޔޫ.އޭ.އީ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް 

 ބައްދަލުކުރުން 

ޝަމްސީ އާ ކޮމިޝަނުގެ -ގައި ޔޫ.އޭ.އީ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. ސައީދު މުޙައްމަދު އަލް 2019 ބަރުއޮކްޓޫ 16

ގުޅޭ ގޮތުްނ  ޅުން ބަދަހި ކުރުމާންނަ ސިވިްލ ސަރވިސް އިދާރާތަކާ ގުމެމްބަރުން ބައްދަލުޮކށް ކޮމިަޝނާއި ޔޫ.އޭ.އީގައި ހު

ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނާިއ 

އާއެކު  އޮތޯރިޓީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސްފެޑެރަލް

ގުޅޭ އިވާ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމާޤާއިމުކުރެވިފަ

ގޮތުން މި ބައްދަލުުވމުގައި ވަނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
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 ރެޒެންޓޭޓިވް މިސް އަކިކޯ ފޫޖީ އާ ބައްދަލުކުރުން. ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ރެޒިޑެންޓް ރިޕް

 23ޔޫ.އެން އިން އަލަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުނު ރެޒިޑެންޓު ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސް އައިކޯ ފޫޖީ އާ އެކު ކޮމިޝަނުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ޤާއިމުކުރުމަށް  ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން ދިވެހި 2019ޖުލައި 

ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 'ބެސްޓު ޕްރޮޖެކްޓު' ގެ ދަށުން ދެއްވާފައިވާ ގިނަ ގުނަ އެހީތަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

ރާއްޖޭެގ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިސް އަކިކޯ ފޫޖީ ވަނީ ކޮމިޝަނުން ދެއްވި ހޫނު މަރުހަބާ އަށް ޝުކުރު ަދންނަވާ އަދި ދިވެހި

 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން މަސައްކަތް ކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ. 

 

ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް ވަސީމް އަކްރަމް 

 ކުރުން)ރިޓަޔަރޑް( އާ ބައްދަލު

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވައިސް 

އެޑްމިރަލް ވަސީމް އަކްރަމް )ރިޓަޔަރޑް( އާ ކޮމިޝަނުގެ 

 އި،ގައި ބައްދަލުކުރައްވަ 2019ވަރީ ޖަނަ 17ރައީސް 

ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް 

ރުން ކާސަރވިސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސަރު

 ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީތަކާ

ގައި ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު ވަނީ  2019 މާރިޗު 14

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ކިޔަވަމުންާދ 

  ވިއެވެ.ކުރެއްރުންނާއި ސަފީރު ބައްދަލުދަރިވަ
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ގަިއ ކޮމިޝަނުގެ  2019ނޮވެންބަރު  19

ރައީސް ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ވަނީ 

ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގަިއ 

ސަފީރު ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޓަށް އިކުއިޕްމަންުޓތަކެއް ހަދިޔާ 

ކުރައްވާނެ ކަމަށް ދަންނަވާފަެއވެ. މިގޮތުްނ 

އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ  6ލެޕްޓޮޕް،  5ޑެސްކްޓޮޕާއި،  10ކިސްތާނު އެމްބަސީއިން ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ޕާ

ޕްރޮޖެކްޓަރެވެ. ައދި އޮފީހުގައި އެޅުމަށް ކާޕެޓު ހަިދޔާ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ސަފީރު ދެންނެވިއެވެ. ކޮމިޝަުންނ  3ގެ އިތުރުން 

 ވެދެއްވަމުންދާ އެހީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.  ވަނީ ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން

 ދިވެހިރާއްޖެ އިން ޗައިނާއަށް އަލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އޮނަރަބަލް އާއިޝަތު އަޒީމާ އާ ބައްދަލުކުރުން 

ވިސް ކޮމިޝަނުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާ އަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު އޮނަރަބަލް އާއިޝަތު އަޒީމާ އާއި ސިވިލް ސަރ

ވާ ސަފީރަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޖުލައިގައި ބައްދަލުކުރައް 14 މެންބަރުން

ކޮމިޝަނަށް ިލބެމުންދާ ތަމްރީނު ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ސަފީަރށް ވަނީ އެރުވިފައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް އާ ގުޅުން ހުރި 

ކޮމިޝަނާއި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ސަފީރު އޮނަރަބަލް އިދާރާތަކާއި 

 އާއިޝަތު އަޒީމާ ދެންނެވިއެވެ.

