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 ފެށުން  .1

 ސަރވިސް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސިވިލް 8) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 )ހ( ގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ 73ޤާނޫނުގެ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގައެވެ.  2007ޮއކްޓޫބަރު  23ކޮމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ 

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2008 މޭ 1ޢަމަލުުކރަން ފަށާފައިވަނީ ށް އެ ޤާނޫނަ މަތިން ގޮތުގެ
ންވާ ގޮތުގެ ަމތިްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންވެގެ 24ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ވާނީ، އެކުލަވާލާފައި މި ރިޕޯޓު

 2020 އްޗަށާއި،މަގޮތުގެ ޔަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ
ށާއި، ކޮމިޝަނަށް ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަ

ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނާިއ، ދި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ދިމާވިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެކިއަދި  ގެނެވިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި،
  ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.ފައިވާރޭވި ކުރިމަގު
ްށ މުޅި ދުނިޔެއަ އަހަރަކީ،މި އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ. އަދި  13ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިނގަމުންދާތާ  ،ވަނަ އަހަރަކީ 2020

ހިތާމަވެރި އަހަރެކެވެ.  ،މާވިކުރުމަށް އެތަކެއް ދަތިތަކެއް ދިރިމަގަށް ރޭވުނު ކަންކަން ާހސިލުސަބަބުން ކު ރޯގާއެއްގެކުރިމަތިވި ބޮޑު 
 ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.  ކުރުމުގައި ދަތިަތކާންކަން ހާސިލުއެހެންކަމާއެކު ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަ

ން، އެކަންކަން ކުރުމަށް ގުޅިގެ ރުން ނިންމެވުމާރާގޮތަށް ސަރުކާތިބެގެން މަސައްކަތް ކު  ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ގޭގައި އާ 19-ވިޑްކޮ
މަޖައްސައިދިނުމުގެ ތިޒާމުތައް ހައިންކުރެވޭނެ މަސައްކަތްސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ސިވިލް ، ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް އެކުލަވާަލއި

 އެވެ.ޓީއެއް ވަނީ ހަމަޖައްސައިދެވިފަގުޅިގެން ކަރަންޓީނުކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވަންޓުންަނށް ޚާއްޞަ ޗުއްއާ  19-ވިޑްއިތުރުން، ކޮ
 ،ވެ. އެއީމުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެ 26668  ޖުމުލަ ،ނިމުނު އިރުވަނަ އަހަރު  2020

ލް ސަރވިސް ސިވި ،އިރު ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 2020 ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. 10075އަންހެން މުވައްޒަފުންާނއި،  16593
 މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވެ.  75ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ޖުމުލަ 

ރވިސްގެ ސިވިލް ސަ ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ. މި ބައްދަލުވުްނތަކުގަިއ ދިވެހިޖަލްސާއެއް 144ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަުނގެ  2020
ފާހަގަކުރަމެވެ. ވާކަން ފައިހުރި ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިދާ ރެވި،ތަރައްޤީއަށް ގިަނގުނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކު ކުރިމަގަށާއި،

ތަކާ ވިސްގެ ހަޔާތުގައި ދަތި އުނދަގޫދިވެހި ސިވިލް ސަރ ،ވަނަ އަހަރަކީ 2020 ގެ ރޯގާގެ ސަބަބުން 19-ނަމަވެސް، ކޮވިޑް
 ކޮށްލެވެއެވެ.ފާހަގަކުރިމަތިވި އަހަރެއްކަމުގައި 
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 الّرحيــم الّرحمـن اللّـه بســم

دُ  سيّدنا علـى َوالّسالم َوالّصـالة  العَـالَِمـين، َربُّ ِللّـهُِ اَلَحْمـدُ   آلـه َوعلـى محـمَّ

 أجمـعـين َوَصْحبِـهُِ

 
ތަކެއް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއަށް ވެސް  ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާއެކު  ،ވެސް ވެގެންދިޔައީވަނަ އަހަރު  2020

އްސަސާތަކުގެ އަދައުލަތުގެ މުއަދި ވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުން  ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކު  އަހަރަކަށެވެ.
ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އުސްއަލިތައް ކޮމިޝަނުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ރުމަށާއި ކުރިމަގު ބިނާކުސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،އެއްބާރުލުމާއެކު

 އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ.  މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައިލުމަކީ ޓުރިޕޯ މި

ގެ ސަބަބުން  19-ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް  2020 ،އިވުމުންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވިފަ
ގެ އިދާރާއިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރަންޖެހި، އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދޭންޖެހުނު ހާލަތުގައި، އޮފީސްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކޮމިޝަނު 

އެ  ،މަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނުގެނެސް، ސަރުކާރު ހިންގު ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް
ނގޫ ދައާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ދަތި އު 19-އަދި ކޮވިޑް މުއްދަތުގައި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގުފަހިވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ބުރަ ސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރެއްވި ނޭޝަނަލް އިމަރޖެން ،ހާލަތުގައި
 މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ވަކިވެފައިވެއެވެ. އަދި އެ މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި މެންބަރަކު ކޮމިޝަނުން  4މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ  ގެ އޮގަސްޓުވަނަ އަހަރު  2020
މިއާއެކު ކޮމިޝަންގެ މިސްރާބު އައު  ވެއެވެ.ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރައްވާފައި  2020 ސެޕްޓެންބަރު 3 ،މެންބަރުން 4 އައު

 އައު ވިސްނުންތަކަކާއެކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ރުކުރުވައިލައި ހިންގަން ފެށުނެވެ.   ،އަމާޒަކަށް ހިފައި

ކޮމިޝަނުގެ  ،ގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެނ19ް-ގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑްއަހަރު ވަނަ  2020
ހިންގުމަށާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް  ގެ އިދާރާކޮމިޝަން ،ބަޖެޓުން ވެސް ބައެއް އުނިކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން

ގުން މުހިއްމު ނމި ރޮ ،ސްޔައް ކުރިމަތިވި ކަމުގައި ވިގޮންޖެހުންތަކެރާވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ށް ޒަމާނީ ކުރުމަ
ކޮމިޝަނުން އޮންލައިންކޮށް އިދާރާތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ،މި ގޮތުންފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަން 

ތުން ކޮމިޝަނުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އިދާރާތަކުން ކުރެވޭ ރަށް ފުޅާކުރެވި، ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮވިއުގައިގެ ޚިދުމަތް އިތު ސީއެސް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
މީގެ ވެ. އަދި ގޮތަށް ރާވައި، ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން މި ބާރުތައް އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެ

 ސަބަބުން ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔައެވެ. 

ކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ތަރައްޤީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހި ސިވި 
 ގން އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިވަނަ  2020 ،ން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްމަތިކުރުމުގެ ގޮތު  މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ، ތާޒާކޮށް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުސޫލުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު  ،މީގެ ތެރޭގައިފައެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓުންވަނީ ހިންގާ
 ތަމްރީނުތައް ވެސް ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގަން ފެށުނެވެ.
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ސްފައިވާކަން ގެނެޖިލީހުން މަރައްޔިތުންގެ އާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ރަނގަޅު އިސްލާހުތަކެއް ވަޒީފާ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށާއިމީގެ އިތުރުން 
 އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ގެ ނަމުގައި  މިޓީ"ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް "މޮޑަނައިޒޭޝަން އެންޑް ރިފޯމް ކޮ
ގުޅޭ  ށާއި ވަޒީފާއާރވިސްގެ ޤަވާއިދަސިވިލް ސަވެހި ދި ކޮމިޝަނުގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ. 

ތުން، ވަޒީފާއަށް ހޮވުމާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައެވެ. މި ގޮ
ޓެންސީ ބޭސްޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް ކޮމްޕީކުރަމެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އައްޔަނުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަ

 .  ގައި ކުރެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ 2021ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  މޮޑެލްއަށް މީހުން

އްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ރަ ކޮމިޝަނަކީ މީޑިއާއާ ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދިނުމަށާއި
 ފޯނުން ގުޅުމުގެ ވިސްއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ކޮމިޝަނަށްއް ކުރިއެވެ. މި ގޮތުން ސިވިލް ސަރކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްތަކެ

ރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ން ކުފަހިކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުވާލާއި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ މަގު ވެބް ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ސު ،އިތުރުން
 މަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ތާޒާކޮށް ފޯރުވައިދިނު މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް

. ވެއަހަރެއްގެ ގޮތުގައެ  ފައިނުވާޙާޞިލު ކުރެވި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން އުއްމީދު ކުރެވުނު މިންވަރަށް  19-ކޮވިޑް ،ވަނަ އަހަރުވެގެން ދިޔައީ 2020
ޕަރމަނަންޓް  ،އިކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ވަޒީރުންނާންނަށް ބޭނުންވި ކަންކަން ޙާޞިލު ނަމަވެސް، ޞިއްޙީ އެހީތެރި

ގަތުމަށްޓަކައި ހީވާގިކަމާއެކު އި އަރަބަލިމަޑުކަމުން  ގ19ެ-ގުޅިގެން ކޮވިޑް ނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންންވެރިއިސް ޒިންމާދާރު ،ސެކްރެޓަރީންނާއި
 މެވެ.ދަންނަވަ އް ޝުކުރެސިވިލް ސަރވަންޓުން ކުރެއްވި މިންނަތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ

އަށް މުހިއްމު އޮތް އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއަށްތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަލީގައި، ކުރިވަނަ އަހަރުގެ  2020
ލޮޖީގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި، އްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށް ޓެކްނޮމަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައި އޮތް އުއްމީދީ އަހަރެކެވެ. މި ގޮތުން، މަސަ

ވިއުގަ ސީއެސްބެލުން  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ، އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއިޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި
ން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އިތުރު އްޒަފުވަ އި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުއާރާއްޖެ، މެދުވެރިކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލޭނޭގޮތަށް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމާއި

  ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ފުރުޞަތުތައް

އަދި ސިވިލް  ،ވެމަތި ވެ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަހަރަކީ ވަނަ  2021 ،އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ
. އަދި، ދިވެހި ސިވިލް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެهللا  މާތް  ވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމަށް 

ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގު  ރުމާއިކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، މުވައްޒަފުން ބިނާކުޚިދުމަތަސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަކީ ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ 
 ވެސް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން! އުޖާލާވާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި

 
 

 ދު ނާޞިޙް މުޙައްމަ
 ރައީސްކޮމިޝަނުގެ 
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 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ.  ،ގުޅިގެން  ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީަހށް ހުަށހެޅުމާމެްނބަރެއްގެ އިުތބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ 4ނުގެ ޝަކޮމި
 ޙުސައިން  އްޔާމެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރި، މަދާއިއްރައީސް އަލްފާޟިލް ަޝހީދު މުޙަ ޢަލީ ޝަމީމުއާއި، ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު

 އިތުބާރެއް ނެތްކަމުގެ ޯވޓެއް ެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ަޝހީޤު އަދި އްލައަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވިއެވެ. އަމިގައި  2020ޖުލައި  13
  މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.ގައި  2020ޖުލައި  13 ނަންގަަވއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 ލުތައް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި ބަދަ 2020ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންަނށް 
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 )މެންޑޭޓް( ލިއްޔަތު މަސްއޫ ކޮމިޝަނުގެ  2.2

މިޝަނުގެ ކޮވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  8ގެ  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 2007/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 .މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

 
ދުމާއި، މީުހްނ ޤާޫނނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މީހުން ހޯ)ހ( 

އިން ީމހުން ވަޒީފާ ޢައްޔަންކުރުމާއި، މީހުންނަށް ަމޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ީމހުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި،
 ވަކިކުރުން؛

 
ލުތަްއ މިންގަނޑަކުން ހިންގުމުގެ އުޞޫއެއް ،ތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމާއިސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާ)ށ( 

 ޤާއިމުކުރުން؛
 

ނގަޅު ނަތީޖާ މިނެއްގައި ކުރެވޭނެ އަދި ރަގެންވާ ހަލުވިސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އެކަށީ)ނ( 
 ވޭ ގޮތްތަކަށް މިންގަނޑުތަާކއި އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ރޭވުން؛ނެރެ

 
އި، ވަޒީފާއިން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ޢައްޔަންކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ)ރ( 

 ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
 

ގެ މަޖިލީހަށް ސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮުތން ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށާއި، ރައްޔިތުންސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ މަ)ބ( 
 .މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދިއުން

  އޮނިގަނޑު  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ  2.3

 5އަދި  ެސކްޝަނާއި، 6ޑިވިޜަނާއި،  2ވަނީ ވާލެިވފައިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަ
 މި ދެންނެވި ވެސް މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައި ވަނީއިދާރާގެ މައްޗަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ޓެއްގެޔުނި

   ޑިވިޜަންތަކާއި، ޔުނިޓްތަކުގެ މަްއޗަށެވެ.
 

