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` 

  ފެށުން  .1

އެއަށްފަހު، ޢާލަމްތަކަްށ . ނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެސުބުޙާهللا އެންމެހާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި 

. މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އިެދ ދުޢާ ކުރަމެވެ، ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ރަސޫލާ

   .އަސްޙާބުން ޝާމިލު ކުރަމެވެ އަދި މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި

 2ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްވެ  9ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2007އޭޕްރިލް  4ޕޯޓަކީ މިރި

ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވައި ) 1428ރަބީޢުލްއާޚިރާ  14( 2007މޭ 

ވަނަ މާއްދާ އިން  24ގެ ) ޤާނޫނު ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސް ގެ( 2007/5ގެޒެޓްކުރެއްވުމުން ޤާނޫނަކަށްވި 

ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާިއ 

ވަނަ އަހަރު ހިނގި ގޮތުެގ  2010ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މި ރިޕޯޓުގައި ދިވެހި . ރިޕޯޓެވެ

  .  މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިމަގަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

ން ތައާރަފް ކުރެވުނު ދިވެހި " ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫުނ"ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުނު  2008މޭ  1

. އަކީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް ގެނެވެމުންދާ ބޮޑެތި އިސްލާހްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްލާހެވެ  ސިވިލް ސަރވިސް

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުވެ މި ކޮމިޝަާނ 

އީ ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމަށް ގެނެވުނު އަދި ގެނެވެމުންާދ ހަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާތައް ތަންފީޒުވާން ފެށުން ވެގެން ދިޔަ

އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްލާޙު ކަމުގައި ވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް ގެނެވެމުންދާ ދުސްތޫރީ އެހެން 

  . އިސްލާހުތަކާ ފައިހަމަކުރާ އެއް އިސްލާޙު ކަމުގައެވެ

އެކި ބައިތަކަށް ބެހިގެންދިޔަ ހިނދު، ސިވިލް ސަރވިސް ކަމުގައި ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދްމަތްތައް 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، އެންމެހަިއ . ހިމެނިގެން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެވެ

އުމުގެ ދުވެއްޔާއި، ގަ. މިނިސްޓްީރތަކާއި ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރެވުނެވެ

ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާތަކަށް ބަލާއިރު، ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ 

އާޖުފާޖާއި، އުސޫލުތަކާއި، ގަވާއިދާއި، ހަމަތައް ގެންގުޅޭ އަދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ އެންމެ 

ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ނޫނީ ސިވިލް ސަރވިްސެގ ) ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް(ރަނގަޅު ގޮތްތައް 
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ކުރަން ޖެހިފަިއ . މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް، އެ ޚިދުމަތުން އުފުލުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމަކަށް މިއަދު ވަނީ ވެފައެވެ

ބައެއް ސަގާފަތްތަކަށް ވަނީ އިންގިލާބު  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ. ގްޮނ ޖެހުންތައް ބޮޑެވެ. ހުރި މަސައްކަތް ގިނައެވެ

ިސވިލް ސާވިސްގެ ޚިދުމަތްދޭފަރަތް ތަކަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރުދުން ެގ . ގެންނަންޖެހިފައެވެ

ގަވާއިދަްށ "ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ، ، އިހްސާސްތައް އަޑު އަހާ، ކެކުޅުންތަކަށް އިޖާބަދޭ، އިންސާފާއި ހަމައަށް ލޯބިކުރާ

ގާބިލް، ޢިލްމާިއ  ސިވިްލސާވިސްގެ ޚިުދމަތަކީ އަދި. ނިޒާމީ ޚިދުަމތަކަށް ވަނީ ވާންޖެހިފައެވެ) ރޫލް ބޭސްޑް" (ނާވާބި

ހަރުދަނާ، ރިވެތި އާދަކާދަޔާއި އަޚުލާގެްއެގ ، މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހުރި، އިންސާފުވެރި، ތެދުވެރި، އިޚްލާސްތެރި

  . ރަމުން ގެންދާ ޚިދުމަތަކަށް ވެސް ވަނީ ވާން ޖެހިފައެވެސަގާފަތެއްގައި އުޅޭ ބަޔަކު ވަޒީފާ އަދާކު

ނޑިތަކާ ދިމާއަށް ަދތުރުކުރުމުގަޔާއި، ކުރިމަތީގައި ހުރި، އަދި ކުރިމަތި  ނޑުދަ ކުރިން ދެންނެވުނު އުއްމީދުތަކާއި ލަ

ބިންގާތަކެއް އަޅަން  ވަނަ އަހަރު ހިމެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ޚާއްސަ 2010ވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި، 

ދިވެިހ . އެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ފެށުނު  އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށާއި އެއްބާރުލެއްވުންތަކަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް، ވަކިން 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި ދާޚިލީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި  ،ޚާއްޞަކޮށް

  .މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ
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  މެމްބަރުން  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނާއި ސަރވިސް   ސިވިލް . 2

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާ ގެ  72ގެ ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނު( 2007/5ބަރު ޤާނޫނު ނަން

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމަިޝނަށް  )1428ޝައްވާލް  12(  2007އޮކްޓޯބަރ  23މަތިން 

ހަލާ ނިމުމާއި ހަމަޔަށް ކޮމިޝަނުެގ ގައި އިންތިގާލީ މަރު 2010އޯގަސްޓް  16މެމްބަރުން  5އައްޔަންކުރެއްވި 

އާއި ހަމަޔަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގަިއ  2010 އޯގަސްޓް 16މިގޮތުން . މެމްބަރުކަމުގައި ދެމިތިއްބެވިއެވެ 

   .ވެއެނީވަ އެ އިގަ ރީތި ތިއްބެވި މެމްބަރުން

    މަގާމު           އެޑްރެސް               ނަން          

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް    މާލެ / ކިނބި . މއ    މުޙައްމަދު ލަތީފް. ޑރ .1

 ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް     މާލެ / ސަންދުރޯސްގެ . ހ  ޢަބުދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު . ޑރ .2

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ       މާލެ/ އަލަފަރު . ގ    އަލްފާޟިލާ ޚަީދޖާ އާދަމް .3

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ       މާލެ/ ކޮއްކިރި . ގ  އަލްފާޟިލް މުަޙއްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން .4

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ    01- 13ސިނަމާލެ ފްލެޓް   ލް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން އަލްފާޟި .5

އަހަރު ދުވަހުެގ  2ަގއި، އެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  297ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ންކޮށް ނިންމަންވާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އައްޔަ  މެމްބަރުން އިންތިޚާބްކޮށް ތެރޭގައި، ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތަށް މަޤާމްތަކަށް 

 ގެ ދަށުން) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނު ( 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމާ ގުޅޭގޮތުން

އަލުްނ  ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ، އަހަރަށް އައްޔަން ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނައުމަށާއި 5މެމްބަރުން 

ވުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައި، ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތި އައްޔަން ކުރެއް 

އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުްނ . ގައި އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ 2010ޖޫން  03ލުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 

، 13ވަނަ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅި އެ ޤާނޫނުގެ  2ނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ ، މަޖިލީހުންދަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ 

އިސްލާޙުކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށް،  ވަނަ މާއްދާ 17އަދި  15، 14

ފާްސެވ  ނަން ހުށަހަޅައި ހޮވުން އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަްށ ބިލެއް ހުށަހެޅި 

 . އެ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގެ މެންބަރުން ހޯދައި ހޮވާ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލިސް ކަމަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން، 

 އޮގަސްޓް 12ަގއި އިއުލާންކުރައްވައި، ކުރިމަތިލީ މީހުން ގެ ތެރެއިން  2010ޖުލައި  25ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 
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 2010އޮގަސްޓް  17ބޭފުޅުން މެންބަރުކަމަށް މަޖިލީހުން ހޮއްވަވައި، އެ ފަސް މެންބަރުން  5 ތިރީގައިވާ ގައި  2010

  . ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އަލުްނ  2010އޯގަސްޓް  17ލާ ނިމުމާއި ގުޅިގެން ހައިންތިގާލީ މަރު 

   :ނަކީ އައްޔަްނކުރެވު މެމްބަރުން

    މަގާމު         އެޑްރެސް         ނަން      

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް      މާލެ/ ކޮއްކިރި . ގ  އަލްފާޟިލް މުަޙއްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން .1

 ނުގެ ނާއިބު ރައީސް ކޮމިޝަ         މާލެ/ ރެޑިއަމްގެ . ގ  ދީދީ ޙަސަންއަލްފާޟިލް އަުޙމަދު  .2

 ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު    މާލެ / ކިނބި . މއ    މުޙައްމަދު ލަތީފް. ޑރ .3

 ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު    މާލެ / ވެސްޓްވިއު . މއ    ޖިހާދު هللا އަލްފާޟިލް އަުބދު .4

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ      މާލެ/ އަލަފަރު . ގ    އަލްފާޟިލާ ޚަީދޖާ އާދަމް .5
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 މައިގަޑު މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެސަރވިސް  ސިވިލް   2.1

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ  .1

ވަނަ މާއްދާއިން ދިވެހި ސިވިްލ  3އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،ނޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައިސަރވިސްގައި ނުހިމެ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ުމވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާިއ، 

ޅިގެންދެވޭ އިނާޔަތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ވަޒީފާއާއި ގު

ނޑައެޅުމާއި  .މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން، ކަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ަސރުކާރަށާއި،  .2

ލާސްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރާ، ސިޔާސީގޮތުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރިކަމާއި އިޚު 

ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އި، އިންސާފުވެިރ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށާ .3

 .މާޙައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ހައްގުތަކާއި ބާރުތަކާއި،  .4

 . ޒިންމާތައް އެކަށައެޅުން

ކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އަދި ހިފަހަްއާޓ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިަފތަ .5

 .މިންވަރު ބެލުން

 .ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި، ދިވެިހ  .7

ރވިސްގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީްސތަކުގައި ގާއިމު ސިވިލް ސަ

 .ކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ ބެލުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި  31ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  .8

 .ތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުންރިޕޯޓު

ަވަނ  24ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  .9

 .ވަނަ މާއާްދގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ކުރުން 25މާއްދާ އާއި 
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ާޤނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޒު  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ .10

 . ކުރުން

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ  .11

ލުކުރާ ކަމަށް މުވައްޒަފުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް އަމަ 

 .ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްއަކީ ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްޭދ  .12

 .ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުން

އި، ލީޑަރޝިޕް ކުރިއަރުވައި، ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިސްނެގުމާ .13

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ހޯދައި ދިނުމާއި، ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިްސެގ 

 .މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން

ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ލަފަޔާއި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި .14

 . އިރުޝާދު ދިނުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް އުފައްދައި އުވާލާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެ އުސޫލުތަކާއި  .15

     .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަގާމު އުފައްދައި އުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުން
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  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      9 

 

ނޑު  ކޮމިޝަނުގެ . 3   ހިންގުން  އިދާރީ ޑާއިއޮނިގަނ ގެ މައިގަ

ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  25ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ  2010

އަދި ހަމަ އެ ތާރީޚާހަމައަްށ . ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ 5އަދި  4، 3އިމާރާތުގެ "  މެޕްލްލީފް. ގ"ކުރެވެމުން އައީ 

ވަނަ ފަންގިފިާލ  3އަދި  2ޢިމާރާތުގެ " ފަތުރުވެހި"މިޝަނަރުންގެ އޮފީހާއި ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގެ ގޮތުގައި ކޮ

ވެލާނާގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް  ސަރުކާރުން ނިންމެމުމާއި ގުޅިެގްނ .ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތައް ހ. ބޭނުންކުރެވެުނވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާއަްށ  12ސް ކޮމިޝަންވެސް ވަީނ ވެލާނާގޭ ގައި ސިވިްލ ސަރވި 26ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  2010

  . ބަދަލުކުރެވިފައެވެ

 2009ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއިހަމައަށް ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަން ހިނގަމުން އައިސްފައިވަނީ  2010

ނޑާއި އެއްގޮތަށެވެ  ނޑު ބިނާވެ. ވަނަ އަހަރުގެ އިދާރީ އޮނިގަ  5ޑިވިޜަނާއި  2ފައިވަނީ މި ދެންނެވި އިދާރީ އޮނިގަ

 . ސެކްޝަނުގެ މައްޗަށެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޝަނުެގ އިދާރީ  2010މިގޮތުން މި ރިޕޯޓް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ 

ނޑުގެދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ ނޑުގައި ހި. މަސައްކަތް ހިނގަމުންއައީ އިދާރީ އޮނިގަ މެޭނ މި އޮނިގަ

  .ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  ްކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިވިޜަނ  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  -

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޕަރސަނެލް ސަރވިސް ސެކްޝަން  ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ -

  ްޓެކްނިކަލް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިވިޜަނ 

 ޕްެލއިންޓްސް އެންޑް މީޑިއާ ސެކްޝަން ލީގަލް، ކޮމް -

  ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޕަރފޯމެންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން -

 އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ސެކްޝަން -

ދާރީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަށް ހަރުދަނާކޮށް އަވަސްކުރުމުގެގޮތުން ކުރިން އަމަލުކުރަމުންދިޔަ އި

ނޑަށް  ނޑު މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރެވުނު އޮނިގަ އައު . ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެންދަނީ އަމަލުކުރަމުންނެވެ 2010އޮނިގަ

ނޑު މި ރިޕޯޓްގެ އެނެކްސް    .ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ 1އޮނިގަ
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 ސެކްޝަން  ފައިނޭންސް  އެންޑް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .4

އެއީ ޖެނެރަލް . ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ 3ންސް ސެކްޝަން ބަހާެލވިފައިވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭ

  .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓާއި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓެވެ 

 ޔުނިޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖެނެރަލް  4.1

މިގޮތުން . ބަލަހައްޓަނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަނުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 

ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ލޮޖިސްޓިކަލް 

މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުން އެހެނިހެން އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި 

ޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ތަނުގެ މަރާމާތުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ފޮނުވުމާއި އިންވެން

  .ލިޔުންތަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ

 ދު ދަ އަ ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ސިޓީއާއި ޗިޓު އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ  2010

  

  

  

  

 

  ދު ދަ އަ ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވުނު ސިޓީއާއި ޗިޓު އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ  2010
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  ޔުނިޓް  ރިސޯސް  ހިޔުމަން  4.2

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައްދީ،  ވަޒީފާ އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމާއި 

އި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ އާ

  .ތަމްރީނުކޮށް ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިޔުނިޓުން ކޮށްފައިވެއެވެ

ލަ ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވީ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް އަދި މެމްބަރުންނާއިއެކު ޖުމް 2010

މުވައްޒަފުން  4މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދެވި، އަދި  18ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2010.  މުވައްޒަފުންނެވެ 71

 71ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވީ  2010. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައި ނުވަތަ ވަކިވެފައި ވެއެވެ

  .މުވައްޒަފުންނެވެ

. ޚަލީލް، ބަގީޗާގެ ފهللا ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަގާމުގައި ހުންނެވީ  ޢަބްދު ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ 2010

ސަޢީދު އާއި هللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު . ނިލަންދޫ އެވެ

  . އަލްފާޟިލް ުމޞްޠަފާ ލުޠުފީ އެވެ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ސެކްޝަންތަކުގެ  02ތުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޑިވިޜަންތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮ  2010

 10ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި  1ޑިރެކްޓަރުންނާއި،  2ވެރިންގެ ގޮތުގައި 

މީގެ އިތުރުން އޮފިސަރުންގެ ލެވެލްގެ މަގާމުތަކުގަިއ . ސީނިޔަރ އޮފިސަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ

ޕިޔޯނުންވެްސ  4ޑްރައިވަރ އަދި  1މަސައްކަތު މީހުންނާއި  3އަދި . މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއްވެވިއެވެ 45

  .މިއަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ތިއްބެވެ

  އަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހު މުވައްޒަފުން އެތުރިފައިވާގޮތް  2010ދަރަޖަތަކުގެ ނިސްބަތުން       

  

11.60%

40.60%
40.60%

7.20%

ސަޕޯޓް ސަރވިސް

ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް

މެނެޖީރިއަލް ސަރވިސް

އެކްޒެކްޓިވް ސަރވިސް
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ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން  ވަނަ  2010 4.2.1

  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ހާއްސަ އަހައްިމއްޔަތުކަމެއް ދީގެން 

 10ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  2010. ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ

މުވައްޒަފަކުވަނީ ކޯސްފުރިހަމަ  5މީގެތެރެއިން . މުވައްޒަފަކު މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ 

ހަރު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ވަނަ އަ 2010. ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެފައެވެ 2010ކުރުމަށްފަހު 

  .ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާ ުމވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ކޯސް ފެށި ތާރީޚް ކޯސްއޮތްތަނާއި ކޯހަށް ފޮނުވުނު މީހާގެ ނަމާއި ކޯހުގެ ނަން   
މާސްޓަރްސ ޮއފް ިހއުަމްނ 1

  ރިސޯސް މެޭނޖްަމންޓް 

އަހަާރިއ1/ މެލޭިޝޔާ  ތުޅާދޫ .ގުްލޝަީނގެ ބ/ޙުސެއިްނ ަނއީްމ

  މަސް 06

  2009މެިއ  2

މާސްޓަރްސ ޮއފް ިހއުަމްނ 2

  ރިސޯސް މެޭނޖްަމންޓް 

އަހަާރިއ1/ މެލޭިޝޔާ  ހޮުޅދޫ .ނަުރގިސް ނ/ފާތިމަުތ ހަބީާބ

  މަސް 06

  2009ޖޫން  15

މާސްޓަރްސ އޮްފ3

  މެނޭްޖަމންޓް  

އަހަާރިއ1/ މެލޭިޝޔާ  ކަޭރްޖ.މهللاއަބުދު/އިމްާރނާ ިބންތް 

  މަސް 06

 2009ޖަަނވަީރ  5

އިްނ)ޮއނަރސް(އޭ .ބ4ީ

ހިއުަމންރިސޯްސ މެނޭްޖަމންޓް 

ޑިސެމްބަރ 2ައހަރު  2/ މެލޭިޝޔާ މާލެ  /މޮސްޯކގެ.ހ، އާިމނަތު ރުްޝމާ

2008  

)އޮނަރސް(ސީ .އެސް.ބ5ީ

އިްނ ިއންފޮޭމޝަްނ

L-2ަބނޑޭިރކޮށި، މުހަްއމަުދ ަސލީމް

196   

ޑިސެމްބަރ 3ައހަރު  2/ މެލޭިޝޔާ 

2008  

ޑިސެމްބަރ މަސް ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯިޝޕް، ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކުގައި  2010

  .ތިބި  ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

ނު މީހާގެ ނަމާއިކޯހަށް ފޮނުވު  ކޯހުގެ ނަން #

 އެޑްރެސް

ކޯސްއޮތްތަނާއި 

  މުއްދަތު 

 ކޯސް ފެށި ތާރީޚް 

ބެޗްލަރސް ިއްނ ޕަބްލިުކ 1

  މެނޭްޖަމންޓް 

ފެބްރުއަރީ 05 ައހަރު 3/ މެލޭިޝޔާ  ތުާޅޫދ.ތޯާތގެ ބ/ނަފްޙާ ުޙސެިއން

2009  

)އޮަނރސް( ސީ .އެސް.ބީ 2

  އިްނ ކޮމްިޕއުިޓްނގ 

ންނިއުޯސޝަިއ.ހ/އަޙުަމދު ޝާުހ

  މާލެ 

ޖަަނވަރި 10  ައހަރު 3/ މެލޭިޝޔާ 

2009  

އިްނ)ޮއަނރސް( އޭ .ބ3ީ

އެކައުންިޓްނގ އެންްޑ

ޖަަނވަރީ 10  ައހަރު 3/ މެލޭިޝޔާ  މާލެ/ފަުރވެލި.ވ/މަރިަޔމް އަޫނޝާ

2009  
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ކޯހަށް ފޮނުވުނު މީހާގެ ނަމާއި  ކޯހުގެ ނަން #

 އެޑްރެސް

ކޯސްއޮތްތަނާއި 

  ތު މުއްދަ 

 ކޯސް ފެށި ތާރީޚް 

ބެޗްލަރ ިއްނ ހިުއމަްނ4

  ރިސޯސް މެޭނޖްަމންޓް 

  2009މެއި  02ައހަރު  2/ މެލޭިޝޔާ މާެލ  /މާިފނޮޅު.އަޙުަމދު މިރުާޝން، މ

އޮްފ ބިޒްނަްސ ބެޗްލަރ5

)ޮއނަރސް(އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން

/ްސޕެޓިުއލާ.އަހުަމުދ ޝާކިުރ، މ

  މާލެ

3/ ދިެވހިރާްއެޖ

  އަހަރު 

 2008ޖުލައި  13

  ޔުނިޓް   ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް  4.3

ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓާއި އަދި އެކައުންޓްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެ  ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރުަދތައް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރުމާއި

ބެލެހެއްޓުން އަދި ކުރިޔަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ޕްލޭންތައް ރާވައި އެ ޕްލޭނާިއ 

  .އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތެވެ

  :ވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު އަދި ކުރެ  2010 4.3.1

 .0024,255,135ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުން މިކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވަނީ  2010

 31. އެވެ) ސައުވީސް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްފަސް ރުފިޔާ(

އެކާވީސް މިލިއަން ފަސްސަތޭަކ ( 21,587,828.21ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ   2010ޑިސެމްބަރ 

  . އެވެ) ލާރިއައްޑިހަ ހަތްހާސް އައްސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ އެކާވީސް 

 ން އިފެކްޓިވް ސަރވިސް އޮރިއެންޓެޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޭރަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޭ ބިލްޑިންގ  4.3.1

)BEST ( ަފްސީލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ލިބުނު އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތ  

އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެްނ ) UNDP(ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 

ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްސީްލ  2010ޕްރޮޖެކްޓަށް  BESTހިންގާ 

  .ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުއިރު  ހަރަދު  2009އިަދ  ލިބި  ވަނަ އަހަރު 2009ބެސްޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 

) ސަތޭކަ ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސްރުފިޔާ އެކާވީސް ލާރި ( 107,175.21 ހުރި  ނުކުރެވި 



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
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. ރ641,725.21ވަނަ އަހަރު  ބެސްޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް  2010އާއެކު 

އަހަރު . ވަނީ ލިބިފައެވެ) ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިާޔ އެކާވީސް ލާރިހަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ހަތް( 

ތިންސަތޭކަ ތިރީސް . (ރ338,285.88މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  އިރު ނިމުނު

ގެ ނިޔަލަށް  2010ޑިސެމްބަރ  31. އެވެ) އަށްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ އަށްޑިހައަށްލާރި

ތިންސަތޭކަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާީޅްސ . (ރ303,449.33މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގައި މޯލްޑިވްސް 

. ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ ނިމޭވަނަ އަހަރު  2011) ނުވަރުފިޔާ ތެއްތިރީސް ލާރި 

ހަދެާހްސ ތިން މިލިޔަން ފަސްސަތޭކަ ނުވަދި. (ރ3,592,976.95ވަނަ އަހަރު  2010މީގެ އިތުރުން 

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  UNDP) ުނވަސަތޭކަ ހަތްދިހަހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަްސލާރި

  .ވެއެވެ ކޮއްފައިޚަރަދު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      15 

 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޕަރސަނެލް ސަރވިސް ސެކްޝަން، ޓެކްނޯލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން  .5

ގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުެގ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ސް ގެ ޤާނޫނުގެ މިއީ ކޮމިޝަނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި

ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅިެގްނ 

ލެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާީރ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެ

މަސައްކަތްތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފެދިފަިއާވ 

  . ސެކްޝަނެކެވެ

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވާ . އެވެ 13,691ވަނަ އަހަރު ލިބިފަިއވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަކީ  2010މިސެކްޝަނަށް 

 . އެވެ 11,652މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަކީ 

 .ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ 3ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ދިޔައިރު މިސެކްޝަން ބެހިގެން ވަނީ  2010

   .މިޔުނިޓް ތަކުން ބަލަމުން ދިޔަ އޮފީސް ތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައިމިވަނީއެވެ

:ޔުނިޓް ސީ  :ޔުނިޓް ބީ  :އޭ  ޔުނިޓް 

ޓްރީ އޮފް މިނިސް

 އެޑިޔުކޭޝަން 
 ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހޯމް އެފެއާޒް 

 
ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 

 ސެކިއުރިޓީ
 ންވަޔަރަންމަންޓް ހައުސިންގ އެންޑް އެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް

 
ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަންރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

 ސްސްޕޯޓް
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ނޑު މަސައްކަތްތައް  2010ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޔުނިޓްތަކުން  5.1   ވަނަ އަހަރު ކުރަމުން ގެންދިޔަ މައިގަ

 ވަޒީފާދިނުމާއި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން .1

މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެއްސުމާއި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި،  .2

 .ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން       16 

 

 އަހަރު ފުރިގެން މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުން  55އަހަރާއި،  65ޢުމުރުން  .3

ނޑި .4 ނޑިފައިވާ މުއްދަތު ގުޅައިދިނުންވަޒީފާ މެދުކެ  ފައިވާ މުވައްޒަފުން މެދުކެ

 މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމާއި އިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުން ) ރިޑަންޑެންޓް(ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  .5

ނޑަށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް  .6 ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އައު އޮނިގަ

 ފޮނުވުން

ލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި އެކަން މަސްއޫުލ ސިވި .7

 އޮފީސްތަކަށް އެންގުން 

  ވަޒީފާދިނުމާއި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން  5.2

ޗިްޓތަކާއި ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ ބަދަުލކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލު އޮީފސްތަކާއި ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކުން ހުށަހަޅާ 

 4,467ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  ،ލިޔުންތައް ބަލައި އިެޗޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު

އަދި ވަޒީފާ ދިނުމަށާއި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެިޅ . ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައެވެ 2010ފަރާތަށް 

 2010ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވެން ނެތްކަމަށް ގިނައަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ޝަރުތު ފުރި

  .އަހަރު ޖަވާބު ދެވިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ

  ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްޢޫލު އޮފީސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތިބި އަދަދު  2010ޑިސެމްބަރ  22

  އޮފީސްއ
  މުވައްޒަފުންގެ 

  2010އަދަދު 

  62 އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  795 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

  372 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 

  67 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް

  9616 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 

  1007 ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

  184 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

  115 މިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

  5508 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ 

  3847 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

  443 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓް



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      17 

 

  

  އޮފީސް 
  މުވައްޒަފުންގެ 

  2010އަދަދު 

  443 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓް

  373 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް

  1478 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  259 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

  12 މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ކައުންސިލް 

 24,138  ޖުމުލަ 

  ން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދިނު 5.3

އޮފީސްތަކުން ކަމާބެހޭ  މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި 

 މުވައްޒަފުން 1,744ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގަވާއާިދ އެއްގޮތަށް ބަލައި ކަށް ލިޔުންތަ ިޗޓްތަކާއިފައިވާ ޅާހުށަހަ

 މުވައްޒަފުންނަށް 139މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ އަދި . ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރެވިފައެވެ 2010

ސިވިލް ސަރވިސްެގ ދެއްގެ މައްސަލަތައް ޗެކްކުރެވުނުއިރު ދަގިނައަ  ޅުުނހުށަހެ. އެވެއިވެހަމަޖައްސައި ދެވިފަ

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ  ،ނުާވ މައްސަލަތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުންޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި

 މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ  އަހަރު 2010 ހުށަހެޅި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް، އްސުމަށް މަސްއޫލު އޮީފސްތަކުންހަމަޖެ

  .ހަމަޖައްސައި ދެވިފައި ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  3މުވައްޒަފަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ  1748ވަނަ އަހަރު  2010

  .ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫންކަން އެންގިފައިވެއެވެސިވިލް 

  އަހަރު ފުރިގެން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުން  55އަހަރާއި،  65އުމުރުން  5.4

 55އަހަރު ފުރިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި  65ވަނަ އަހަރު އުމުރުން  2010

ކޮމިޝަނަށް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  49ންނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ އަހަރު ފުރިގެން އަމިއްލައަށް އެދިގެ

ޑައަޅާފައިވާ އިނާޔަތްތައް ނދިނުމަށް ކަ ކޮމިޝަނުންތިޔާރުގެ ދަށުން، ސިވިލްސަރވިސް ޚުލިބިފައިވާ އި

    .މުވައްޒަފުން މުސްކުޅި ކުރެވިފައެވެ 416ދިނުމަށްފަހު 



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      18 

 

ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއް،ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކޮންމެ  ވަތަ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރަންޖެހޭ ނު ވަޒީފާއިން 

ނޑުމެއްވާނަމަ އެމުއްދަތާމަޢުލޫމާތު އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  މުސާރަނުލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް  އަދި އެ އިޗެްކކޮށް މެދުކެ

 ގެފެއްމުވައްޒަ ހު އެދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުން އުނިކުރުމަށްފަޚި މުއްދަތުތައް  ދެވިފައިވާނަމަ އެ ޗުއްޓީއެއް

އިނާޔަތުގެ މިންވަރު ހިސާބު ކުރުމުގެ މުރަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ދޭންޖެހޭ އުމުވައްޒަފެއްގެ  ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާއި އެ 

  .މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ

ނޑޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުން 5.5 ނޑިފައިވާ މުވައްޒަފުން މެދުނުކެ   ވަޒީފާ މެދުކެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ   ދިޔަގެން ޅެމުންރަކީ ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި އު ވަނަ އަހަ 2010

މުއްދަތު ގުޅާދެވިފައިވާ  ރިއެ މުވައްޒަފުންގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ކުރިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކު، މުވައްޒަފުން

ތައް ހޯދައި، އަޅައިކިޔައި، ބެލުމަށްފަހުގައި މި މަސައްކަތަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ އެހާމެ ގިނަ ލިޔެކިޔުން. އަހަރެކެވެ

ނޑުން .  ނޫނީ ނުކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ  މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާ ސަބަބަކީ، ގިނަ ފަހަރަށް، މެދުކެ

ގުޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ތާރީޚުތަކާއި 

 50ވަނަ އަހަރުވެސް  2010ކަންމިހެން ހުރިކަމުގައިވި ނަމަވެސް، . ނގިވަޑައި ނުގަންނަވާތީއެވެއޮފީސްތައް އެ

ނޑިފައިވާ މުއްދަތު ގު   .އެވެއި ވެދެވިފަޅައިމުވައްޒުަފންނަށް ވަޒީފާ މެދުކެ

ނޑިފައިވާ މުއްދަތު ގުޅައިދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރެވުނުގޮތު  5.6 ގެ ވަޒީފާ މެދުކެ

  ތަފްސީލް 

ނޑުން ގުޅައިދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ބެލުމަށްފަހު އެ  .1 ވަޒީފާ މެދުކެ

ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ގެ އެލެވަންސްމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ އޮފީހަކުން ދިގުމުއްދަތު

 2009ފެބްރުއަރީ  1އަހަރު ހަމަވެފައިވަނީ  15އަހަރު ނުވަތަ  10މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ޗެކްކޮށް ދިގު

ގެ  2007ޖޫން  28އަހަރު ވެފައިވަނީ  15އަހަރު ނުވަތަ  10ގެ ކުރިންކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް 

ން ފެށިގެން ގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްނަމަ، ދިގު މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު 2007ޖޫން  28ފަހުގެ ތާރީޚެއްތޯ ބަލައި، 

ގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްތޯ ބަލަން ޖެހެނީ  2007ޖޫން  28. އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެމުން ގެންދެވިފައި ވާނެއެވެ

ނޑޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންިނމަވައި ދެއްވި ތާރީޚަކީ އެ   ވަޒީފާ މެދުނުކެ

 .ތާރީޚު ކަމަށްވާތީއެވެ



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      19 

 

ނޑުން .2 އަހަރު ފުރިފައިވާ  20ގުޅައިދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފަކީ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް  ވަޒީފާ މެދުކެ

މުވައްޒަފެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު، އެ މުވަްއޒަފެއްގެ މައުލޫމާތު ޕެންޝަނަރުންގެ ލިސްޓަށް ލައި، ޕެންޝަން ހަމަވާ 

 .ތާރީޚުގައި ވާނީ ޕެންޝަން ހަމަޖައްސައި ދެވިފައެވެ

ނޑުން .3  20، އަހަރު 15، އަހަރު 10،  އަށް 2009ފެބްރުއަރީ  1ގުޅައިދިނުމުގެ ސަބަބުން   ވަޒީފާ މެދުކެ

މިއިން ކޮންމެ މުއްދަތަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިގެ ، އަހަރު ފުރިފައިވާނަމަ 40، އަހަރު 30، އަހަރު

ކުރަން ފެށުނު ދިވެހި ސިިވްލ ގައި އަމަލު 2009ފެބްރުއަރީ  1، ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން 

ނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ މާުސރައިގެ ފިޔަވަޅަކަށް  ސަރވިސްގެ އައު އޮނިގަ

 . ބަދަލުކުރެވުނެވެ

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާ އިނާޔަތް ) ރިޑަންޑެންޓް ކުރަންޖެހޭ (ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  5.7

  ހަމަޖެއްސުން 

 ގެނެވޭ  މަސައްކަތަށް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރ އޮފީސްތައް  ހިމެނޭ  ގައި ސަރވިސް ސިވިލް

 ނެތުމުގެ  މަސައްކަތެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގައި ،ސަަބބުން އޮފީސް އުވުމުގެ ނުވަތަ  ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ

 ގަވާޢިދު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ،މުވައްޒަފުން )ހޭކުރަންޖެ ރިޑަންޑެންޓް( ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ވަޒީފާއިން ސަބަބުން

 މުވައްޒަފުންނަށް  ދޫކޮށްލެވޭ ވަޒީފާއިން މަތިން މިގޮތުގެ ،ދޫކޮށްލާ ވަޒީފާއިން މަތިން  ގޮތުގެ ގަިއވާ 2010

ނޑައެޅިފައިވާ ދިނުމަށް ) ކުރެވޭ  ރިޑަންޑެންޓް ( ދޫކޮށްލެވޭ ވަޒީފާއިން . ވެއެވެ ދެވިފައި ހަމަޖައްސައި އިނާޔަތް ކަ

 ވަޒީފާ  މީހަކު ކޮންމެ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ވަކިކޮށް ވަޒީފާއިން  ކުރެވިފައިވަނީ ހިސާބު އިނާޔަތް ވައްޒަފުންގެމު

 މުސާރައާ  ނުވަތަ ޗުއްޓީއެއް  ނުލިބޭ މުސާރަ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  އަދި ،މައުލޫމާތާއި ގޮތުގެ އަދާކޮށްފައިވާ

 މުއްދަތުން ކޮށްފައިވާ ހިދުމަތް މުއްދަތުތައް  އެ ،ނަމަ ދެވިފައިވާ ހަމަޖައްސައި އެހީ ފައިސާގެ އެއްވަރުގެ

 އެ  މުއްދަތާއި ޚިދުމަތުގެ ،ބަލައިގެން ޖުމްލަ މުއްދަތުގެ  ޚިދުމަތްކުރި މުވައްޒފެއްގެ އެ އުނިކުރުމަށްފަހު

ނޑައެޅި ބެލުމަށްފަހު ޢުުމރަށް މުވައްޒަފެއްގެ    .އެއްގޮތަށެވެ ކްރައިޓީރިއާތަކާ  ކުރެވިފައިވާ  އާންމު ކަ

 ދިނުމަށްފަހު  ޢިނާޔަތް މަތިން  ގޮތުގެ ގައިވާ 2010 ގަވާޢިދު ސަރވިސްގެ ސިވލް ނިމުނުއިރު  ރުއަހަ 2010

 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން 416 އަދި. ދޫކޮށްލެވިފައިވެއެވެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން 506 ޖުމުލަ

 .ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ

  



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      20 

 

   ދު ދަ އަ  ގެ ކު އްސަލަތަ ގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު މަ ވަނަ އަހަރު   2010

  

  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އަދި ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޔުނިޓް  5.8

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ހިންގުމަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ދޭންޖޭެހ  2010

ންގެ މަޢުލޫމާތު އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އިތުރަށް ކޮމިޝަނަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފު

ޕްރޮގްރާމް " ވެޔޮ"މީގެ އިތުރުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި . ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މި ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވެއެވެ

 .ޑިސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ޔުނިޓުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައި ވެއެވެ

ގައި ފެއްޓުނު ވެޔޮ  2009އެޕްރީލް  20ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އިދާރާތަށް ޑިސެންޓްރަލައިޒް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ބޭނުންކުރުގެ މަސައްކަތަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުްނ  ،ޕްރޮގްރާމް

އަލުން އެކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫ އެން ޑީޕީގެ އެހީގައި ޓެންޑާ އުސޫލުން ، ހުއްޓިފައިވުމާއިއެކު

ވަނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި  2011މި މަސައްކަތް ނިމި . ހަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ ބަޔަކާއި

  .ހިދުމަތް ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

ނިމުނު އަދި ނުނިމޭ  ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ  2010

  ކުގެ އަދަދު އްސަލަތމަ 

  

2039

11652

ނުނިމޭ
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2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      21 

 

 

  އެންޑް މީޑިއާ ސެކްޝަން  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ،ލީގަލް  .6

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް ސެްކޝަނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި ސިވިލް 

ހުށަހަާޅ  )ންމު ފަރުދުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާ( ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ފަރުދުން

އަިދ . އިންސާފުކުރާ ސެކްޝަނެވެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާތައް ބަލައި އެ ކަންކަމަށް

  .ކޮމިޝަނުން މީޑިއާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަނީ މި ސެކްޝަނުންނެވެ 

  އި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންތައްތައްލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މަސައްކަތާ 6.1