ރުން ކު އި ގައި ސޮ އް އެ މާ މުނާ ހު ކު ފަ އެ އަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާ ގެ ވާރޗު  ޕާކިސްތާނު

ގައި  2019ޖޫން  27 ،ޔާރަތްކުރި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ވަފުދު ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ލާހޯރު ސިޓީ އަށް ޒި

ޕާކިސްތާނުގެ ވާރޗުއަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކާމިޔާބު މަޝްވަރާތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގެ  

އެކު ދުރުންދޭ ލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކާމާނީ ޓެކްނޮނަތިޖާއަކަށްވީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ސިވިލް ސަރވަންޓުންަނށް ޒަ

ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ބޭނުންާވ ނިން ެގ ވަސީލަތް ގާއިމްރގޮތް ެހދުމަްށޓަކައި ވަރޗުއަލް ލަތަމްރީނުތައް ދެވޭ

   ވެ.މެއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުފަހުމުނާމާ

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭުނންކޮށް ދުރުންދޭ ތަުޢލީުމ ޕާކިސްތާނުގެ ވާރޗުއަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން އެންްޑ 

އެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިވަރސިޓީއެވެ. ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގައި ދާއިރާ ގެ ޚިދްމަތް އެންމެފުޅާ
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ވަރޗުއަލްކޮށް ތަމްރީނުދިނުން ހަރުދަނާކޮްށ 

ތަފާތު ކޯސްތައް އުފައްދައި ދުރުންދޭ 

ގެ އުޞޫލުން ހިންގުމަްށ ތަޢުލީމް

އެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމުގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީ 

ގެ ރެކްޓަރ ވަނީ ކޮމިަޝނުގެ ވަފުދާއެކު 

ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްަދލުވުމުގައި 

 އެއްބަސްވެފައެވެ.

 އްސަ ހަފްލާޚާގުޅިގެން ބޭއްވުނު  އަހަރު ފުރުމާ 5ސީ ގެ ގުޅުމަށް ސީ.އެން.އޭ.ޖީ އާއި ސީ.އެސް.

އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ގުޅުްނ  5ޝަނަލް އެކެޑަމީ ޮއފް ގަވަރނަންސް އާއި ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޗައިނާގެ ނެ

 ގައި  ޤިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ. 2019ބަރު ޏްޑިސެ 16އްސަ ހަފްލާ ޚާގަކުރުމަށްޓަކައި ފާހަނ

ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވި ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް އެކެޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސްގެ  އަކީ ހަތަރު ދުވަހުގެ ކުރު ޒިޔާރަތެއްގައި މި ހަފްލާ

ވަފުދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާއެކެވެ. މި ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި 

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ސިވި .ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ ޒަންގް ލިޒޯންގް އެވެ

ޝަމީމް މި ހަފްލާގައި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅުގައި ސިވިލް ސަރވިސް އާއި ސީ.އެން.އޭ.ޖީ އާއި 

 އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގައި  5ވަނަ އަހަރު ސޮއި ކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ ދަށުން މިދިޔަ  2015ދެމެދު 

އިގެންފައިވާކަން ސިވިލް ސަރވަންޓުން ބައިވެރިވެވަޑަ 922ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި  11ކުރިއަށްގެންދެވުނު 

އަހަރު ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ނަގާފައިވާ  5މި ހަފްލާެގ ތެރޭގައި މިދިޔަ  .ވިއެވެފާހަނގަކުރެއް

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ވެސް ކުރިއަށް

 ތަފާތު އައިޓަމްތަކެއް ވެސް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.
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 ވަޑައިގަތުން ބަންގްލާދޭޝް ގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ 

ންގެ ކަްނތައް ބަަލހައްޓާ ެބލެނި ވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ ަބންގްާލދޭޝް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބަންގްލާދޭޝް ގައި ސިވިލް ސަރވަންޓު

ގައި ރަސްމީ ޒިޔާރަތެއްގައި ރާއްޖެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ބަންގްލާދޭޝްގެ ވަފުދުެގ  2019މެއި  11ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް 

ވެރިއަކަށްވަޑައިގަތީ އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 .ރަހުމާންއެވެ މިސްޓަރ މުޚްލެސަރު

ބަންގްލާދޭޝް ޕަްބލިކް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި 

ރަސްމީ ޒިޔާރަތަކީ ރާއްޖޭގައި ސިވިލް 

ސަރވަންޓުންގެ ކަންކަްނ ރާވައި 

ތުން ތަޖްރިާބ ބެލެހެއްޓެމުްނދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތް ހޯއްދެވުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ ބެހޭގޮ

ދާއިރާގައި ހޯދިފައިވާ  ހިއްސާކުރުމެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންކަން ރާވާއި ބެލެހެއްޓޭގޮތާއި މި

އިންސްޓިޓިއުޓްގަިއ  އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގއީޖާދީކަންކަމާއި ކާމިޔާބީތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގަ

ވި މަޝްވަާރތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރުމަންޓާއި ިމނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ބައްދަލުވުންތައް ބޭއް

 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖަށް ވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

 ވުންކޮންފަރެންސްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރި އާސްތާނާ ސިވިލް ސަރވިސް ހަބް ޖަމްއިއްޔާގެ އަހަރީ

ރވިސް ގެ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުުކރުމުގައި ފަންނީ އެީހތެރިކަމާއި ިދރާސީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިވިލް ސަ

ކަޒަކިސްތާނާއި ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އާ ގުޅިގެން ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ނޫރުސުލްތާނުގަިއ 

ސަރވިސް ހަބް ޖަމްއިއްޔާގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަފުދެއް  އުފައްދާފައިވާ އާސްތާނާ ސިވިލް 