 އިވާނެއެވެ.ފަ" ގައި ހިމަނާ 1-" އެނެކްސް ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑު
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 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  2.4

  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީއިދާރާގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ  2020
 

  ުއަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ   
 

 ިމުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ހެންފިރ 
 

  ުކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 
 

 ަނުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކޮމިޝ 
 

  ުދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 
 

  ުޕްރޮމޯޝަން ދެވުނު އަދަދ 
 

  

75 

56

6 
19

6 
4

6 
5

6 
66

6 
20 
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 އިސްވެރިން އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  2.5

 މު )ެއސްއެމްޓީ(މަންޓް ޓީސީނިއަރ މެނޭޖް

 ކޮމިޝަުނގެ ިއދާާރގެ ސީިނއަރ ެމނޭްޖމަންޓް ޓީމް

 މަޤާމު  ނަން  ހައިސިއްޔަތު  #

1 
ސީއެސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް 

 އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ އިންޗާޖު 
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ސަޢީދު هللا ޢަބްދު

2 
ސީއެސް ރިފޯމް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ޑިވިޜަންގެ އިންޗާޖު 
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ޖަމީލާ ޚަދީޖާ 

3 
ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ފައިނޭންސްގެ 

 އިންޗާޖު
 ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް  ޝަހުމީލު އަޙްމަދު 

 ސީ.އެސް.ޓީ.އައި، ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ހަބީބާ  ސީ.އެސް.ޓީ.އައިގެ އިންޗާޖު 4

 ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް، ޑިރެކްޓަރ ނަފްޙާ ޙުސައިން  ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިންޗާޖު 5

 ރެކްރޫޓްމަންޓް ، ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އިބްރާހީމް  ރެކްރޫޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ އިންޗާޖު 6

 ސީނިއަރ އެޓަރނީ  ޙުސައިން هللا ޢާޔަތު އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސްގެ އިންޗާޖު  7

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ، ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގެ އިންޗާޖު  8

 ސީނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ އަސްނާ ސަޢީދު  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންޗާޖު  9

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް  އާއިޝަތު ޙަމީދާ  ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އިންޗާޖު  10
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 މަޤާމު  ނަން  ހައިސިއްޔަތު  #

11 
ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް 

 އިންޗާޖު ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 
 هللاމުޖާހިދު ޢަބްދު

ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 
 އެގްޒެކެޓިވް 

12 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް 

 ސަރވިސަސްގެ އިންޗާޖު
 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް  ޢަލީ ޢާމިރު 

13 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެންޑް 

 އާރުއެންޑީގެ އިންޗާޖު 
 ޑިރެކްޓަރ އިނާޔާ  ފާތިމަތު

14 
ސީ.އެސް.ޓީ.އައިގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އިންޗާޖު
 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް  ޖަމީލު هللا ޖާދު

15 
ލިޓިގޭޝަން -އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް 

 އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް އިންޗާޖު
 އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  ފާތިމަތު މީނާ ނަޞީރު 

 

 ކޮމެޓީތައް  2.6

ވާ ގޮތުގެ މަތިން އި، ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިޤާޫނުނތަކާހިންގުމަްށޓަކައި،  އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައްގެ ކޮމިޝަނު
 އުފެދިފައިވާ ކޮމެޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ  .1

 ޓެންޑަރ އަދި ބިޑްކޮމެޓީ .2

 ކޮމެޓީ ޓީއީކުއަލި ޖެންޑަރ .3

 ލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީވިސް .4

 ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމު  .5

 ބަސްކޮމެޓީ .6

 މުރާޖާ ކޮމެޓީ .7

 ހިއުމަންރިސޯސަސް މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ .8
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  2.7

 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން  2.8

 ކްްސ އަދި އިންސައްތަޒަފުންނަށް ލިބުނު މާމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުްނ މުވައް ގެވަނަ އަހަރު 2019އަދި  2018

 
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 65ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2020ނޯޓު: 

 # ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  ބައިވެރިން  މުއްދަތު ޤައުމު

 1 ޑިވޮލޮޕިންގ އެކްސަލަންސް އިން އެޓިޓިއުޑް  1 ދުވަސް  1 ދިވެހިރާއްޖެ

 2 އެސްއެޗްއާރުއެމް ފޯރ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް އެކްސަލަންސް  1 ދުވަސް  8 އިންޑިއާ

އިންޑިއާ 

 )ވަރޗުއަލް(
 2 ދުވަސް  2

 ފޯ ގަވަރނަންސް އިންކްލޫސިވް ޖެންޑަރ އޮން ވޯކްޝޮޕް

 މޭކަރސް  ޕޮލިސީ
3 

 1 ދުވަސް  13 އިންޑިއާ
ގަވަރނެންސް  ގުޑް ފޯރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް

 )އެންސީޖީޖީ( ޓްރެއިނިންގ 
4 

 5 ކޮންޕީޓަންސީ މެޕިންގ 2 ދުވަސް  2 ދިވެހިރާއްޖެ

 1 ދުވަސް  15 އިންޑިއާ

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް 

 މޯލްޑިވްސް 

6 

މަސައްކަތު  
ފެންވަރު ބެލުނު 
މުވައްޒަފުންގެ 

 އަދަދު 

 ކްސް އަހަރުގެ އެވްރެޖް މާ
އިންސައްތައިން މަތިން  90

ހާސިލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ 
 އަދަދު 

 ކްސް އަހަރުގެ އެވްރެޖް މާ
އިންސައްތައިން  90

މަތިން ހާސިލުކުރި 
 މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތަ 

ފެންވަރު  މަސައްކަތު
ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުން 

 ކްސް އިދާރާގެ އެވްރެޖް މާ 

2018 41 21 51.21% 90.57% 
2019 61 33 54.09% 93.26% 
 %2.69+ %2.88+ 12+ 20+ ތަފާތު 
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 ކްލަބް ސީއެސްސީ  2.9