ން ިސިވލް ސަރވިްސ ާއ  ޤާނޫނު ގުޅޭ ާޤނޫީނ މައްސަަލތަކާއި އަދި ވަޒީާފއާބެހޭ ިސވިލް ސަރވިސް ގެ ާޤނޫނާދިެވހި  .1

 . ގުޅުްނ ުހރި ާޤޫނނީ މައްސަަލތަކާ ބެހޭ މަަސއްކަްތަތއް ކުުރން

ބެެލނިެވރިކަުމގެ ދަުށން ސިވިްލ ަސރވިްސ ކޮމިަޝްނެގ  ްލ ސަރވިްސ ެގ ޤާނޫާނއި ވަޒީާފއާެބހޭ ާޤނޫުނގެ ސިވިދިެވިހ  .2

މަސައްކަަތށާިއ ސިވިްލ ސަރިވސް ެގ މަަސއްކަތަްށ ަހދަްނޖެޭހ ގަާވއިުދތަްއ ހެުދމަްށ ކުރަްނ ޖެޭހ ިދރާސާަތއްކޮްށ 

 .ގަާވއިުދތަކާިއ ުއސޫލުތަްއ އެކުަލާވލުމުެގ ެއންެމހަިއ މަސައްކަްތތަްއ ުކރުން

 . އެހީެތރިކަން ދިުނންޭބުންނވާ ާޤނޫީނ ލަފާިދނުާމއި  ެގ މަަސއްކަތުަގއިން ކޮމިޝަ .3

ޚިލާުފވެެގން ހުަށހެޭޅ ަމްއސަލަތަްއ ބަލަިއ ުމަވްއޒަފުްނ ސިވިްލ ސަރވިްސ ގެ ާޤނޫާނިއ ަގވާިއދާިއ ކޯްޑ އޮްފ ކޮންޑަކްާޓ  .4

  .ޮފނުުވންަވޅު އެޅުަމށް ފިޔަަވޅު އެުޅން ނުަވތަ އެެހން ަފރާތަކުްނ ފިަޔވަުޅއަޅަްނޖެޭހ ކަމެްއނަަމ ެއ ފަރާތަަކށް ިފޔަ

ިސވިްލ ސަރވިްސ ގެ ުމވައްޒަެފްއގެ ަޙްއޤަކަށް ުއނިކަެމްއ ލިބިެގން، ުނަވތަ ޭބއިންސާެފްއ ކުރެވިެގްނ  އެކި ދިެވހި  .5

  .ޤާޫނނާިއ ގަާވއިުދަގއިާވ ގޮުތގެަމތިްނ ފިަޔވަުޅ އެޅުން ފަރާތްތަުކން ހުަށހަޅާ މައްސަަލތަްއ ބަލައި 

ކޮމިަޝްނގެ މައްަޗްށ އެިކ  ،ެއކި ފަާރތްތަކުެގ މައްޗަްށ ކުަރންެޖހޭ ދަުއވާަތްއ ުކރުމާއި  ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮިމޝަުނން  .6

 . ފަރާތްތަުކން ކުާރ ަދއުާވތަްއ ލިބިަގތުުމގެ އެްނމެހަިއ މަސައްކަްތތަްއ ުކރުން

ެއކި ވަސީަލތްަތްއ މީޑިާޔ ެމދުެވރިކޮށްެގން ނުަވތަ ެއހެން ޮގތަކުން ަނމަވެްސ ާހމަކުަރންޖެޭހ ޚަބަާރއި މަޢުލޫާމތު އެކި .7

 .ާޢންމުކުުރން ާހމަުކރުމާިއ މެުދވެރިކޮްށ 

  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  6.2
  

ގައި ވަޒީފާއާބެޭހ  2008ޖުލައި  09އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށައި، ގައި އާ ޤާނޫނުއަސާސީ  2008ގަސްޓް އޯ 07

 އަދި . ކުރެވުނެވެއިޞްލާޙްގަވާއިދު ިސވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި ގުޅިގެން  އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއިޤާނޫނު 
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ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އައުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ 

އާއި ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީމާތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ އިޞްލާޙު އެކިއެކި

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ "ކޮށް އިޞްލާޙު ގަވާއިދުމިގޮތުން . އިސްވެރިން ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ

  .ގައި ާޢންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ 2010މާރޗް  31 ،"2010ޤަވާޢިދު 

  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 6.3

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް މީޑިއާ ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ، ރުގެ ތެރޭގައި ލީގަލްވަނަ އަހަ 2010

މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުތައް  ކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ޖަވާބު ނުދެވޭއެކިއެ މައްސަލަތަކާއި ޖަވާބު ދެވުނު އަދަދާއި 

  .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  ދު ދަ އަ އްސަލަތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ލީގަލް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ  2010

  

   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު  ކޯޓްތަކަށް  އަދި  ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ  6.4

މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  195ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް  2010

މައްސަލަ ވަނީ ނިމި ފައިލް  87އިވާއިރު، މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ 14އޭގެތެރެއިން . ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 

  . މައްސަލައެކެވެ 94އަދި މިހާރު ހިނގަމުން ދަނީ . ކުރެވިފައެވެ

މައްސަލަ  02އޭގެތެރެއިން . މައްސަލަ ހިގަމުން ދިޔައެވެ 52ވަނަ އަހަރު ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުގައި ޖުމްލަ  2010

  .މައްސަލަ ކޯޓްތަކުގައި ހިނގަމުންދެއެވެ 50އިރު ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުނު  2010. ވަނީ ނިމިފައެވެ
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  ދު ދަ އަ ޓްރައިބިއުނަލް އަދި ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ވަނަ އަހަރު  2010

  

  ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ބައެއް  ހުށަހެޅުނު ތަކަށް  ކޯޓް  6.5

 

  މައްސަލައާ ގުޅޭ ) MC/2009/2454(ރު މަދަނީ ކޯޓް ގެ ނަންބަ  1:ކޭސް 

ސިވިލް ދިވެހި މާފައިވަނީ ންޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ނި

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން  43ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނުގެ 

ގޮތުގައި މިވަގުތު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ " ވެރިންގެ ޒިންމާދާރު "ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި 

ވާ ބައެއްކަން އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދިނުމަށް އްޔަންކޮށްފައިޢަމީހުންނަކީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި 

ހަމަޖެއްސި އެލަވަންސްއަކީ ވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ންތަކަކާއި އެލަވަންސްއެއްކަން އެނގޭތީ، ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު

ސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުމަށާއި، އެލަވަންސް ނުދިނުމަށް ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކަށް މިނިސްޓްރީ މަޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ނޑައަޅައި މަދަނީ ކޯޓުން ޙުކުމް  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމަށް ކަ

  .ކޮށްފައިވެއެވެ

 

 

 އްސަލައާ ގުޅޭ މަ  MC/2010/463މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2:ކޭސް 

އިޢާދަ ކުރުމަށް ސިވިލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިވެހި ގައި  2010ފެބްރުއަރީ  26
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އާ ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް(ދިވެހި ދައުލަތް ،ދުކޮށްފައި ނުވާތީސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުންވެސް ޢިއާ

 .އް ހުށަހެޅުނެވެދެކޮޅަށް މަދަނީ ކޯޓުގައި އަވަސްނިޔާ މައްސަލައެ

 މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން  MC/2010/463މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއާގުޅޭ 

 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެ ޙުކުމުގައި ވަނީ. ގައެވެ 2010މެއި  12މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވަވާފައިވަނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  43ވަނަ މާއްދާ އަދި  18ވަނަ މާއްދާއާއި  6ގެ ) ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސިވިލް ސަރވިސް  ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކަ

ގެ ކުރިން ލިބިދީފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ރުޖޫޢަކުރަން  2009އޮކްޓޯބަރ  01، ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާއިރު

ން ފެށިގެން މުސާރަ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމަްށ  2010ޖެނުއަރީ  01ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުން 

ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ސި ވިލް އެންގުމުގެ ބާރާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވްިލ  43އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ވަނަ މާއްދާއާއި  06ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ހަނިކުރެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީ 

ނޑައަޅައިއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިގެން ނުވާކަމު   . ޙުކުމްކޮށްފައި ވެއެވެ، ގައި ކަ

ހައިކޯޓަށް ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން (މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުން 

  ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  43އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ވަނަ މާއްދާއާއި  06ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ހަނިކުރެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ދަށު

ނޑައަޅައި، ޙުކުމްކޮށްފައި ވީ  ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިގެން ނުވާކަމުގައި ކަ

  .ތިއުނާފުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މި މައްސަލަ އިސް

އަޑުއެހުން ބާއްވާފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް ޙުކުމެއް އިއްވާފައެއް  2އިސްތިއުނާފް މަރުޙަލާގައި މިހާތަނަށް 

  .ނުވެއެވެ

 

  .މައްސަލައާ ގުޅޭ  MC/2009/2826މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  3:ކޭސް 

ރޫގު މުޙައްމަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ނާއިބުރައީސް ގެ މަޤާމުން ހިއްފަހި، މާލެ އަޙްމަދު ފާ. ހ
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  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      25 

 

މައްސަލައިގެ . ގައެވެ 2010މާޗް  02ވަކިކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ

ވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ނިންމުމުގައި އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރ

ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  49އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ކަމުގައި ވިޔަސް ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްެގ 

މުސްކުޅިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އުސޫލުން އަޙްމަދު ފާރޫޤު ުމޙައްމަދަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް، ލިބެންޖެހޭނެ 

ނޑައަޅަ   .  އި ޙުކުމް ކޮށްފައި ވެއެވެކަމުގައި ކަ

  މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ނިންމުން  MC/2009/2826މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ހިއްފަހި، މާލެ އަޙްމަދު ފާރޫގު މުޙައްމަދު ގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓަށް . ހ

ހުށަހެޅުނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޙްމަދު ފާރޫގް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް . ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ 

ނޑައަޅުއްވާ ނިންމާފައިވާއިރު،  މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ކަމުގައިވާ އިސްލާމީ

ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައި ނުވަނީސް، ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފްވެފައިވަނީ، އެ ގާނޫނުގެ ކޮން މާއްދާއަކާ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަމެއް 

ނޑައަޅާފައި   .ވާތީއެވެ އެނގެން ނެތްގޮތެއްގައި މަދަނީ ކޯޓުން ކަ

  ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  MC/2009/2826މަދަނީ ކޯޓުގެ  ނަންބަރު  

އަޑުއެހުން ބާއްވައި ދައުވާ ލިބޭފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު  1އިސްތިއުނާފް މަރުޙަލާގައި މައްސަލައިގެ 

  .ދެވިފައިވެއެވެ

 

  މައްސަލަތައް  މުހިއްމު  ދީފައިވާ  ލަފާ  ޤާނޫނީ  6.6

މައްސަލައަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ  83އަހަރު ލީގަލް ސެކްޝަނުން ޕަރސަނަލް ސެކްޝަނުގެ  ވަނަ  2010

ގައި ގެނެވުނު ބަދުަލ  2009އޮކްޓޯބަރ  01މީގެއިތުރުން މުވައްޒަފުން ގެ މުސާރައަށް . އަރުވާފައިވެއެވެ

މުން އައި މުސާރަ އަލުން އިޔާދާކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ލިބެ) އިގްތިސާދީ ޙާއްސަ ޙާލަތާ ގުޅިގެން(

ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިއްމާފައިވާ ނިއްމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ދެކުޮޅ 

ސް ބަޔާންތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާންތަކަށްވްެސ ނޫ ހައްދަވާ ނެރުއްވި ތަފާތު 

  .އެވެލީގަލް ސެކްަޝނަނުން ވަނީ ގާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާފަ



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      26 

 

  ޔުނިޓް  ޝަންސްމީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭ  6.7

  ނުގެވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަސިވިލް ސަރ ،ގަޅުކޮށްނސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިމޭޖް ރަ 

މުހިއްމު ކަންކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް އަދި ރަށްރަށުގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ފޯރުކޮށްދީ ހޭލު އެއް ންތެރި ކުރުމަކީ މި ޔުނިޓްގެ މައިގަ

ނޫސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައިވާއިރު ިމ  02ވަނަ އަހަރު  2010މި ޮގތުން މި ކޮމިޝަނުން . މަސައްކަތެވެ

ރިވެ އިންޓަރވިއުވެސް ޅުންަވނީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެކޮމިޝަނުގެ އިސް ބޭފު

އަދި . ބަރު މީޑީއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެޚަމީގެ އިތުރުން ނޫސް ބަޔާނާއި . ދެްއވާފައިވެއެވެ

ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ /ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ކުރެވުނު ބައެއް މުހިއްުމ މިއަހަރު ޔުނިޓުން  މި . އާންމުންނަށް ފޯރިކޮށްދެވުނެވެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް

  .ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ މަސައްކަތްތައް

ޝަންސް ޔުނިޓުން ފަރުމާކުރި ލޯގޯ ތަކުގެ ތެރެއިން ލޯގޯއެއް ކޮމިޝަންގެ ލޯޯގެގ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކޭ .1

ން ފެށިގެން އެ ލޯގޯ ބޭނުން  2010ފެބްރުއަރީ  01ގައި ފާސްކޮށް،  2010ޖެނުއަރީ  21ގޮތުގައި 

ސްޓޭމްޕް ތައްޔާރުކޮްށ  އަދި އައު ލެޓަރހެޑް  ނަށްއަދި މި ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަ. ކުރަން ފެށުނެވެ

 .ވެމުންނެވެން ފެށިގެން ދަނީ ބޭނުންކުެރ 2010ފެބްރުއަރީ  15
  

ން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި އެހެނިހެްނ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފު .2

މި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް ޔުނިޓްތުަކގެ ބޭނުމަށް މި ޔުނިޓުން  ނާއި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން

ތައްޔާރު ކުރެވުނު ލޭއައުޓް ތަކުގެ . ވަނީ ބައެއް ލުއިފޮތްތަކުގެ ޑިޒައިން އަދި ލޭއަޓް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ

 : .ތްތަކަކީ ތެރެއިން ޗާޕުކުރެވުނު ފޮ
  

 ުސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތ  

  ުނޑު އެކުލަވާލުމުގެ އާންމު އުޞޫލ  ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ާވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ އެލ 

 ުންތައް ހިންގާ ޤަވާޢިދުކޮމިޝަން މެންބަރުންނާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ބައްދަލުވ 

 ްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ުމވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއިބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތ. 