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ކޮންފަެރންސްގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުްނ ބައިވެރިވާ ވަފުދުގައި  14ން  13ޖޫން މަހުގެ 

އި މެންބަރު ފާތިމަތު އާމިރާ އެވެ. ވެލިއޫސް، ޓްރަސްޓް އެންޑް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމިޝަުނގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމާ

ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސް ގައި މުޅި ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު އެއްގޮތަކަށް 

ތައް ދިނުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން އާންމު ސިޔާސަތު ހިންގުމުގައި ބައްޓަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތް

ކަންކަންކުރުމާއި، އަދި އިންސާނީ  ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމާގުޅޭގޮތުންނާއި، ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ބޮޑަށް ހިފޭގޮތަށް ހާމަކޮށް
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ވަސީލަތް ކުރިއެރުވުމުގައި މިހާރު 

ކަންކުރެވޭގޮތާއި ސިވިލް ސަރވިސް 

ކުރިއެރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ 

ންތަކާ ގުޅޭގޮުތން ކަުރދާސް ޖޮންޖެހު

  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.ހުށަހަޅާ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 

ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ޖޮންޖެހުންތަާކއި އަދި 

މިކަމުން އަރާގަތުމަށް ބޭނުންވާ ބައިނަްލ 

އަޤްވާމީ އެހީތެރިކަމާއި މަދަދުވެރިކަމާ 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އާސްތާނާ ސިވިލް ސަރވިސް ހަބް ޖަމްއިއްޔާގައި ގުޅޭގޮތުން ކޮންފަރެންސްގައި ކޮިމޝަނުގެ ރައީސް

މެންބަުރން  41ވަނަ އަހަރުއެެވ. ޖުމްލަ 2019ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެިރވެފައިވަނީ 

 ނަށް މުވައްޒަފުްނ ތަމްރީނުކުރުމާއި ދިމާވާވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަަމވެސް މެންބަރުން 2013ހިމެނޭ މި ޖަމްއިއްޔާ އުފެދިފައުވަނީ 

ދީ އެހީތެރިވުމާއި އަދި އެއްގައުމެއްގެ ބިނާކުރުވަނިވި އީޖާދީ ތަޖްރިބާތައް ހިއްސާކުރުމުގައި އި މައްސަލަތަކަށް ދިރާސާތައް ހަދަ

 .ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެހީވެދެއެވެ

ވެރިވާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން މަސޫރީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައި
 ރުންގައި ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ހާސިލުކު

ކަމުގައިވާ " ނެޝަަންލ އިންޑިއާގައި މުވައްޒަފުންނަށް ަތމްރީނު ދީ، ާޤބިލްކަން އުފެއްދުަމށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއެއް 

ތަކުގެ ގައި ބައިވެރިވާ އެކި މިނިސްޓްރީއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުރ ގުޑް ގަވަރނަންސް" އިން ކުރިސެންޓަރ ފޮ

 6 -13ބަރު މަހުގެ ންބޭފުޅުންގެ ވަފުދެއް ޑިސެ 14ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި އިސްޒިންމާދާރުވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް 

، އިންޑިއާގެ ސިވިލް ސަރވިސް އާ ޕްރޮގްރާމްގައި މި ޓްރެއިނިންގއަށް ވަނީ އިންޑިއާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. 

ބެހޭގޮތުްނނާއި، އިޤްތިޞާދީ، އިްޖތިމާޢީ، ތިމާވެށި އަދި އެކި އެކި ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަފުދުގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ތަރުކަންޑުގައި ހުންަނ ދެވިފައިވެއެވެ. މި ތަމްރީނު ދަުތރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ މި ބައިވެިރން ހޭދަކުކުރައްވާފައިވަނީ މަސޫރީ، އުއް

ޝަރަފުވެރި ލާލް ބަހާދުރް ޝާސްތްރީ ނޭޝަނަލް އެކެޑަމީގައެވެ. މި އެކެޑަމީ އަކީ އިންޑިއާގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން 

 .ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރައްވާ މައި މަރުކަޒެވެ
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 ކުރެއްވުންރުމަށް މަޝްވަރާ ލަމްސް އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކޮމިޝަނާ އެކު ގުޅުންބަދަހިކު

ކިސްތާނު ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދު ލާހޯރު ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް ާާޕ

ވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އަރްޝާދް އަޙްމަދު އާއި ފެކަލްޓީތަކުގެ ސައިންސަސް އަށް ޒިޔާރަތްކުރައް 

އްދަލުކުރައްވައި ދެ މުއައްސަސާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ތަމްރީނާއި ތަޖްރިާބ ޑީނުންނާއި ބަ

 ގެ ފުރުސަތު އެ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ހޯދާދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްަވރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ލާހޯރު ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް 

އި ވިޔަފާރި ސައިންސަސް އަކީ ޕާކިސްތާނުގަ

އާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އެްނމެ މަޝްހޫރު 

އަދި މަޤްބޫލު ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ. ނަމަވެސް، 

މި ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ރާއްޖެ އާ ދެމެދު މާބޮޑު 

ގައި ތަނަކަށް ނުެވއެވެ. މި ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅުމެއް އަދި އުފެދިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ ދިވެހިންނަށް ފަރިތަ