އްދައި، އެ ކްލަބުެގ ނުގައި ކްލަބެއް އުފަކޮމިޝަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ނަމުގައި  "ސީއެސްސީ "ކްލަބް
 އްޒަފުންގެ މެދުގައި ކްލަބުގެ މަްޤސަދަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވަފެށިފައެވެ. ވަނަ އަހަރުވަނީ  2008ހަރަކާތްތައްވަނީ 

ރަކާތްތަކުގައި ހަހިންުގމާއި، ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ  ރާވައިކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް  އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި،
 އުފެއްދުމެވެ. މުވައްޒަފުންތަކެއްޤާބިުލ  ލުކުރާނެކޮމިޝަން ތަމްސީ

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު  2.10

 އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް 

 ތާރީޚު ހަރު ކްލަބުން ިހންގި ހަރަކާތްތައް ވަނަ އަ 2020 

1 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން 
ުމގައި ކުޅިވަރު " ގެ ނ2020ަ -ސަރވިސް ފަންޑޭ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން "ސިވިލް

އް ޙާޞިލުކުރި ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އަދި އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ވަނަތަ
 އެވެ.އިވެފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި، ަހނދާނީ ލިޔުން ދެވިފަ

 2020ރީ ވަފެބްރު 20

2 

ގެ ދުވަސް" "މާދަރީ ބަހުމީއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެ
ސް ފައިވެއެވެ. މި ދުވަގޮތެއްގައި ކޮމިޝަނުގައި ފާހަގަކޮށްވަރަށް ފުޅާ

 ނުގެފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ
ށްދެއްީވ ކޮސާ ޝަރަފްވެރިލްގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ޖަކިޑު" މާލަމުޖަލްސާކުރާ "އޯ

ސާގައި ޙްމަދު ޝާކިރެވެ. މި ޖަލްކަށިމާ އަ ްށވާދިވެހި ބަހުގެ އަދީބެއްކަމަ
 ަވއްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.ރުންނާިއ، މުކޮމިޝަނުގެ މެންބަ

 2020ރީ ވަފެބްރު 23

3 

ވިސް ލް ސަރވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް  ސިވި 2020
މިޝަނުެގ ގޮތުން ކޮކުރެވުނެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުގައި ފާހަގަ

ން ޚާއްޞަ ހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުނުގެ ފިރިން ކަނބަުލންނަށް ކޮމިޝަ އަންހެ
ރުކޮށްލުމަާކ މީފައިވެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ ބިލެތް ހަދިޔާއެއް ދީ
 އެކުގައެވެ.

 2020މާރިޗު  8

4 
ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް  2020

އެގޮތުްނ ބޭއްވުނެވެ. ރަސްމިއްޔާތެއް ފާހަގަކުރުން ކޮމިޝަނު އޯކިޑު މާލަމްގައި 
ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިންއާ  ގެ ހާލަތާ 19-ކޮވިޑްމި ރަސްމިއްޔާތުގައި 

 2020އޮކްޓޫބަރު  25
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 ތާރީޚު ހަރު ކްލަބުން ިހންގި ހަރަކާތްތައް ވަނަ އަ 2020 

ޞަ ހަރަކާތްތަކެްއ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ގައިދުރުކަމާއެކު ޚާއް
 ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

5 

ސް ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވި 2020ވާމީ ފިރިހެުނން ދުަވސް ޤުބައިނަލްއަ
މިޝަނުެގ ކޮކޮމިޝަނުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ތުްނ މުވައްޒަފުްނގެ ފަރާނުގެ އަންެހން ފިރިހެން މުވައްޒަފުންަނށް ކޮިމޝަ
ޒަފުންަންށ އިވެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުރިހާ މުވައްއްޞަ ހަދިޔާއެއް ދީފަޚާ

 ޚާއްޞަ ސައިފޮދެއް ބޭއްވުނެވެ.

 2020ޑިސެންބަރު  9

 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އަދި ފައިނޭންސް  2.11

 ،އިސާ ޚަރަދުކޮށްވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުންނާއި އަދި އެކައުްނޓްތަކުން ފަ 2020ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

ްށ ވަނަ އަހަރަ 2020އެއްގޮތަށެވެ.  ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މާިލއްޔަތު ޤަވާއިދާހިސާބު ބެލެހެއްިޓފައިވަނީ ދައުލަ 

އިން ދޫކޮފައިވަީނ ސްޭނން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ން ފާސްކޮށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ުހށަހެޅި ބަޖެޓް މި ކޮމިަޝނުން ލަފާކޮށް

ުނ އާ ގުޅިގެން ދުނިޔެއަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ލިބު  19-މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 28ލަ ޖުމު

ގެ މަތިން މި ަފހަރެއް 2އަހަރު  2020 ،ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ،އަރައިގަތުމަށްޓަކައިގެއްލުމުން 

ވަީނ ފިޔާ( )ހަ މިލިޔަން ަހތްދިހަ ަފސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރެއް ރު 6,075,734.00 ނުގެ ބަޖެުޓންކޮމިޝަ

ލަ ރަދުކުރުމަށް ޖުމު ކޮމިޝަނުން ޚަގުޅިގެން ވި ފިޔަވަޅުތަކާއުނިކުރައްވާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް އެޅުއް

ޔެއް( ހަ)އެކާވީސް މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ސައުވީސް ހާސް ދުވިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް  21,924,266.00 ލިބިފައިވަނީ

 ރުފިޔާއެވެ.

 ިފައިސާ މިނިސްޓްރީ  ުނންވިބޭކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް  ،ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެހެން ގަންަނން ބޭނުންވި މުދަލާއ

ކަ ތިރީސް )އެއްމިލިޔަން ސަތޭ 1,139,256.48 ަވނަ އަހަރުގެ މި ކޮމިޝަނުގެ ބަެޖޓަށް 2020އޮފް ފިނޭންސްއިން 

  .އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެނުވަ ހާސް ދުވިސައްތަ ފަންސާސް ހަޔެއް ރުފިޔާ ސާޅީސް އަށެއް ލާރި( 

 2020  ެފައިސާ އުނިކުރުމާއި އަދި ކޮމިޝަނުން  (ގުޅިގެން އާ  19-ކޮވިޑް) ބަޖެޓުންވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނުގ
ދުވިސައްތަ މިިލއަން )ތޭވީސް  23,260,659.00 ނުލަ ިލބުނު ޚަރަުދތައް ކުރުމަށް މުޅިޖުމުކޮންމެހެން ކުރަން ެޖހު
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 23,063,522.48 ލަ. ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން މުޅި ޖުމުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އެވެ ހާސް ހަ  ފަސްދޮޅަސް
( ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. ލާރިއަށެއް  ސްސާޅީ ތޭކަ ބާވީސްރުިފޔާސަސްހާސް ފަ ޅަސް ިތންސްދޮ)ތޭވީސް މިލިއަން ފަ