 

 . ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ގްރެފިކްސް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް .3



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      27 

 

ންވަރު ްސ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެސިވިލް ސަރވި"ގައި ބޭއްވޭ  2011ފެބްރުއަރީ -ޖެނުއަރީ  .4

ށް އަދި ސިިވްލ ގެ ބޭނުމަށް ލީފްލެޓް، ޕޯސްޓަރ، ބެނަރ ފަދަ ތަކެތި ފަރުމާކޮ" ބެލުމާއިބެހޭ ފޯަވހި

 .ސަރވިސްގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަންގައިދޭ ފޮތުގެ ލޭއައުޓް އަދި ޑިޒައިންވެސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ

ން ފެށިގެން  2010އި އޮކްޓޯބަރ މުވައްޒަފުންގެ އީެހގަ 2މީގެ އިތުރުން، ޓްރޭނިންގ ސެކްޝަންގެ 

 . ހައުސް ނިއުސްލެޓަރ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ދަނީ ނެރެމުންނެވެ- ކޮންމެ މަހަކު ނެރޭ ގޮތަށް އިން 



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      28 

 

 ސެކްޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް ޕަރފޯމަންސް  ޓްރެއިނިންގ  .7

ނޑު މަސައްކަތަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތި ކޮށް ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކޮށް މިޔުނިޓްގެ މައިގަ

ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ޒަމާނީ ތަޢުލީމާއި 

މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފަންނު ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އެކު ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  ސިވިލް ސާރވިސްއާއިމެދު 

މިމަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްޓެއިނިންގް އިންސްޓްޓިއުޓުންވަނީ ވަަރްށ . ވުމުގެ މަސައްކަތެވެފަހުރުވެރިކުރު

  .ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ 2010ބުރަކޮށް ވޭތުވެދިޔަ 

އި އެއީ ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓާ. ޓްރޭނިން އެންޑް ޕަރފޯމަންސް ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެެވ

  .ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމެންސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ

 ޔުނިޓް  ޓްރެއިނިންގ 7.1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ގާބިލު، ހުނަރުވެރި އަދި ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 

ޝޮޕްތައް ހިންގައި އެއާ ގުޅިގެްނ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަގުސަދުގައި، އެކަށީގެންވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް، ވާރކް 

ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސާރވިސްެގ  2010. ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ކުރުމަކީ މި ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތެވެ

މުވައްޒަފުން ގާބިލު ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަފާތު އެތަކެއް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

  . އިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓުގެ ފަރާތުންވަނީ ހިންގާފައެވެސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެ

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ޓްރެއިނިންގ ހިންގުނު  މާލޭގައި  އަހަރު  ވަނަ  2010 7.1.1 

ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ  2010

ހުރިހާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ޖުމްލަ  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގި

ނޑައަޅައިފައިވީ ނަމަވެސް، ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  1082 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކަ

އަދި މީގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ . މުވައްޒަފުންނެވެ 786ބައިވެރިވެފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރު  2010  .އިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވެެއވެމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ތަފާތު ޓްރެ

ނޑު ދެބައެއްކަމުގައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ސޮފްޓް  ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ބެހިފައިވަނީ މައިގަ

  . ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައްޗަށެވެ



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      29 

 

  ގްރާމްތަކުން ތަމްރީނުވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފާސް ހިސާބު މާލޭގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ސޮފްޓް ސްކިލްސް ޕްރޮ 

  

ވަނަ އަހަރު މާލޭގެ އޮފީސްތަކުގެ  2010ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިނގް އިންސްޓިޓިއުޓުން 

  . ގައި ވާނެވެ 2މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލް ޖަދުވަލު 

 ތެރޭގައި ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު  2010 7.1.2

ނޑު ގޮތެއްގައި ދެވިފައިވަނީ މިއަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް  މާލެ ނޫން ރައްރަށުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މައިގަ

ުމވައްޒަފުން  915މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޖުމްލަ . ގެ މަުޢލޫމާތެވެ 2010ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގަވާއިދު 

 38ރު ސޮފްޓް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަމްރީނުވެފައި ވަނީ އެންމެ ތަމްރީނުވެފައިވާއި

ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  2011އެގޮތުން . މުވައްޒަފުންނެވެ

މަދުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސޮފްޓް ސްކިލްސް ގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް 

  .އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ

  އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ސޮފްޓް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމްތަކުން ތަމްރީނުވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފާސް ހިސާބު 

  

  

  

  

  

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިނގް އިންސްޓިޓިއުޓުން   މިއަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް  މާލެ ނޫން ރައްރަށުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ

  . ގައި ވާނެވެ 2ގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްސީލް ޖަދުވަލު ހިން

589

197

ސޮފްޓް ސްކިލްސް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      30 

 

ށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އަތޮޅު ތަކުގައި ހިންގި ޓްރެއިނިންގ  2010ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 
  ޕްރޮގްރާމްތައް 

  

  

 



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      31 

 

 ޔުނިޓް  މެނޭޖްމަންޓް  ޕަރފޯމެންސް އެންޑް  ކޮމްޕްލަޔަންސް  7.2

) 2007/5(އޮޑިޓްގެ އެންޑް ޕަރފޯމަންސްގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު  ކޮމްޕްލަޔަންސް

ިމ . ން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކުރާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެކެވެ) ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ 

މިނިވަން ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮިޑޓް  ދެންނެވުނު ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި 

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތައް ކޮމްޕްލަޔަންްސ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އިދާރާތާތައްވަނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ބައެއް އަދި އަތޮޅުތަކާއި މާލޭގެ . ވަނަ އަހަރުވަނީ ފެށިފައެވެ 2010

މި ގޮތުން ދެންނެވުނު ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްގެ އެހީގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ސިވިްލ . ކުރެވިފައެވެ

ސިވިލް ަސރވިސް ގަވާޢިދު އަދި ޤަާވއިދާއި އެއްގޮތަށް  ،ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

 .ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާތޯ ބެލުމަކީ މި ޔުނިޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ކޯޑް އޮްފ ވަނަ އަހަރު  2010މިގޮތުން 

ށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ގަވާޢިދަ ގެސިވިލް ސަރވިސްއަދި  ކޮންޑަކްޓް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު  މި. ހިންގިފައިވެއެވެއޮިޑޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސްޢިދާރާއެއްގައި  97ޕްރޮވިންސްތަކުގެ 

    .ޕްރޮވިންސްތަކާއި ރަށްތައް އަދި ޢިދާރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      32 

 

 ރަށްތައް  ޕްރޮވިންސްތަކާއި  ހިންގުނު  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް  މަށް އަހުލުވެރިކުރު  ގަވާޢިދަށް  7.2.1

   

  



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      33 

 

   ދާރާތައް ރަށްތަކާއި އި  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ހިންގުނު  7.2.2

  

  

  



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      34 

 

  

    ޕްރޮގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  7.2.3

ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުާވ 

ރި ބަޔަކު އިންސާފުވެރި ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެ ،ޚިދްމަތަކީ ޤާބިލް، ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހުރި

އަދި އެ ޚިދްމަތް އެގޮތުގެ މަތިން ދޭ ބަޔަކީ އެ . ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ ޚިދްމަތަކަށް ވުން ހިމެނެއެވެ

އެ ބަޔަކަށް ކުރިއެރުމުގެ މަގުކޮށިފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްގެ  ބަޔަކު އެ ކުރާ މަސައްކަތައް ހެޔޮ ބަދަލު ެދވޭ

އެހެންކަމުން އެ ސިފަތައް އެކުލެވިގެންާވ . ވެސް ހިމެނެއެވެންވުތެރޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި      35 

 

ރވިސްއަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ފެންވަރު ސަ

 ގައި ތަޢާރަފްކޮށް މި ނިޒާމުގެ  2009ެފބްރުއަރީ  1ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިޒާމެއް އުފެދި 

އެހީގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަމުން ގެންދާގޮތަށް 

  . ހަމަޖެއްސުނެވެ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަކީ، މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި 

ވަގުތާއި ނިންމަން ޖެހޭ ވަގުތައް ނިންމުނު މިންވަރު ،އަދި ެއ  ފެންވަރު، މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހޭދަވި

މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފެއް އެ މަސައްކަތް ކުރި ގޮތާއި މުވައްޒަފުގެ ސިފަތައް ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަްށ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮންމެ މީ. ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމެކެވެ ލާީދ މިނިޒާމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތު އަހަރުކަމުގައި ކަ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި . ން ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ 1އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

އެހެންކަމުން ހުރިހާ ފެންވަރެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮްށ . ތަފާތު ދެ ބާވަތެއްގެ ފޯމު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ

ސިވިލް ސަރވެންޓުން މި ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، މި  ހިންގި، މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ހުރިހާ

ޑިސެމްބަރ  31މިގޮތުން . ދެންނެވި ފޯމު ފުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމެވެ

 ވަނަ އަހަރުގެ  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލައި ނިންމައި ފޯމުފުރިފައިވަނީ ސިވިލް  2009ގެ ނިޔަލަށް،  2010

ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ފެންވަރު ބަލައި ފޯމު ފުރައި ނިންމާ . މުވައްޒަފުންގެއެވެ 92%ސަރވިސްގެ 

 .ިމނިސްޓްރީގެއެވެ  6ލެވިފައިވަނީ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ފޯމް ފުރާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތާއި ވަކިވަކި  7.2.4

   :ވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ފޯމް ފުރާފައި 

  2010/  2009 -  ފައިވާ ނިސްބަތް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ފޯމު ފުރާ 
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ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ފޯމު ފުރިފައިވާ ނިސްބަތް 
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ފޯމު ފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން  ފޯމު ފުރުނު
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  2010/  2009 – ވަކި ވަކި މިނިސްޓްރީތަކުގައި ފޯމު ފުރިފައިވާ ނިސްބަތް 

  
 %ފޯމު ފުރުނު   ފޯމު ފުރުނު  ފޯމު ފުރަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީ  #

 %100 370 370ނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަ މިނިސްޓްރީ 1

ރޒްމިނިސްޓްރީ 2  %100 107 107އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

 %95 155 164އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ 3

 %100 113 113ކޮމިއުނިކޭޝަްނމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 4

ރޒްމިނިސްޓްރީ 5  %97 3338 3444އޮފް ހޯމް އެފެއާ

 %97 960 991މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  6

 %82 4811 5867މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  7

 %95 63 66އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ 8

 %97 240 304މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 9

 %96 857 893ްނވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެ 10

11 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް

 ސްޕޯޓްސް
327 278 85% 

ރޒް 12  %100 1380 1380މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

 %96 4890 5093އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓްރީ 13

 %100 44 44ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްއެޓަރނީ  14

 %92 17606 19163ޖުމްލަ  
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   :ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް  7.2.5

ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް އިން 

ސަރވިސްއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސިވިލް ރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް، ޒަމާނީ ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަޤުަޞދުގަިއ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

  . ނިންމަވާފައެވެ

ޑީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީތަކާއިއެކު .އެމް.އާރު.އެޗް .1

އަދި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުުރމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ . ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ

ތް އެގޮތުން މަސްޢޫލު އޮފީސްތަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަ. ކުރެވުނެވެ

 .އެދޭވޭގޮެތއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިހާ މިނިސްޓްރީއެއްގައިވަނީ ކޮމިޓީތައް  2010މިގޮތުން  .2

  .އަތޮޅެއްގައިވެސް ވަނީ ކޮމިޓީ އުފެދި މަސައްކަތް ފެށިފައެވެ 7އަދި . އުފެދިފައެވެ
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  އުނެރޭޝަން ސެކްޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިމި  އޯގަނައިޒޭޝަނަލް . 8

މި ސެކްޝަނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް ތަޢާރަފްކޮށް، އޯގަނައިޒޭޝަނަްލ 

ސިވިލް ސަރވިސްގަިއ ، ދެވެމުންދާ ޚިދުމަތަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތަކަށް ހަދައި ،ޕަރފޯމަންސް ރަގަޅުކޮށް

ނޑުތައް ސިވިްލ ، ލިސީ ތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލައިހަރުދަނާ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮ  މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަ

ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުމުގައި އެ މުއައްސަސާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޓެްކނިކަލް އެހީތެރިކަން 

  .ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ މަގުޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ސެކްޝަނެކެވެ

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސްގެ ޤާޫނނު ހިންގުމަށް މިގޮތުން  މި ސެކްޝަނުގެ މައިގަ

އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި 

ވަޒީފާތަކަކީ ވަޒީފާއިން ކުރިއަށް ދިއުމުެގ އަދި ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ . ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމެވެ

މަގުފަހިކޮށްދޭ ވަޒީފާތަކަކަށް ބައްޓަންކުރުމާއި ސިވިލް ަސރވިސްގެ މަގާމުތައް އުފައްދައި އުވާލާނެ އުސޫލުތައް 

ނޑުތައް ބައްޓަންކުރުމެވެ މީގެ . އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަ

އިތުރަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ މުސާރައާއި މަލީ އިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ 

  .އެކި މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރުމެވެ

  ދު ދަ އަ ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަދި  ލިބުނު އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިމިއުނެރޭޝަން ސެކްޝަނަށް އަހަރު  2010

  

 .މައްސަލައަކީ މަޢުޫލމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަތަކެވެ 247ނިންމި މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން : ނޯޓް
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  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން       39 

 

ނޑު މަސައްކަތް  2010 8.1   ތައް ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަ

  މަސައްކަތް  އިވެލުއޭޝަންގެ  ޖޮބް  8.1.1

ޕްރޮޖެކްޓްގެ " ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން"ރިއަށް ގެންދާ ޕީ އާއި މި ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ކު.ޑީ.އެން.ޔޫ

އެގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް . ން ފެށިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ 2010އޯގަސްޓް  14މަސައްަކތް 

އަންދްރޭ . ޕީގެ އެހީގައި ގެނެވުނު ކެނެޑާގެ ކޮންސަލްޓެންޓް މރ.ޑީ.އެން.ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި ޔޫ

 15އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ . ގައެވެ 2010އޯގަސްޓް  14ކޯޓޭ ގެނެވުނީ 

މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ . ގައި މި ކޮމިޝަނުގައެވެ 2010އޯގަސްޓް 

ގައި  2010އޯގަސްޓް  24މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއަށް ދިނުމަށްޓަކައި 

އްވުނު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ޖޮބް އިވެލުއޭޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓް ބޭ

އެ ގޮތުން ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމްގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެ . ޓީމް އެކުލަވާލާފައެވެ

 . ވަނީެއވެ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން –އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު ހަސަން ދީދީ، ނާއިބް ރައީސް  .1

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  –ޢާމާލް ޢަލީ، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ . ޑރ .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޕެމެލީ  –އަލްފާޟިލާ ީޤާލ ޢަލީ، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  .3

 ޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާ –އަލްފާޟިލާ މަިރޔަމް ވަހީދާ، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  .4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ  –އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  .5

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  –އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަީފޤް، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  .6

 ޓްރެޜަރީ 

 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސިވި –އަލްފާޟިލް ުމޞްޠަފާ ލުޠުފީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .7

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން –އަލްފާޟިލް މުަޙއްމަދު ފަރުޞަތު، ޑިރެކްޓަރ  .8

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ހަވާލާދެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ޖޮބް އިވެލުއޭޝަނަށް ބޭނުންވާ 

ފަކު ފޮނުވުމަށް ނިންމައި އެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހަުކން މުަވއްޒަ

މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި ޖޮބް އިވުެލއޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
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އެ ގޮތުން ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން ފޮނުިވ . ކުރިއަށް ދިޔައެވެ

ގައި  2010ސެޕްޓެމްބަރ  8ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ  ދުވަހުގެ 1މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު 

ޖޮބް އިވެލުއޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން . ހިންގިފައެވެ

 . ފޮނުވި މުވައްޒަފުން ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  - އަލްފާޟިލާ ފާުތމަތު އާޝިޔާ ޙަސަން، ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ .1

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  - އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިޝާދު، ސީނިއަރ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ .2

  ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  - އަލްފާޟިލާ ާފތުމަތު ހުސައިން، ސީނިއަރ އިކޮނިމިކް އެފެއާޒް އޮފިސަރ .3

 ރޭޑްއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންޑް އެންޑް  -އަލްފާޟިލާ ާއމިނަތު ޒިދްނާ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .4

 ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް  -އަލްފާޟިލާ މައިމޫނާ ރަޝީދު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .5

 އެންޑް ކަލްޗަރ

މިނިސްޓްީރ އޮފް ހައުސިންގ  - ރިސޯސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު، ހިއުމަން هللا އަލްފާޟިލް ަނސްރު .6

 އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން -އަލްފާޟިލް މުަޙއްމަދު މުޞްޠަފާ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ .7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  - އަލްފާޟިލާ ިއނާާޝ އާމިރު، ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިަސރ .8

 ޓްރެޜަރީ 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް -ޝަތު ސުވައިދާ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަލްފާޟިލާ އައި  .9

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް - އަލްފާޟިލާ އުަމއިރާ މުހައްމަދު، ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ .10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަްނ  -އަލްފާޟިލާ މަިރޔަމް ޝިފާޒާ، ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .11

  ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްރިސޯސަސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންްޑ  -އަލްފާޟިލާ އަިއޝަތު ލީލާ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .12

  ކޮމިއުނިކޭޝަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  - އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ، هللاދު އަބްދުމައްޙައަލްފާޟިލް މު  .13

  އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްްތ  -ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ނަޖުމާ، .14

 އެންޑް ފެމެލީ 
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 20" ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ"ޖޮބް އިވެލުއޭޝަންގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ދުވަހުގެ ޓްރެއިންިނގ ޕްރޮގްރާމެއް  15ގައި އެކުލަވާލައި އެ ކޮމެޓިއަށް ބޭނުންވާ  2010ސެޕްޓެމްބަރ 

ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި . ން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ 2010ސެޕްޓެމްބަރ  21ވަނީ 

ބޭފުޅުންނާއި މި  6އޮފީހަކުން،  6ިހމެނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މަސްއޫލު އޮފީްސތަކުގެ ތެރެއިން 

އިން މި ކޮމެޓީގައި  ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ. ބޭފުޅުންނެވެ 2ކޮމިޝަނުގެ 

ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ލީނާ ޒާހިރު ހުސައިްނ 

 5އެ މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ، މިހާރު މި ކޮމެޓީގައި ހިމަނާފައިވަނީ މަސްއޫލު 

މި ކޮމެޓިއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާފައިވާީނ . ބޭފުޅުންނެވެ 2 ބޭފުޅުންނާއި މި ކޮމިޝަނުން 5އޮފީހަކުން 

ކޮމެޓީގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ އެކަޑެމިކް ކޮލިފިކޭޝަނަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްެގ 

އެ ގޮތުން މިހާރު ޖޮްބ . ތަޖުރިބާ އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް މި މަސައްކަތަށް ވަގުތު ދެވޭނެ މިންވަރަށެވެ

 . އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  –އަލްފާޟިލް މުަހއްމަދު ސަޢީދު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .1

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީ  –އަލްފާޟިލާ ަސފީނާޒް ޙަސަން، ޑިރެކްޓަރ  .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް –ގްރޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ަޙސަން ޚަލީލް، ޗީފް އިމި .3

މިނިސްޓްރީ އޮފް  –އަލްފާޟިލާ ަމރިޔަމް ޝަފީާޤ، ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .4

 ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  –އަލްފާޟިލާ މިްޒނާ އާދަމް، ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .5

 ޑް އެގްރިކަލްޗަރއެން

ސިވިލް ސަރވިސް  –އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު މުޞްޢިދު، ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  .6

 ކޮމިޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް  –ސީނިއަރ ޕާސަނެލް އޮފިސަރ ، هللاއަލްފާޟިލާ ާފތުމަތު ޝިފްނާ އަބްދު .7

 ކޮމިޝަން

 2010ވަޒީފާ  417ޒީފާގެ ތެރެއިން ވަ 500މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 2011މި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ . ވަނަ އަހަރުވަނީ އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމިފައެވެ

ޖޮބް އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްގެ ނިޔަލަށެވެ

ނޑައެޅި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ ބަރުދަން މަގާމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަ ނޑުތަކެއް ކަ



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން       42 

 

ޕީގެ އެހީގައި ގެނެވުނު .ޑީ.އެން.މި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭއިރު މި ކަމަށް ޔޫ. ވަޒަންކުރެވިގެންދާނެއެވެ

ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން އިމްޕްލިމެންޓް ކުރާނެ 

 . ޕްލޭނަކާއެކު ކޮމިޝަނަށް ކޮންސަލްޓެންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާނެއެވެ ގޮތުގެ

ނޑުތައް  މަސްޢޫލު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   8.1.2 ނޑު  އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަ   އެކުލަވާލުން  މުރާޖާކޮށް އަލުން އޮނިގަ

ނޑު މުތާލިޔާކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ކުރެވުނު  ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަ

މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މަސްއޫލު 

ވަނަ އަހަުރ  2010. ވަަނ އަހަރު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ 2010އޮފީސްތަކާއިއެކު 

ނޑުތައް ދިރާސާކޮށް އަލުން  އެކުލަވާލުމަށް ކުރެވުނު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްޢޫލު އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަ

ނޑު ފްާސކުރެވުނު އޮފީސްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ   .މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އޮނިގަ

ރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޝަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެން
 ސަރވިސެސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ޝެކެއުރިޓީ 

 ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސްއޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމާރސް އެ 

 ލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

 ނޭޝަނަލް ބިއޮރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިޔުއިން އެޑިޔުކޭޝަން

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އާޓްސް މޯލްޑިވްސް ކޮިލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް  މޯލްޑިވްސް މީިޑއަރ ކައުންސެލް

 ންސް އޮފީސްޕްރޮވި ޝަނަލް ލައިބްރަރީ ނެ
  

  އަދި އެހެނިހެން މުހިއްމު ކަންތައްތައް  ސެމިނާރ ، ވޯރކްޝޮޕް   ހިންގުނު   8.1.3

ގަިއ  2010ޑިސެމްބަރ  08ތަކާއެކު އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރިހާ ސެކްޝަން .1

ވަނަ  2011މިގޮތުން ސެކްޝަންތަކާއިއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން . ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ 

 . އަހަރަށް ކޮމިޝަނުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވި ކޮމިޝަނުގެ ެވބްސައިޓަށްވަނީ ލެވިފައެވެ
 

ވޭގޮތަށް ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަފާތު ހިސާބު އެކުލެ .2

މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކޮލިފިކޭަޝން، ޝަރުތު ރިޕޯޓް، . ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ 2010

ފަންކްޝަން މަސައްކަތު ކަރުދާސްތައްވަނީ  .ސީ.އެސް.ސީ 2ރޗް މަސައްކަތް، ރިސާ .އޯ.އެސް.އައި

  .  ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ



2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން       43 

 

 އިސްލާހުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  .9

ސިވިލްސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ އެކިއެކި އިދާރީ ބައިތަކުން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިގެ އަމާޒަކީ ދިވެހި ސިވިލް 

ތަފުސީލު އެ އިދާރީ ބައިތަކުގެ މިގޮތުން ކުރެވުުނ މަސައްކަތުގެ . ސަރވިސް އިސްލާހުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމެވެ 

  . މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ސަރުކާރު އޮފީސްތަުކގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ  2010

  . މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  

 # މަސްއޫލު އޮފީސް  ނަން  މަޤާމް 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސން، ޓްާރްނސްފޯޓް ެއންޑް ެއންަވޔަަރންަމންޓް ައޙުމަުދ ސަލީމް   އަލްފާޟިްލ  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  1