އިސްހިންގުންތެރީންނަށް ިހންގާ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮގްރާމް އަކީ ވަރަށް ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ކުރިއަރާފައިވާ ތަންތަނުގެ 

ޕްރޮގްރާމްގައި ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވަންޓުން ބައިވެރިކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ  މިއްސާކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއްކަމުން ތަޖްރިބާ ހި

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލަމްސް ގެ ވަފުދެއް އެ ޔުނިވަރސިޓީއިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް  2019ޅުވިއެވެ. އަދި އިން މަރުޙަބާ ވިދާ

ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ 

ކަމުގައި އެފަރާތާއެކު ކޮމިޝަނުން ބޭއްިވ 

މަޝްވަރާތަކުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

މަޝްވަރާތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ  މި

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމާއި މެންބަރު 

 .އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން އެވެ

 ސްރީލަންކާއަށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިެވ ތައުޒިޔާކިޔުން 

ންތަނަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާއަށް ދިމާވި ގައި ސްރީލަންކާގެ އެކިތަ 2019އެޕްރީލު  21

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ،  ،ހިތާމައިގައި
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އި ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. ތަޢުޒިޔާ ފޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްރީލަްނކާގެ އެމްބަސީގައި ބޭއްވިފައިވާ ަތޢުޒިޔާ ފޮތުގަ

  .ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމާއި، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ާފޠިަމތު ޢާމިރާއެވެ

މި  ،ށާއިމި ލާއިންސާނީ ހަމަލާަތއް އެންމެ ހަރުކަށި ގޮތުގައި ުކއްވެރި ކުރާކަމަ ،"ތަޢުޒިޔާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވި ލިއުމުގައި

ރައްޔިތުންނަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުްނ  ،އެކުވެރި އަދި އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރަށާއި ،ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ

 ،ތަޢުޒިޔާ ކިޔާކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި ފުރާނަގެއްލިދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަަކށާއި

 މަތްތެރިންނަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާކަމަށާއި، ޒަޚަމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދޭކަމަށްވެސް ލިއުއްވާފައިވެއެވެ.ރަޙު

 މަންދުކޮލެޖުން އިންތިޒާމްކުރި ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން 

 ބޭނުންވާ ޢިްލމީ އަދި ދިރާސީ މައުލޫމާތާއި ފަންނުވެރި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް

މަޤްޞަދުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަުކން އަރައިގަތުމަށް ބޭުނންާވ 

ޖުން ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރީ މާލަމުގައި ބޭއްވި މަންދު ކޮލެކުރިމަގަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް  ،ޙައްލު ހޯދައި

ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ްޕރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ 

ޖަނަވަރީ  12އަދި އެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި

ވަނަ ދުވަހު ދަުރބާރުގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ޭބއްވި ކެރިއަރ އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ިދނުމުެގ  2019

ޕްރޮގްރާމްގައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަކާބެހޭ ގޮުތންނާއި، އަިދ ސިވިލް ސަރވަންޓަކަށް ވުމުްނ 

  ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ.ލިބޭފައިދާތަކާ
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އަހަރުގެ ޚިދުމަތަށްފަހު ވަީޒފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވުނު ކަމުގެ ޚާއްޞަ ލިޔުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސ  37
 ހަވާލުކުރުން

ައލްފާޟިލް ޢަްބދުއްރައްޒާޤު  ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ިޒންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހދ. ހަނިމާދޫ އާޝާމު
ގަިއ  2019ފެބުރުވަރީ  25އަހަރު ފުުރމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން މުސްުކޅި ކުރެވުނު ކަމުގެ ލިއުން  65އަށް ޢުމުރުން 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު ވަނީ ހަވާލު ކުރައްވާފާއެވެ. މި ލިއުން ހަވާލުކުރެވުނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް 
ދުއްރައްޒާޤު ކުރެއްވި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތުގެ  ޢަބް

 ތެރެއިންނެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް  ،އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ސަރވިސްގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި މެދުނުކެނޑި 

ދުވަހު ވަނީ ޚިދްމަތް  18އަހަރާއި  37
ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިފައި 

ގައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ  2019ޖަނަވަރީ  1ވަނީ 
ރައީސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ދިގު 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައި ވާތީ  37މުއްދަތެއްގައި އިޙްލާޞަތެރިކަމާއެކު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 
 ،އްޒާޤުގެ ޙަޔާތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތައް ޤައުމަށާއިނުހަނު ަތޢުރީފާއެކު އޭނާއަށް ުޝކުރު ދެންނެވިއެވެ. އަދި ަޢބްދުްއރަ
ހިލްމު އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ކުރެއްވުމުގައި  ،ޖަމާޢަތަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޖްރިބާއާއި

 ސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ދެމިހުންނެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހެޔޮނަސީބާއި ބާއްޖަވެރިކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީ

ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެުނންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އިސްނަގައިގެން 
 ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުން

ޓިއުޓުން އިސްނަގައިގެްނ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންެހނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓި
ވަނަ ދުވަހު ވަީނ ބާއްވާަފއެވެ. ސްޓެލްކޯ ގެ އޮޑިޓޯރިއަމުގައި ބޭއްވި  ސެޝަނުގަިއ  2019މާރިޗު  7ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް 

ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން  ،އާއިهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ އީވާ ޢަބްދު
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ، ންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އަލްާފޟިލާ އާއިޝަތު ބަރިއްޔާގެ އިތުރުންގެ

ގެ އު އަޙްމަދު އަފްޢާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން " ބެލެންސް ފޮރ ބެޓަރ ެއމްޕަވަރިންގ ވިމެން އިން ސިވިލް ސަރވިސް" މި މައުޟޫ
 ފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މައްޗަށް ވަނީ ވާހަކަ

މި ސެޝަނުގެ ޕެނަލިސްޓުންނަށް އޯޑިއަންސުން 
ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުެގ 
ސެޝަނެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. އަދި 
ސެޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ޕެނަލިސްޓުންނަްށ 

ހަދިޔާއެއް  ،ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހަނދާީނ ލިއުމާއި
 ވަނީ އެރުވިފައެވެ. ވެސް
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 ތަކެތި އުފައްދާ ބާޒާރުކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ބާޒާރެއް ބޭއްވުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް )ސީއެސްީޓއައި( ގައި ކިޔަވާދެމުންގެންާދ ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް 
ނޯސް" ނުވަތަ ތަކެތި އުފައްދާ ނަށް "އެންޓަރޕްރިަދރިވަރުންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކިޔަވަމުން ގެންދާ 

 19 ،ބާޒާރުކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމާއި،  އަމަލީ ތަޖްރިބާ ޙާޞިލު ކޮށްދިނުމަށް މިކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކުޑަ ބާޒާރެއް
ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކާބޯތަެކިތ  4ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ކޯހުގެ ބައިވެރިން  ވަނަ ދުވަހު ސީއެސްޓީއައި 2019މާރިޗު 

 އެ  ،އުފައްދާ ބާޒާރުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ ަވއްތަރެއްގެ ތަކެތި ރަނގަޅު ފެްނވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށް
ޒިޔާރަތް  ،ތަކެތި ޕެކްކޮށް ލޭބަލްޮކށް ނަްނޖަހައި

 ކުރިފަރާތްތަކަށް ވަނީ ވިއްކިފައެެވ.

އިން ރލެކްޗަރަ ،ރިވަރުންނާއިދަ ގެސީއެސްޓީއައި
އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުުނ 
ދަސްކުރުމުގެ ބާޒާރަށް ނުވަތަ މައުރަޒަށް ވަރަށްބޮޑު 

ިލބި ތައްޔާރުކުރި ހުރިހާ ތަކެތި ެއ  ތަރުހީބެއް
ހަރަކާތް  ހުސްވެފައެވެ. މި ދުވަހުވަނީ ވިކި
ިހތްވަރު ދަރިވަުރންނަށް  ،ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި

 .ވެސް މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު

ކުރުން ގަ ހަ ގެ ދުވަސް ފާ ހު ބަ ހި ވެ  ދި

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ވަނީ  2019 އެޕްރީލު 14ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް  2019
އްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނުގެ ޚާ ކަމަށް ބޭއްވުނު  ދުވަހުގެ ހެނދުނު މި ވިފައެވެ. އެފާހަގަކުރެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ދުވަހުގެ ޝިޢާރު  ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުަވއްޒަފުން ބައިވެރިވި މި
މި ިޝޢާރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ބުނާނީ ލިޔާނީ ދިވެހިބަހުން"  "  ކަމުގައިވާ

 .ދެއްކެވިއެވެ

ވާހަކަފުޅުގައި ދުވަހުގެ  ގެރައީސް
ގުޅިގެން ސިވިލް  މުނާސަބަތާ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
އްޞަ އިްލތިާމސެއް ޚާމުވައްޒަފުންނަށް 

ވެސް ކުރެއްވެވިއެވެ. އެއީ ދިވެހިބަސް 
ބަހުން ުބެނވެން ކުރިއަރުވައި ދިވެހި 

އަދި ލިޔެވެން އޮތް ބަހެއްގެ ބަދަލުގައި 
 ބޭރު ބަސްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަެށވެ. 
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 ޑިމޮކްރަސީރަން ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން 

ޝަނުގެ ފަރާތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ާފހަގަކުރަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޝަްނސް ކޮމި
ސިވިލް   ހިނގާލުމުގައިމި  ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން   " ގައ2019ިޑިމޮކްރެސީ ރަން ބޭއްވި "

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް  އި، މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ. ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމާ
ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، މިނިވަން  ހިނގާލުމުގައިބަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ންޓެސެޕް 14ސަރަހައްދުގައި 

 .އެވެވިއިތުރުން އާންމުން ވެސް ަބއިވެރި މުވައްޒަފުންގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ
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 އްވުން ކާލުމުެގ ހަރަކާތެއް ބޭވަފުދަށް ދިވެހި ޘަޤާފަތް ދައް ސީ.އޭ.ޖީ އިން ޒިޔާރަތްކުރި