ްއ )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތެ 197,137.00 އަކީގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ،އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރު
 ފިޔާ( އެވެ.ރު ހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތް

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2020 2.11.1
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ޓްގައި ބާކީ ހުރި އިރު ބަޖެ ލަ ޚަރަދު އަދި އަހަރު ނިމުނުނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މެއިން ކޯޑުތަކުން ކުރެވިފައިވާ ޖުމު ވަ  2020
 ތަފްސީލު  ފައިސާގެ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި 
 ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ 

 ތަފްސީލް  ބަޖެޓް ކޯޑްގެފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު  ހިނގި ޚަރަދު ވަނަ އަހަރު  2020
 ބަޖެޓް

 ކޯޑް

 211  މުސާަރާއއި އުޫޖރަ  10,183,128.94 7,867.57

 212  މުަވއްޒަފުންަނށް ދޭ އެަލވަންސް  8,298398.32 21,818.14

 213  ޕެންޝަންގެ ަފއިސާ  759,563.22 3,193.06

 221  ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  51,153.00 16,371.85

 222  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ތަކެީތގެ  230,904.15 19,365.56

 223  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ިޚދުަމތުގެ  1,746,142.40 102,446.12

 225  ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދުތަމްރީނު  236,461.28 14,086.43

 226  މަރާމާތުުކރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  237,861.16 0

 228  ސަބްިސޑީޒް ސަރުކާުރންދޭ ެއހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައދި   121,888.01 8,955.99

 423  ޯހދުުމމަށް ކުރާ ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ  1,198,022.00 3,032.70

   ލަ ޚަަރދު ައދި ބާކީޖުމު  23,063,522.48 197,137.42

 
 2019 ވަނަ އަ ހަރާއި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ގެ ޖު މު ލަ ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ކޯޑް ބަޖެޓް ކޯޑް ތަފްސީލް ބަޖެޓް 2020 2019
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ އަދި އެލަވަންސް  18,481,527 17,417,828

 213  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  759,563 762,276

 221  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  51,153 132,496

 222  ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯޭދ ތަކެތީގެ  230,904 206,418

 223  ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯޭދ ޚިދުމަތުގެ  1,746,142 3,777,554

 225  ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު   236,461 613,990

 226  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  237,861 720,207

 228  ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  121,888 140,383

 423  ރަދުހޯދުމުމަށް ކުރާ ޚަ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ  1,198,022 442,237

24,213,389 23,063,522   
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 ފަންޑް  ޓް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރަސް  2.11.2

 2020ކުރެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. ގައި ޤާއިމު 14 މާރިޗު 2017، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ
ގެންދެވިފައި ނުވާީތ، ށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށްގުޅިގެން ފަނޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަ ގެ ހާލަތާ  19-ކޮވިޑްވަނަ އަހަރު 

ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައެއް  2020ފާއިތުވި 
ލައަކީ ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ބާކީ ހުރި ޖުމު ބަރުގެ ނިޔަލަށްންވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެ 2019 ،ނުވެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު

 ރުފިޔާއެވެ. 96419.59
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 މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ރޕަ  3.1

ޖެހުނު ހަމަމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމަށް ވަނަ އަހަރު  ޕަރ 2020
 ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

4 

މަގާމުން މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ ވަނަ އަހަރު ޕަރ 2020
 ވަކިވި/ވަކިކުރެވުނު އަދަދު

6 

 މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތިއްބެވި ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު  2020
 އަދަދުމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ގެ ޕަރ

17 

 

 ވަނަ އަހަރު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ހަމަޖެއްސި އިދާރާތައް 2020

 މުވައްޒަފުގެ ނަން  އިދާރާ  #

 ޢަބްދުއްރަޙުމާން ޞަލާޙު ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1

2 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

 ސަރވިސަސް 
 ކަމާލުއްީދންهللا ފިޝާން ޢަބްދުއުޒަ

 ޢާއިޝަތު ސާމިޔާ ތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް 3

 އާމިނަތު ޝިފާނާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 4
 

 އިދާރާތައް ކުރި/ވަކިވިވަކިމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ވަނަ އަހަރު ޕަރ 2020

 މުވައްޒަފުގެ ނަން  އިދާރާ  #

 އިބްރާހީމް ހަމީދު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1

 އާމިނަތު ޝިފާނާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 2

 هللاޚަދީޖާ ޢަބްދުއްސަމަދު ޢަބްދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  3

 މޫސާ ޒަމީރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 4

 ޢާއިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް 5

 ފަޔާޒްهللا ޢަބްދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 6
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އެކުލަވާލުމާއި، މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް  ގާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުތައްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަ  3.2

 ލަފާދިނުން 

ނޑުގެ މުސާރަ ދި މި އޮނިގައަ ނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން،ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮ .1
  ޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުންނެންޓް ފާސްކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ނޭކޮމްޕޯ

 އޮނިގަނޑުގެ މިއަދި  ރުން،ލޮޖިސްޓުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުމެޑިކަލް ލެބޯރަޓަރީ ޓެކްނޮ .2
     ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުންމުސާރަ ކޮމްޕޯނެންޓް ފާސްކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް 

 ގަނޑުގެ އަދި މި އޮނި  ނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން،ލެކްޗަރަރސް އެންޑް ޓިއުޓަރސްގެ ވަޒީފާގެ އޮ .3
    ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުންމުސާރަ ކޮމްޕޯނެންޓް ފާސްކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް 

ރަ ކޮމްޕޯނެންޓް އަދި މި އޮނިގަނޑުގެ މުސާ ނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން،ފަޔަރ ފައިޓަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮ .4
     ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން ފާސްކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް 

 މުސާރަ އަދި މި އޮނިގަނޑުގެ  ލައި ފާސްކުރުން،އުމަން ރިސޯސް ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާހި .5
    ޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުންކޮމްޕޯނެންޓް ފާސްކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ނޭ

ގެ މުސާރަ ނޑުއަދި މި އޮނިގަ ނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮ .6
    ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުންކޮމްޕޯނެންޓް ފާސްކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން   .7