ައޙްމަުދ ޞާލިޙް  އަލްާފޟިލް  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރްޓސް ެއންޑް ކަލްަޗރ 2

ުމޙައްަމދު ލަީޠފް   ފާޟިްލ އަލް ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ސިވިލް ޭއވިޭއަޝން އެންްޑ ކޮމިުޔނިކޭޝަން  3

ާމހިުދ ޝަރީްފ  އަލްާފޟިލް  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހިއުަމން ރިސޯްސ، ޔޫުތ ެއންޑް ސްޕޯރޓްްސ 4

ިއސްމާޢީލް  އަލްާފޟިލް  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ 
 ޝަފީޤު

ރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރމިނިސްޓް  5

ަނޞީރު هللا ޢަބްދު  .ޑރ ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީްޒ ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 6

މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެޮލްޕމަންްޓ ޫޔސުފް ރިޒާ   އަލްފާޟިްލ  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  7

ފާިޠަމތު ީރނީ  އަލްފާޟިލާ  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ 
 ޢަބްދުއްަސއްާތރު 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންްޑ ނޭަޝނަލް ސެިކުއރިޓީ 8

މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތު އެންްޑ ފެިމލީ އަލްފާޟިާލ ގީާލ އަލީ  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  9

ުމޙައްަމދު އަލްާފޟިލް  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ 
  ނަސީރު 

ރްޒމިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިްނ އެެފއަ 10

މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން  ޢާމާްލ ޢަލީ  .ޑރ ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  11

މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެައރްޒ މަްރަޔމް ވަޙީދާ  އަލްފާޟިލާ  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  12

މިނިސްްޓރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެެފައރްޒ މުަޙއްަމދު ދީދީ  އަލްފާޟިްލ  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  13

އެޓަރީނ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް   ައިއޝަތު ޖަބީނާ  އަލްފާޟިލާ  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ  14
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  ކޮމިޓީ  އެޑްވައިޒަރީ  9.1

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ެގ  60ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނުގެ 

ކައި، ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަ

  .ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ 2010ބައްދަލުވުންތައް 

ސިވިލް ސަރިވސް އްެޑވައިޒަރީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ސިވިލް 

ބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮ. ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ 

އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބައެއް ވެރިން އެޑްވައިޒަރީ 

  .ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ 

މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން . ވެއެވެ ަބއްދަލުވުން ބޭއްވިފައި 21ވަނަ އަހަރު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ  2010

މިހާރުގެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ، ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް 13

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރުވެ . މުޙައްމަދު ލަތީފެވެ. ޑރ

ޢަބްދުލްމުޙްސިްނ . ބައްދަލުވުމުއްގެ ރިޔާސަތު ކޮމިޝަނުގެ އެއިރުގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ 2 ވަޑައިނުގެންނެވުނު

ބައްދަލުުވމުއްގެ ރިޔާސަތު ކޮމިޝަނުގެ މިހާރުގެ ރައީސް  6މީގެ އިތުރުން . މުޙައްމަދު ބަލަަހއްޓަވާފައިވެއެވެ

  . އަލްފާޟިލް މުަހއްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ބަލަހައްޓަވާފައިވެއެވެ

ޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ހިންގުމާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާިއ އެޑްވައި

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މިނިވަން ބައެއް މުވައްސަސާތަކުންނާއި ސަރުާކރުގެ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިން 

  .ވެއެވެގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތު

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މަސްއޫލު އިދާރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް   9.2

    ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  2010

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މަސްއޫލު ހުރިހާ އިދާރާއަކުންވެސް އެއިދާރާއަކުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ  .1

ކުރިއެރުވުމަށް އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި 

މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް . ވެއެވެ ރެވިފައިވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކު 2010މަސައްކަތްތަކެއް 

  .ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ
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ރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކު .2

  .ކުރެވިފައިވެއެވެ ބާއްވައި މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި 

އެ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު އަދި ވަޒީފާ އާ ބެހޭ  .3

ތަންފީޒުކުރުން އަދި  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހެުދމާއި އެ ޤަވާޢިދުތައް

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މި ދެންނެވި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާ 

  .ރެވިފައިވެއެވެކު

ބަދަލު  ތުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްޚިދުމަތްތައް ހަލުއިކޮށް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަސްތަުކން ދޭ އޮފީ .4

ތަކުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ގެނައުމާއި އޮފީސް

 .ރެވިފައިވެއެވެކު

ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ރާއްޖެއިންނާއި  ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާބިލު .5

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު 

ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް ޚިދުމަތުގައި ދެމި ތިއްބެވި އަދި ޚިދުމަތާއި ގުޅެން ތައްޔާރުވާ 

   .ރެވިފައިވެއެވެކު މަށް މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރު

ހަދަންޖެހޭ ބިލްތައް  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް  .6

މަށް މަސައްކަްތ ޑްރާފްޓްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެުޅމާއި، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރު

    .ރެވިފައިވެއެވެކު

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް  .7

އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި އެ ، މަލީސިފަ ގެނައުމަށް ސްޓްރެޓިޖީކް ޕްލޭނާއި ތަންފީޒުކޮށް އެއަށް ޢަ

ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް 

    .ރެވިފައިވެއެވެ ކުމުގެ މަސައްކަތް ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނު 

ން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮްށ ރާއްޖެއި .8

  .ރެވިފަިއވެއެވެކުމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދު
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 ކަންތައްތައް  ފައިވާ ވި ރޭ  ކުރިމަގަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި . 10

 . ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލުން 2015ރެޓެޖިކް ޕްލޭން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓެ .1

ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަޔަކުން ގުޅާލައި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްޢޫލު އޮފީސްތައް .2

 .މަސްޢޫލު އޮފީްސތަކުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުން

 .ޔާކުރުންސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގެ އުސޫލު މުޠާލި .3

ވަނަ  2011ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލައި މާރކްސްދީ  2010ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ  .4

ނޑައެޅުން  .އަހަރަށް މަސައްކަތު ޓާގެޓް ކަ

 .ހަރުދަނާކުރުންއިތުރަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން  .5

 .ޙުކުރުންށް އިސްލާޔާކޮމުޠާލިއިތުރަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް  .6

 .ސިވިލް ސަރވަންުޓންގެ ޙައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން .7

އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރާގޮތް ދިރާސާކޮށް ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޚިދުމަތުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް  .8

  .އިންތިޒާމުކުރުން

  .ކުރުންއްގީހުނަރު ތަރަ މުވައްޒަފުންގެ .9

 .ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި ޚިދުމަތުގެ ހިއްސާދާރުންނާއެކު މުވާސަލާތުކުރެވޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން
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  ނިންމުން  ރިޕޯރޓް . 11

ޖެހެންދެން އާއި  2010 އޮގަސްޓް 17ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި  2010

އަދި އެއަށްފަހު . ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ ށްއަމުހައްމަދު ލަތީފް. ތްކުރެއްވި ޑރމަސައްކަ

ހިތުގެ އަޑިން  ތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދާއިހަމައަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަ 

ވަނަ އަހަރު ފެށުނީއްސުރެން މިއަދާއި ހަމައަށް  2010އަދި ހަމައެއާއިއެކު . ވެފަށްފަށުން ޝުކުރަުދންނަވަމެ

އަލްފާޟިލާ ހަީދޖާ އާދަމަށް، އެކަމަާނ ކުރައްވަމުން  ރައްވަމުން ގެންދަވާކޮމިޝަނުގައި ހީވާގިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކު

ނާއިބު ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ . ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

އަބުދުލް މުހުސިން މުހައްމަދަށާއި ކޮމިޝނުގެ މެމްބަރުކަމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި  . މަސައްކަތްކުރެއްވި ޑރ

އެބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަށް ކުރެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ވަރަށް ހާއްަސ  ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިނަށްވެސް

  .ވަމެވެޝުކުރެއް ދަންނަ

ގައި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އަލްފާޟިލް އަހުމަުދ  2010އޯގަސްޓް   17

ޖިހާދާއި ދެބޭފުުޅންނަށްވެސް އެބޭފޫޅުން ކޮމިޝަނުގެ هللا ޙަސަން ދީދީ، އަދި މެމްބަރު އަލްފާޟިްލ އަބުދު

މުރާލިކަމާއިއެކު ކުރައްވަމުންެގންދަވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނު ދުވަހުންފެށިގެން 

ރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްވެ ހިންގެވުމާ ވަނަ އަހަ 2010ހަމައެއާއެކު، . ދަންނަވަމެވެ ރުފާހަގަކޮށް ޝުކު

އޭނާއާއެކު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ޚަލީލާއި هللا ކޮމިޝަން ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު، ޙަވާލުވެ ހުންނެވި

ސަޢީދާއި  މުޞްޠާަފ ލުޠުފީ އަށް، އަދި هللا މަސައްކަތްކުރެއްވި ދެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން ކަމުގައިވާ  އަބްދު 

އަދި ހަމައެއާިއ . ހަމައެހެންމެ، ކޮމިޝަން ގެ ދެން ތިއްބެވި ވެރިންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމަށް ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ  އެކު ބުރަ، އަދި 

އި ކޮމިޝަން ގެ އެންމެހާ މުވަްއޒަފުން އެ ކުރެއްވި ހީވާގި އަދި ނަށާކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިން

  .ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ މިންނެތް މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން 

ނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މި ވޭތުވެދިޔަ  ވަނަ އަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު  2011ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2010އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެނަށް މިންވަރު هللا އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތް  އަޅުގަ

 !އާމީން. ކުރެއްވުމެވެ

  1432ރަބިޢުލްއައްވަލް  24

   2011    ފެބްރުއަރީ 27
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  2011ޝަނުގެ ޯއަގއިޭނޒަަނލް ސްޓަރަކްޓަރ  ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމި :  1ޖަދުވަލު 

  

  
  
  

CSC Strategic 
Development
 - Preparing and implementing  
   CSC Action Plan

Administrative
- Receiving & dispatching 
  documents
- Routing phone calls
- Filing cases
- Procurement, maintenance

Human Resource 
Management
- CSC salary & benefits
- Recruiting & Selecting staff 
- Maintaining staff personal 
  files
- Preparing staff attendance & 
  OT reports
-Identifying training needs for 
 commission staff

Budget & Finance
- Preparing commission  
  annual budget
- Paying all the bills & 
  invoices
- Monitoring & maintaining 
  budget

International Relations
- Establish relations with 
  foreign parties 
- Attain foreign aids
- Coordinating international
  workshops, study tours & 
  field   trips

Statistics & Systems 
Management
- Maintaining CS data base
- Developing new applications,  
  data bases
- Developing & maintaining 
  CSC website & intra net
- Handling all issues related to
  IT

Media and Public Relations
- To inform the public via 
media & other sources.
- Work to build a positive 
image of CSC
-Conduct PR activities to 
create awareness
-Prepare publication materials

CS Personnel Service
- All issues related to
  hiring, transfer &termination 
  of CS staff
- rewarding retirement 
  benefits

HR Procedures & 
Regulations
- Preparing procedure 
manuals regarding hiring, 
transfer, termination, 
promotion, etc.

Management Audit
- Preparing & implementing
  procedures & regulations 
  regarding management 
audit of CS offices

Civil Service Strategic 
Direction
 - reviewing long & short
   term action plans of CS
   offices.
- reforming strategic
  policies.
- Monitoring action plan 
  work flow

Job Evaluation

- Analysing CS jobs,job 
sizing, to ensure civil 
servants are offered a fair 
and equitable 
compensation

Job Management
- All issues regarding job 
  management including 
  job creating, abolishing
  & transferring.
-Preparing/ implementing 
 procedures regarding job 
 management

Organization 
Development
- All work related to
  organizational structure 
  of the ministries
- Preparing procedures  
  regarding OS
- Revising CS job 
  structure
- Preparing & 
  implementing job 
  criteria

Training Institute
- Identifying staff 
 development needs of 
 CS staff.
- Organizing and 
  conducting training 
  programs for Civil 
  Servants

HR Development
- Administration work of 
  the training institute
- Preparing materials 
  for training programs

Commissioners' 
Bureau
- Formulating 
policies & decision 
making
- Administer/oversee 
the overall work of 
CSC
- arranging ADC & 
  other meetings

Internal Audit
- checking /improving
  internal controls of 
  CSC
- checking reliability 
  of financial reports

Performance Appraisal
- Implementing Performance 
  appraisal program.
- Preparing procedures &  
  regulations regarding 
  performance management
- Monitoring the works of the 
  ministries.
- Preparing reward programs
  for those who achieve their  
  targets in PA.
- Preparing retention 
  programs to motivate/retain
  civil servants

Salary & Benefits
- all issues related to CS 
Salary & allowance 
Structure

Research & Innovation

 - Conducting research 
   based on commission's
   requirement
- Researching CS Salary 
& allowance structure

ABDULLA KHALEEL
Secretary General

Corporate Affairs Strategic Develoment & 
Reform

CS HR Management Employment 
Relations

Investigation
- Investigating 
cases received  
from external 
bodies 

Litigation
- Representing 
CSC at Tribunal & 
other courts

Legal Drafting
- Drafting rules,   
  regulations,   
  procedures &
  policies 
  according to CS 
  act &  
  employment act.
- preparing legally 
  binding 
  documents

Legal Advice
- Giving legal 
advice to issues 
raised internally 
within the 
commission & 
issues from 
ministriese

Training & 
Development

AHMED HASSAN DIDI
Vice Chairman

KHADEEJA ADAM
Commissioner

DR. MOHAMED LATHEEF
Commissioner

ABDULLA JIHAD
Commissioner

MOHAMED FAHMY HASSAN
Chairman

ORGANIZATION STRUCTURE 2010

CIVIL SERVICE COMMISSION

Advisory Committe
- advice 
commission on 
issues raised by 
respective sectors 
& help enforce CS 
act & regulation.