މުެގ ބޭފުޅުންގެ ވަފުދަށް ިދވެހި ޘަޤާފަތް ދައްކާލު 10 ކުރި ޗައިނީޒް އެކެޑެމީ އޮފް ގަވަރނަންސް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް
ވުނު ިއންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްއި  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިންސްޓިޓިއުުޓން ގަ 2019ނޮވެމްބަރު  28ހަފްލާއެއް 

މި ހަރަކާތުގައި  ަޘޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ވަނީ ދައްކާލެިވފައެވެ.އަދި  އި،އިހު ޒަމާނުގައި ދިެވހިން ދިރިއުޅުނު ގޮތާމިހަފްލާގައި 
ސިވިލް ސަރވިސް ނާއި، ދަރިވަރުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކުރާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިންސްޓިޓިުއޓު  ބައިވެރިވެފައިވަނީ
 ނެވެ.  މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ " އޯކިޑް " މާލަމުގައެވެ.ވައްޒަފުންކޮމިޝަނުގެ މު

 

 

 

 

 

 

 

 

  ިނއުސް ލެޓަރ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ،އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ވެބްސައިޓް

މެދުވެރިކޮށް އެ www.csti.gov.mv )) ޭޕޖާއި ވެބްސައިޓްފޭސްބުކް  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، މައިަގނޑު ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާުތ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަީނ 

ލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ސިވލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓުްނ ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ސޯޝަ

އިންތިޒާމްކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ،ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތުތަކާއި

އުޓްގެ ފޭސްބުކް ޭޕޖާއި، ޓްވިޓަރ އެކައުްނޓު ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވެއެވެ. މި ޮގތުްނ އިންސްޓްޓި 2019މަސައްކަތްވެސް 

 މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓްޓިއުޓުން ުކރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުޫލމާތުވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

  

http://www.csti.gov.mv/
http://www.csti.gov.mv/
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 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީޒް 

ވެރިކަން ހުންނަ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ގާބިލު މަސައްކަތަށް ޝައުގު

ޕްރޮޕެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްްޓޓިއުޓުން ކުރިއަށް ެގންދިޔަ 

ލެކްޗަރ އެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  3ވަނަ އަހަރު  2019ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ދަށުން 

ވަނަ  2019ލެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. މި 

 އަހަރުގެ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީޒްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Mar, 7 
Women Day Session- Balance for Better; Empowering 
Women in Civil Service" 

Ms. Eva Abdulla, Mr. 
Afaal Ahmed & Ms. 
Aishath Bariyya 85 

Aug, 25 Service Excellence Culture Hussain Afeef 130 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2019 .10
 

ތުގެ ޤާނޫނާއި ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓައި އަދި އެކައުންޓްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ 2019ކޮމިޝަންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް
 ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓި، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 ޅި  އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް މި ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް 2019

 ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ބަޖެޓްއަކީ    21,725,676)އެކާވީސް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ( އެވެ.   

އެކާވީސް ހާސް އަން ތިންމިލި) 3,021,230.62ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނށް ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މުޅިޖުމްލަ  2019
އަހަރަގެ މިކޮމިޝަނުން  2019އެހެންކަމުން މުލި ޖުމްލަ     އިތުރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ.ތިރީސްރުފިޔާ/ ފަސްދޮޅަސް ދެ ލާރި(  ދުއިސައްތަ

)ސައުވީސް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ސާޅިސް ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ  24,746,906.962ޙަރަދު ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަކީ 
 ހަރުފިޔާ/ފަސްދޮޅަސް ދެ ލާރި( އެވެ.

 

) ސައުވީސް މިލިއަން ދެލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް  24،746،906.62ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނަށް ލިިބނު ބަޖެުޓން  2019
ފަސް ލާރި( ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިަފއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަިއނޭންސް އިން ބަެޖޓްގައި ، ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ
)ފަސްަލއްކަ ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ  507،921.57ިކއެކި ސަބަބު ތަކާހުރެ ޚަރަދު ުނކުރެވި ހުރި ފައިސާ އުނިކޮށްލުމާއި އެ

 އެކާވީސް ރުފިޔާ، ފަންސާސް ހަތްލާރި(  އަހަރު ނިމުނު އިރު ަބޖެޓްގައިހުއްޓެވެ.