 ( ފާސްކޮށް 8)އިސްލާޙު  2020ޖޫން  16 އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  .8
 އާންމުކުރުން

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިާރގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ އިސްލާޙެއް ފާސްކުރުން   .9

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ އިސްލާޙެއް ފާސްކުރުން   .10

 ކުރުން ޢާ ގަނޑުތައް އެކުލަވާލުން / މުރާޖަ އޮނި  ހިންގުމުގެ ލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ސިވި  3.3 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .1

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން .3

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ .4
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ންްޓ، އެނަރޖީ ންްޓ، އެންވަރަންމަންޓް ޑިޕަރޓްމަަމންޓް )ކޯޕަރޭޓް ޑިޕަރޓްމަންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ .5
 ޓް(ންޑިޕަރޓްމަންޓް، ވޭސްޓް ޑިޕަރޓްމަ

، ޕްރޮޖެކްޓްސް ނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް )ކޯޕަރޭޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްޔުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމި .6
 ޑިޕަރޓްމަންޓް(

ސްޓްރަކްޗަރ )ހައުސިންގ އިންފްރާންގ، ހައުސިންގ އެންޑް ޝަނަލް ޕްލޭނިމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ .7
ްނ ޑިޕަރޓްމަންޓް، ޕަބްލިކް ވަރކްސް ޑިޕަރޓްމަންޓް، ޕްލޭނިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓް، ކޮންސްޓްރަކްޝަ

 ޑިޕަރޓްމަންޓް(

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް )ކޯޕަރޭޓް ޑިޕަރޓްމަންޓް( .8

 ޑިޕަރޓްމަންޓް(ދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް )ނަރސިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓް، މެޑިކަލް އިންދިރާ ގާނ .9

، އިންޓެގްރޭޝަްނ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރޒް )ނޭޝަނަލް ރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ .10

 ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވައިނަލް ޖަސްޓިސް(

 ޑް ލީ އެންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ )ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ޕްރޮޓެކްޝަން، ފެމި .11
 ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރސް، ފެމިލީ ސަޕޯޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕަރޓްމަންޓް(

 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް )ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް( .12

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  .13

 ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް .ހދ .14

 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް .15

 އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިވިޜަން(މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް )ހިއުމަްނ ރިސޯސް  .16

 ސިޓީ ކައުންސިލް )ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިޕަރޓްމަންޓް( މާލޭ .17

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން .18

 އި.އީ ޔުނިޓު(ރޮޖެކްޓް އެމް.އަމިއުލޭޝަން އެންޑް ޕްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް )ޕްޮރކިއުމަންޓް، ޕޮލިސީ ފޯ .19

 ނިޓީ ރީހެިބލިޓޭޝަން ސެންޓަރ( ޔުކޮމިޕޭޝަންޓް  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ )އައުޓް .20
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 އައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް  3.4

 :އި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒިފާގަ 2020

26668 

 އަހަރު ކެޓަގަރީ އަންހެން  ފިރިހެން  ލަޖުމު

 2020 ދާއިމީ 16593 10075 25356

 2020 ކޮންޓްރެކްޓް  527 785 1312

 

 ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު  3.4.1

 
  

 އެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމުލަ
ދަވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެހެން ހޭމަގާމަށް އިޢުލާނުކުރި 

 މުއްދަތު

 ދުވަސް  30 – 0 78

 ދުވަސް  60 – 31 465

 ދުވަސް  70 – 61 145

 ދުވަސް  80 – 71 110

 ދުވަސް  90 – 81 75

 ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވި  90 662

 ޖުމުލަ  1535
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 އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން  އިރު ގަވާއިދާ  ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ  3.4.2

ކުއެސްޓްގެ ރި 1535ހުށަހެޅުނު ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  އިޢުލާނުކޮށްގެންވަނަ އަހަރު  2020
 ތެރެއިން؛

 
 އްޔަނުކުރެވުނު އަދި ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުއަވަނަ އަހަރު  2020

 ތަފްޞީލު  ޖުމުލަ

 ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު/ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 2534

 ޕްރޮމޯޝަން ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 3179

 ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 768

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވްކުރެވުނު ގޮތް އެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމުލަ

 ފުރަތަމަ އެޓެމްޓްގެ ތެރެއިން  400

 ދެވަނަ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އެޓެމްޓްގެ ތެރެއިން  1135

 ޖުމުލަ  1535
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 ވާއިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އިޞްލާޙުތައް ގަ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  4.1

 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު( އަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙު  5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޞްލާޙު ވަނަ އި 5ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު( އަށް ، 5/2007)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ
ރުކާރުގެ ސަޤުކޮށް ދިވެހި ދީވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސް 2020ސެޕްޓެންބަރު  21ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( 

-8އްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ މާ  8މާއްދާގައި ޤާނޫނު  މަގޮތުން މި އިސްލާޙުގެ ފުރަތަ ގެޒެޓްގައި ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. އެ
 17ދި ޤާނޫނުގެ އަގެ ގޮތުގައި ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް އެ ނަންބަރުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށް  1

 . ވަނަ މާއްދާއަށް ދެ އަކުރު އިތުރުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ

ތި މިނިވަންކަމާއެކު ގެ ގޮތުގައި ާމއްދާއެއް އިތުރުކޮށް ނުފޫޒެއް ނެ 1-18ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  18ނޫނުގެ ޤާ
އްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަްއ ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު މަސަުނފޫޒެއް ން ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުންމަސައްކަތްކުރުން، މި ސުރުޚީގެ ދަށު

ނަ ާމއްދާގައި ކޮމިޝަނުެގ ވަ 3-18ޝަނުގެ ޖަމާއީ ސުލޫކު ކަނޑައަޅައި،  ވަނަ މާއްާދގައި ކޮމި 18-2ކަނޑައަޅައި، 
 މެންބަރުންގެ ސުލޫކު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 

ވަަނ  5-18ޑައަޅައި، ވަނަ މާއްދާގައި ކަނ 4-18މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަަހޅަންޖެހޭ ގޮތްތައް އެ ޤާނޫނުގެ 
ށުން މަސްލަހަުތ މި ސުރުޚީގެ ދަ "މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ވިޔަފާރި ނުކުރުންއިތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމާއި "މާއްދާގައި 

ވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީުލ ކުރުން މަނާކުރެވިފައިޑައަޅައި އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިފުށުއަރާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނ
އްސަލަތަކުން ދުރުހެލިވާންޖެޭހ  ފުށުއަރާ މަވަނަ މާއްދާގައި މަސްލަހަތު 6-18ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޤާނޫނުގެ 

ނަ މާއްދާގައި ވަ 7-18ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، ޒިންމާއަދާކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 
 އެކަށައެޅުމާއި، ސުލޫކީ  ސިޔާސަތުތައްއަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި 10-18އިން ފެށިގެން  8-18ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

 އަޅާފައިވެއެވެ. ތަބާވުމާިއ، ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް މެންބަރުން ޚިލާފުވުމުން އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑަ ހަމަތަކަށް

 11-18ނުގެ މީގެ އިތުރުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤާނޫ
ފުން ޢަމަލުކުރަންެޖޭހ ރަންޖެހޭ ގޮތްތަްއ މުވައްޒަކުޒަފުން ޚިލާފުވުމުން ައމަލުވަނަ މާއްދާގައި ސުލޫކީ ހަމަތަާކއި މުވައް

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެފަަދ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަން ޖަވާބުާދރީވުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ރައް
 ކޮށްަފއިވެއެވެ. ގައި ބަޔާން 12-18ޤާނޫނުގެ ވެސް އެ  ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންެޖހޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

އަދި ކޮމިޝަނުން ، ކުރުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ރެކޯޑްކޮށް އަކުރުން އަކުރަށް ޔައުމިއްޔާ 
ކާރުމަށް އެ ންގ ރައްހިންގާ ތަހުގީގުތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ ޔައުމިއްޔާކޮށް އޯޑިއޯ ރެކޯޑި 

  މެވެ.ކަންކަންމު ހިވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވުމަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މު 13-18ޤާނޫނުގެ 
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ރވިސްގެ ސަލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަވެފައި ވަނީ، މި އިސްލާޙަކީ ސިވިލް  ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުގައި ޖުމުޤާނޫނަށް
މިޝަނުގެ އިދާރާެގ މާއްދާތަކެއްގެ ބަދަލުގަިއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރންނާއި، ކޮމުވައްޒަފުންނާ ސީދާ ގޮތުން ުގޅުންހުރި 

 މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހުރި މާއްދާތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުރި އިސްލާހުތައް 

ސިވިލް ، ލާޙުތައް އަމާޒުވެފައި ވަނީވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިސް 2020
މަވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ކޮިމޝަނުގެ އިދާރީ ުމވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ. ނަ

ންފީޛުކުރުމަްށ ސަރވިސްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ގެންނަންފެްނނަ ބަދަުލތަކާއި، ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަ
ނީ ދެލިކޮޕީއެއް ވަނަ އަހަރު އެ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނައުަމށްޓަަކއި ވަ 2021ޤާނޫނީ ދަތަތިއް ހައްލުކުރުމަށް ހުރި 

ދަލުތައް ރައްޔިތުންގެ ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެ ބަ 2021އެކުލަވާލެވި މަޝްވާރާތައް ފެށިަފއެވެ. އެހެންކަމުން އުންމީދަކީ 
 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމެވެ. 

 ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް  ( އަށް 2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  R/2014-311ދު ނަންބަރު ގަވާއި 

 3ވަނަ އަހަރު  2010 ( އަށ2014ް)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވެ. ތައް ތިރީގައި އެވަނީއެގެ ބައިވުނު ގަވާއިދުއިސްލާޙު ގެނެ، އިސްލާޙެއް ގެނެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން

 4( 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ) R-311/2014)ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-116/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  .1
 (2020ނޮވެންބަރު  29ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު(. )

 5( 2014ލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ދިވެހި ސިވި) R-311/2014)ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-126/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  .2
 (2020ޑިސެންބަރު  27ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު(. )

 6( 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ) R-311/2014)ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-130/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  .3
 (2020ޑިސެންބަރު  31ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު(. )

( 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ) R/2014-311)ގަވާއިދު ނަންބަރު  R/2020-116ންބަރު ގަވާއިދު ނަ
 ލަ ގޮތެއްގައި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް  ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( އިން ޖުމު ވަނަ އިސްލާޙު  4

ނަ ވަ 86ގެ  2014ވަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރިސްގެ ގަވާއިދު ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެވިފައި 4ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 
ވަނީ، މުވައްޒަފުްނ އިނަ މާއްދާއަށް ބަދަލުެގނެވިފަ ވަ 86ވަނަ މާއްދާއަށެވެ. އެ ގޮުތން،  87މާއްދާއަށާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

، ދާއިރާގައި އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، އެއް ސެކްޝަުނން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ބަަދުލކުރުމާއި
ލުކުުރމާ ގުޅޭ އުޞޫލުތައް ށް މުވައްޒަފުްނ ބަދަލުކުރުމާއި އަދި މުވައްޒަފުން އެދިގެން އިދާރާތަކަށް ބަދަނުހިމެނޭ އިދާރާތަކަ
 ކަނޑައެޅުމަށެވެ. 
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( 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ) R/2014-311)ގަވާއިދު ނަންބަރު  R/2020-126ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ބަދަލުތައް  ލަ ގޮތެއްގައި ގެނެވިފައިވާ ( އިން ޖުމު 2020ޑިސެންބަރު  27އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( )ވަނަ  5

 93ނަ މާއްދާ، ވަ 78ވަނަ މާއްާދ، ގަވާއިދުގެ  47ަވނަ އިސްލާޙު ގެނެވިފައި ވަނީ، ގަވާއިދުެގ  4ލަ ގޮތެއްގައި ޖުމު
އްދާތަކަށް ބަަދުލ ށެވެ. މި މާަވނަ މާއްދާއަށް ބަދަލުެގނައުމަ 99ވަނަ މާއްދާ އަދި  97ަވނަ މާއްދާ،  95ވަނަ މާއްދާ، 

ކާއި އުޞޫލުތައް ގެނެވިފައި ވަނީ، "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި، އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަ
ކަންކަްނ  ރާތީ އެ" ގައި ހުރި ބައެއް އުޞޫލީ ކަންކަން ގަވާއިދުގައި މި ދެންނެވުނު މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ުފށުއ2021ަ
 ހުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އިސްލާ

( 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ) R/2014-311)ގަވާއިދު ނަންބަރު  R/2020-130ގަވާއިދު ނަންބަރު 
  ބަދަލުތައް ( އިން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ގެނެވިފައިވާ 2020ޑިސެންބަރު  31ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު(. ) 6