Compliance Audit 
- Overseeing regulatory 
compliance & performance of 
CS offices.

Advisory Board
- Advising on 
issues raised by 
the Institute.

Appeals 
Committee
- investigating 
  cases which 
  needs to be looked
  by an independant 
  body.

Labor Relations 
Organization
- Developing CS 
labor unions

CS Library
-Information centre / 
database for Civil 
Service

Library
- Information database for 
CSC staff

Complaints
- investigating 
  complaints 
recieved from 
individual staff of 
Civil Service
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  ރާމް ނަ ވަނަ އަހަރު މާލޭގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 2010ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިނގް އިންސްޓިޓިއުޓުން : 2ޖަދުވަލު 

  ޓްރެއިނަރ  އަދަދު   އަމާޒުކުރެވުނީ   ތާރީޚް   ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން   

1  
އަްށ 2010ސިވިލް ަސރވިސްެގ ގަާވިއދު 

  އަހުުލވެރިކުުރވުން 

  މުޙަްއމަުދ ާއޞިދް   74  ޑީ ކޮމިޓީެގ ެމންބަުރންަނށް .ެއމް.އާރް.އެޗް  ެޖުނއަރީ  27ން  25

  މަްމދުްނ ރަީޝދު، ޒުުހދާ ަރީޝދު   41 ސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝުނގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް   އޭޕްރީލް  17

  މެއި  9
އިިމގްރޭަޝން ެއންްޑ ޑިޕާޓްަމންްޓ ޮއފް

  އެިމގްރޭަޝްނގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް 

18  
  މޫސާ ަރމީޒް،ފާިޠމަތު ރަުހމާ 

  މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލުން   2

  މޫސާ ަރމީޒް   59  ހުރިާހ ފަްނތިއަަކށް  ފެބްރުައރީ 4ން  3

  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ   50 ސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝުނގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް   ޖުލައި  17

 އޮްކޓޯބަރ 28ން  27
މިނިސްްޓރީ ޮއްފ ޓުއަރިަޒމް ާއޓްސް ެއންޑް

  ކަލްޗަރ ެގ ުމވަްއޒަފުންަނށް 

23  
  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ، މުޙަްއމަުދ ރިޒާ 

  ނޮެވމްބަރ 8
މިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިނޭންްސ އެންްޑ ޓްރެޜަީޜ ެގ

  މުަވއްޒަފުްނނަށް 

21  
  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ، މުޙަްއމަުދ ރިޒާ 

  ނޮެވމްބަރ 27
ޖެެނރަލްެގ އޮފީުހެގ ޕްރޮސެކިއުަޓރ

  މުަވއްޒަފުްނނަށް 

15  
  މުޙަްއމަުދ ރިޒާ 

3  
ސިވިްލ ސަރިވސްެގ(ޓްރެއިަނރުްނ ަތމްރީނުުކރުްނ 

  )2010ގަާވއިުދ 
 ފެްބރުއަރީ  27ން  17

ތަމްީރނުކުރުުމަގިއ ޢަމަީލ ޮގތުްނ 

  ހަރަކާތްެތރިެވފަިއވާ މުަވއްޒަުފންަނށް

27  
  މުޙަްއމަުދ ާއޞިްފ، އާިމނަުތ ޒާހިރާ 
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  ޓްރެއިނަރ  އަދަދު   އަމާޒުކުރެވުނީ   ތާރީޚް   ގްރާމްގެ ނަން ޕްރޮ    

  ޓީމް ބިލްިޑންގ  4
  އިބްރާީހމް ސަީލމް   15  މިޑިލް ެމނޭްޖމަްނޓަށް   ފެބްރުއަރީ  25

  އަުޙމަުދ ައންަވރު . ޑރ  21  މިޑިލް ެމނޭްޖމަްނޓަށް   މާރޗް 24

  ކަސްޓަމަރ ަސރވިސް އެންްޑ ޓެެލފޯން ސްކިލްސް   5

  އާިމނަތު ޒާހިރާ   28  އޮފިަސރުންަނށް  ސަޕޯރޓް   ޭއޕްރީލް  8ން  4

 22ން  18

  ސެޕްޓެމްަބރ
 ސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝުނގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް 

43  
  އާިމނަތު ޒާހިރާ، އާިމނަތު ޝިާފނާ 

  އާިމނަތު ޝިާފނާ   47  ސަޕޯރްޓ އޮފިަސރުންަނށް  އޮްކޓޯބަރ 21ން  18

 ޕްރޮފެަސރ ޖޮަނަތން އެންްޑ ކެތަިރން   14  ސީނިައރ ެމޭންޖމަންަޓށް   ލް އޭްޕރީ 5  ނިުއ ައއިޑިއޮލޮީޖ އެންޑް ރީސްޓްރަްކޗަރިންގ  6

  ޚަލީލް هللا ޢަބްދު  25  މިޑިލް ެމނޭްޖމަްނޓަށް   އޭޕްރީލް  20  ލީޑަރޝިޕް   7

  އަމީރް އަޙުމަދު   10  އެގްޒެކެޓިވް ފަންތިއަށް   މެއި  9  )ޕްރިވިއު ސެޝަން(ސެވަން ހެބިޓްސް   8

  މުާވޞަލާުތގެ ހުަނރު  9
  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ، ނަޒްހަުތ ހަީލމް   27  ސްޓާުފންަނށް ރްޓ ސަޕޯ  ެމއި  13ން  10

  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ   55  ސަޕޯރްޓ އޮފިަސރުންަނށް  އޮްކޓޯބަރ 14ން  11

  އަލްބަރޓް ޚޯ   21  މިޑިލް ެމނޭްޖމަްނޓަށް   ެމއި  27ން  26  އިފެކްޓިްވ ަޕރފޯަމންސް މެޭނޖްަމްނޓް ެއންޑް ކޯޗިްނގ  10
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  ޓްރެއިަނރ  އަަދދު   މާޒުކުެރވުނީ އަ  ތާރީޚް   ޕްޮރގްރާްމެގ ަނން       

11  
އިމޯަޝނަްލ އެކްސެލެންްސ ެއންްޑ ސްޓްރެްސ

  މެނޭްޖަމންޓް 

  ޒިންާމދާުރ އިްސެވރިންަނށް   ސެޕްޓެމްބަރ 26

9  

  
  ކްރިސްޓަފަރ ރާޖް 

    12  މިޑިލް ެމނޭްޖމަްނޓަށް   ޑިެސްމބަރ 6ން  5

  ސްޓްރެޓެޖިކް ަޑިއރެކްޝަން   12

 30ން  28

  ސެޕްޓެމްަބރ
 ްސ ކޮމިަޝުނގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް ސިވިލް ަސރވި 

53  
  އަޙުަމދު ހަސަްނ ދީދީ 

    267  ހުރިާހ ފަްނތިއަަކށް  އޮކްޯޓބަރ 26ން  3

  ސްޓްރެސް މެޭންޖމަންޓް   13
 2އޮކްޓޯބަރ  31

  ނޮެވމްބަރ
  އާިމނަތު ޝިާފނާ   14  މިޑިލް ެމނޭްޖމަްނޓަށް 

  މުޙަްއމަުދ ީދދީ   41  މިޑިލް ެމނޭްޖމަްނޓަށް   ނޮެވްމބަރ 10ން  7  ޓައިްމ ެމނޭްޖމަްނޓް  14

  ލީނާ އެޓްކިންަސން   14  ޒިންާމދާުރވެިރންަނށް  ނޮެވމްބަރ 24  ކްރިއޭޓިވިީޓ އެްނޑް އިޮނޭވޝަން   15
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  ގެ ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްަތއް  2010ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަގާވިއދު : 3ޖަދުވަލު 

  ކޮމިޝަނުގެ އިސްބޭފުޅުން   ޓްރެއިނަރުން   ބައިވެރިންގެ އަދަދު  ތާރީޚް   އަތޮޅު   

  މުޞްޠަާފ ލުޠުފީ، އާިމނަުތ ޒާިހރާ   މަރިަޔމް އަލިްއޔާ، ނަްޒހަތު ހަލީމް   29  ޫޖން  2މޭ ްނ  31  އަތޮޅު . ކ  1

  އިބްރާީހމް ނިޒާްމ އަުޙމަދު   މަރިަޔމް މުނާ، ުމޙައްަމދު ރިޒާ   20  ޫޖން  1މޭ ްނ  31  އަތޮޅު . ވ  2

  މުޙަްއމަުދ އާސިފް   މުޙަްއމަުދ ާއޞިްފ، މަްމދޫްނ ަރީޝދު   25  ޫޖން  17ން  13  އަޮތޅު . އއ  3

  ޢަލީ ާއމިރު   މަރިަޔމް ޒީިނޔާ   31  ޫޖން  17ން  13  ޅު އަތޮ . އދ  4

  މުޞްޠަާފ ލުޠުފީ   މޫސާ ަރމީޒް   30  ޫޖން  24ން  22  ައތޮޅު  .ނ  5

    މުޙަްއމަުދ ރިޒާ، އާިމނަތު ޒިްދނާ   35  ޖުލައި  1ން  29ޖޫްނ   ައތޮޅު . ރ  6

  ާއމިރު  ޢަލީ  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ   30  ޖުަލއި  5ްނ   4  ައތޮޅު . ތ  7

  ޢަބްދުްއ ާނޞިުރ ޝަފީޤް  އާިމނަތު ޝިާފނާ   26  ޖުަލއި  6ްނ   4  ައތޮޅު . ޅ  8

  ޢަލީ ާއމިރު   މަރްަޔމް ޒީިނޔާ   30  ޖުަލއި  8ްނ   7  އަޮތޅު . ލ  9

    އާިމނަތު ޝިާފނާ، ނަްޒހަތު ހަލީމް   29  ޖުަލއި 14ން  12  ބ އަޮތޅު  10

  މް ނިޒާްމ އަުޙމަދު އިބްރާހީ   މޫސާ ަރމީޒް   30  ޖުަލއި 22ން  18  ައތޮޅު . ށ 11
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  ކޮމިޝަުނެގ އިްސބޭފުޅުން   ޓްރެއިަނރުން   ބައިެވރިްނގެ އަަދދު   ތާރީޚް   އަތޮޅު     

    ޢަލީ ަޝމީމް   29  ޖުަލއި 19ން  18  އަޮތޅު . ފ 12

    ޢަލީ ަޝމީމް   30  ުޖލައި  22ން   21  ައތޮޅު . ދ 13

  މަދު އިބްރާީހމް ނިޒާްމ އަޙު   މޫސާ ަރމީޒް   30  ެސްޕޓެމްބަރ 20ން  19  ައތޮޅު . މ 14

  ަސއީދު هللا އަޙުަމދު ހަސަްނ ދީދީ،ޢަްބދު  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ   28  ެސްޕޓެމްބަރ 21ން  20  ގއ އަތޮޅު  15

  މުޞްޠަާފ ލުޠުފީ   ނަޒްހަުތ ހަީލމް   35  އޮކްޓޯަބރ 9ން  7  ގދ ައތޮޅު  16

  ޢަލީ ާއމިރު   މުޙަްއމަުދ ރިޒާ   25  އޮްކޓޯބަރ 18ން  17  ސ ައތޮޅު  17

  ޚަލީލް هللا ޢަބްދު  މަރްަޔމް ޒީިނޔާ   23  ރއޮްކޓޯބަ 19ން  17  އަތޮޅު . ޏ 18

  ޖިާހދު هللا ޢަބްދު  މޫސާ ަރމީޒް   23  ޑިެސމްބަރ 5ްނ   4  ހދ އަޮތޅު  19

  ސަީއދު هللا ޢަބްދު  އާިމނަތު ޒިްދނާ   27  ިޑސެމްބަރ 20ން  19  ހއ ައތޮޅު  20