Total Budget 2019 Approved Budget
2019

MOF added Amount

24,746,906.62
21,725,676.00 

3,021,230.62

CSC TOTAL BUDGET 2019 
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:ރި ފައިސާގެ ތަފްސީލް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މެއިން ކޯޑްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު އަދި ބަޖެޓްގައި ބާކީ ހު  2019  

އަހަރު ނިމުނު އިރު 
ހުރި ޚަރަދު ނުކުރެވި 

 ހުރި ފައިސާ 

 ހިނގި ޚަރަދު 
 ކޯޑް  ބަޖެޓް ތަފްސީލް  ބަޖެޓް ކޯޑްގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު 

 211  މުސާަރާއއި އުޫޖރަ  9,908,148.92 59,307.24
 212  މުަވއްޒަފުންަނށް ދޭ އެަލވަންސް  7,536,303.36 156,913.91

 213  ޕެންޝަންގެ ަފއިސާ  762,276.01 1,642.47
 221  ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  132,496.42 55,877.54
 222  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ތަކެީތގެ  206,418.01 43,414.99
 223  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ިޚދުަމތުގެ  3,776,525.19 70,874.61
 225  ތަމްރީން ކުުރމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  613,989.66 70,019.42
 226  މަރާމާތުުކރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  720,207.03 20,525.09

 228  ސަބްިސޑީޒް ސަރުކާުރންދޭ ެއހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައދި   140,383.28 89.28
 423  ޯހދުުމމަށް ކުރާ ަޚރަދު މުދާއޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަރު   442,237.17 29,257.02

                        ޖުމްލަ ޚަރަދު އަދި ބާކީ   24,238,985.05 507,921.57

 

 

 

 

 

 

 

Total Budget
Available 2019

Total Expenses 2019 Balance Left 2019

24,746,906.62 24,238,985.05

507,921.57

BUDGET 2019 EXPENSES AND 

BALANCE
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑް 2019

 ގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. 2017 މާރިޗު 14ނުން ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބާކީ  2018  53,898.42  
ވަނަ އަހަރަށް މުޅިޖުމްލަ ލިބިފައިވާ ފައިސާ ޖުމްލަ 2019 115,300.00  
ވަނަ އަހަރުގެ މުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު  2019 (72,778.83)  
ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބާކީ  2019 96,419.59  
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 ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ސި   .11

 

 ގޮންޖެހުންތައް 

ވަނަ އަހަރު ފެށިެގްނ ދިޔައީ ކުރަންޖެހޭ 2019 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓަށް ގެނެވުުނ ބަދަުލތަކާއެކު  .1
މާއެކު، ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑާ މަސައްކަތުގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ދިޔަ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެއެވެ.  އެހެންކަ

ނަމަވެސް، ބޭނުންވާ އަވަސް ސްޕީޑްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  އެއްވަރަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވި ކަމުގައިވީ
 މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ.

 
ވާ އިމާރާތަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމަރާތަކީ ވަރަށް ދުވަސްވެ ބާވެފައި .2

ފުރާޅުން ފެން ލީކްވުމާއި، އިމާރާތުގައި ހުރި އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުްނ އަވަސް އަވަހަށް 
ވަަނ  2019މަރާމާތުކުރަން ޖެހުމާއި، ފާޚާނަަތކުން ފެންީލބްވުމާއި، އަދި ކަރަްނޓް ކެނޑުން ފަދަ ަކންކަމަކީ ެވސް 

 ރިމަތިވި ހައްލުހޯދަން އުނދަގޫވި ކަންތައްތަކެކެވެ.އަހަރު  ކު
 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް ލާިޒމްކުރާ ކަންކަމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭކަމެއް  .3
ންމެ އެކަށޭެނ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ފައިނޭންސްގެ ދަތިކަން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެ

، ވަނަ ައހަރު ވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ަވނީ ދިމާވެފަެއވެ.  އެހެންކަމާއެކު 2019މިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަތިކަން 

 އިދާރާތަަކށް ެއ ،  ތްކުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ަމސައްކަތް ގާތުން ެބލުމަށްޓަކައި ައޮތުޅެތޭރަގިއ ަމަސްއކަ 

 ކަންކަންވަީނ ނުކުރެވިއެވެ. ްށ ބޭނުންވި ނަމަވެސް މި ދެންނެިވ ސަބަބުތަކާހުރެ އެކޮމިޝަނަރުން ޒިޔާރަތް ކޮށްލުމަ
 

އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަުރ  ،ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭ ކޮންމެ މުަވއްޒަފަކީ .4
މުއްދަތުގެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް  ބޭުނންވާ ކުރު، މަތިކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ވީހިނދު

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ނުލިބުމާއި،  މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތަށް ފަސޭހަ ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 
 ވެ.ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވެއެ 2019މިންވަރަށް ހޯދައިދިނުމުގައި ތަުނގެ ދަތިކަން 

 

  



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       103  
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިމަގަށް ރާވާ ކަންކަން  .12
 

ކުރިމަގުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ 
 :ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް

މު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ނަތިޖާ ނެރެވެމުންދާ ޒަމާނީ ކުރެވިފައިވާ އަދި ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ދިވެހި ގައު .1
ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުބާރު ހިފިފައިވާ، ދެކުނުއޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުވެފައިވާ އެންމެފުރިހަމަ ސިވިލް 

 ސަރވިސްއަކަށް ހެދުން.
ލައި، އެކުލަވާ 2025-2021 އީޖާދީ އައު ގޮތްތަކާއެކުސްޓްރެޓީޖެކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގެ ސިވިލް ސަރވިސްދިވެހި  .2

 .އެކްޝަން ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މަސައްކަތްތައް ރުކުރުވާލުން
ންސީ ޓެކުރުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތައް ބަަދލުޮކށް، ކޮންޕި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްދިވެހި  .3

 .ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުންޤާއިމުކޮ އްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެ ލްއަށް މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްމޮޑެ ޓްޑް ރެކްރޫޓްމަންބޭސް
އޮންލައިންޮކށް ޖޮބް އެޕްިލކޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި، އެ ކެންޑިޭޑޓެއްގެ މައުލޫމާތު ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒު ހިފޭގޮތަށް  .4

ސިސްޓަމް ފުރިހަމަކޮށް އޮންލައިން ރެކްރޫްޓމަންޓް ސިސްޓަމެއް  2.0ވަގުތުން ބަލާލެވޭ ފެންވަރަށް ސީއެސް.ވިއުގަ
ގަޑިއިރު ސިވިލް  24ދާރާތަކަކުން އަމަލުކުރަން ފެށުމާއި، އަދި އެކުލަވާލައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އި

ން ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ސަރވިސްގެ ގިނަ ޚިދުމަތް ތަކަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭގޮތަށާއި، އަވަސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއި
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ިލބިފައިވާ ަތނަކަްށ  މަޤްޫބލުކަންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ ސަރުކާރާއި، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި  .5
ތް ފޯރުކޮށްދޭ ހެދުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާއާއި، ަތުޢލީމީ ޤާބިލު މުވައްޒަފުްނތަކެއް ިބނާކޮށް، އަވަހަްށ ފުރިހަމައަށް ިޚދުމަ

 .އިދާރާތަކަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހެދުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނަށްފެތޭ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެފައިވާ އަދި މަސައްކަތު އަޚްލާޤު  .6

 ދެއްކުމުގައި ނަމޫނާބަޔަކަށް ހެދުްނ.
އް ޤާއިމުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެ އޮންލައިންކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތު ފެން .7

 ވަޒަންކުރެވި ގަވާއިދުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެން ކުރިއެރުން ހައްގު ފަރާތްތަކަށް ދެވެމުން ދިއުން.
މެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، ވޭނެފަދަ ސިސްޓަ އޮންލައިންކޮށް މުވައްޒަފުންގެ  ާހޟިރީ އާއި އިތުރުގަޑި އަދި މުސާރައާއި އުޖޫރަ ދެ .8

 އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ގޮތަށް ކެރިއަބޭސްޑް އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވުން.
ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި އަދި ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާެނ  ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި .9

 ށްށްޓަކައި ކޮމްޕިޓެންސީ މޮޑެލްއަވަޒިފާތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ ކޮމްޕިޓެންސީތައް ދެނެގަނެ،
ވަނަ  2019އެ ސިސްޓަމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  ވެޔޮ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް

ފެުށމުން ހުނަރުވެރި ޤާިބލު މުވައްޒަުފން ދިވެހި ސިވިްލ  ން މުވައްޒަފުން ޢައްޔަން ކުރަމި މޮޑެލްއަށް ފެށިފައެވެ.އަހަރު 
 އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ. ށްރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ނެގުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ކު



2019އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                       104  
 

 ރިޕޯޓު ނިންމުން  .13
 

  ެވަަނ  2019ން، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ަމތި  24ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ
އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ހިނގައި ދިޔަގޮތާއި، އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ރޭވޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންޮކށްފައި ވާނެއެވެ. 

މިޔާބުތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަުޢލޫމާތުތައް ވެސް ވަނަ އަހަރު ހޯދިފައިވާ ކާ 2019އަދި 
 މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

 
 2019  ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން މި ކޮމިޝަނަްށ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ސަރުކާރު ހިންގެވުމާ  ،ލިބިފައިވަނީ ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް
ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިނިވަން ުމއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެްއވުމަށް ފެއްޓެވި 

ރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ މި ކޮމިޝަނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަިތތަކުން އަރައިގަތުމަށް  ކު ،މަސައްކަތްފުޅުގެ ދަށުން
 ގޮތުންނެވެ.

 
 2019  ،ިވަނަ އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންދިޔަ އަހަރެއްކަމަށާއ

 ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ސިއާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ސަރުކާރު ހިންގެވުމަށް ގެންނެވި ޮބޑެތި ބަދަލުތަކާ
ގުޅިގެން ކުރަންޖެހުނު ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ މުވައްޒަފުން ދެްއކެވި ހިތްވަރާއި، 

 ދެއްވި އެއްބާރުލުން ނުހަނު އުފަާލއެކު ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަރިސް ކުރަމެކެވެ.
 

 2019 ުގެ އެކި ފަރާތްތަުކން ދެއްވި ދީލަިތ ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކުރިއެރުމަށްޓަކައި، ބޭރ
އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުން ާފހަގަކޮށް ހައްޤުޝުކުރު އެ ފަާރތްތަކަށް އަރިސް ކުރަމެވެ. އަިދ ވަކިން ޚާއްސަ 

 ގޮތެއްގައި އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާނު އަދި ޗައިނާއިން މި ކޮމިޝަނާ މެދު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަން ފާހަގަކުަރމެވެ.
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