ތްކުރާ ވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަވަނަ އިސްލާޙު ގެނެވިފައި 6ށް އިދދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާ
ފަރުވާ  ޙީތަކަށް ސިއްޓަރމިަނލް އިލްނަސް ނުވަތަ ކްރޮނިކް ަކންޑިޝަންގެ ސަބަުބން ދިގު މުްއދަ، މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

ނޫނު ަނންބަުރ ބޭނުން ފަާރތްތަކަށް ސަލާމުގެ ުޗއްޓީ އަދި ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ދިނުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމަށާއި، ޤާ
ދާއަށް ގެނެވުނު ަވނަ މާއް 42ވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅިގެން، އެ ޤާނޫނުގެ  6)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް ގެނެވުނު  2/2008

ން ކަނޑައަޅާފައިާވ އެ ޤާނޫނު ،ގެނެވުނު ބަދަލާއެުކ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު އިސްލާޙުގައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް 
އަކީ ކޮބައިަކްނ ންއި ކްރޮނިކް ކަންޑިޝަހަމަ ބަޔާންކުރުމުގެ ޭބނުމުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ޓަރމިނަްލ އިލްނަސްއާ

ނުމުގެ އުޞޫލެއް ކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ދިމާނަކޮށްދީފައިވާނެއެވެ. އަދި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރތްތަ 
 ދެކެވެ. ޞަޤްކަނޑައެޅުމަކީ ގަވާއިދު އިސްލާޙުކުރުމުގެ މުހިންމު މަ

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި އަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް  4.2

 އުޞޫލު  ކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓުތައް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާން 

އްދާއިން ވަނަ މާ 9ގައި ާއންމުކުރެވުނު މި އުޞޫލަކީ، ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުެގ  2020ޑިސެންބަރު  07
ގެ ގޮތުން، ސިވިލް )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމު  ވަނަ މާއްދާގެ 18ބާރުލިބިގެން އެ ޤާނޫނުގެ 

ތަކާއި،  ޒިންމާގެންދިއުމުގައި ޝާިމލުވާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ދަުއރާއިއިދާރާތަކުގައި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ސަރވިސްގެ
ޓަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި، އޮޑިގެންދާނެ އޮޑިޓްތަކާއި، އެ އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ އިދާރާތަކުގައި ކުރިއަށް

 ،ނަމަ ށްފައިނުވާކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިޞްލާހުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުތަކަށް، އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާހުކޮ
 އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަމަުލކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 
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 ވަޒީފާތަކަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 

ޞޫލު ފާސްކޮށް ވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސި .1
 އާންމުކުރެވުނު. 

ސްލާޙްކޮށް އުޞޫލުތައް އި މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ ސިވިލް .2
 އާންމުކުރެވުނު.  

 ނު.ރެޓަރީންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު އިސްލާޙްކުރެވުޕަރމަނަންޓް ސެކް .3

 ކުރެވުނު.އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު އިސްލާޙުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމާއި  .4

މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގަިއ ނުވަތަ ބަަދލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  .5
 އިޞްލާހުކުރެވުނު. ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު

 އިގުމުގައްޔާހިން އިދާރާތައް  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ގައި( ނޯމަލް ނިއު) ޙާލަތު އާންމު އައު ރޯގާގެ 19-ކޮވިޑް .6
 ގޮތް ކުރަންޖެހޭޢަމަލު މުވައްޒަފުން ފިޔަވަޅުތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ގޮތުން އްކާތެރިކަމުގެރަ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް
 އުޞޫލު ބަޔާންކުރާ

 2020 އުޞޫލު އައްޔަނުކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އެގްޒެކެޓިވްގެ އެކައުންޓްސް ޗީފް .7

 ގައިޑްލައިން އެސެސްމަންޓް ވަޒީފާތަކުގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް .8

  

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14701
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14701
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 ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީ  ފައިވާ ލާ ކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާ ސަރު  5.1

 ީ7 ،ވަޑައިގަންނަވަނީހިމެނި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންީފޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވަލާފައިވާ، ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓ 
ން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރު 5ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ،ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީއާއި ،މިނިސްޓަރުންނާއި

 ފައިސަލް ނަސީމެވެ. އިބު އަލްފާޟިލްނާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ެވަނީ ބޭއްވިފައެވެ ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި  2020ބައްދަލުވުމެއް  3ޓީގެ  ވިލަރެސްކުރާ ކޮމ. 

 ާރާއި ސިވިލް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭަކންކަން ދެނެގަތުަމށްޓަކައި ަސރުކ
 މަޝްވަރާކުެރވިފައިވެއެވެ.މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެމެދު  ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ  5.2

  ެގެރީތަކުމެްނބަރުންނާިއ، ިމނިސްޓް 5ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ކޮިމޝަނުގ 
 ނެއެވެ.ން ހިމެމެންބަރު 24 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2020 މި ކޮމިޓީގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މައްޗަށެވެ. 

 2020  ުބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވިފައިވެއެވެ. 17ކޮމިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ވަނަ އަހަރ 

 މައިގަނޑު ކަންތައްތައް  މަޝްވަރާކުރެވުނު  އި ބައްދަލުވުންތަކުގަ  ކޮމެޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ 

 އޮފީހުން މްހޫިރއްޔާގެސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ކައުންޓަރުތަކުން ދޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮުތން ރައީސުލްޖު .1
ސް މަރ ސަރވި ގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ޙިއްސާކޮށް ކަސްޓަ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސްޕޮޓް އޮޑިޓު

 ރކިންގ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލުން.ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ވޯ

އިވާ ދަތިތަކާއި މާވެފަ ހިާމޔަތްކޮށް އަންނަން އޮްތ ޖީލުތަަކށް ވާސިލުކޮށްދިނުމުގައި ދި ،ދިވެހިބަސް ރައްކައުތެރިކޮށް .2
 .އާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުންދިވެހިބަުހގެ އެކަޑަމީގެ ކޮމެޓީ ގޮތުންހުރަސްތަކާ ގުޅޭ

ތުގެ ތެެރއިން މުވައްޒަފުްނ އާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ 19-ވިޑްކޮ .3
ސް އިދާރާތަކުގެ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ސިވިލް ސަރވި  ،ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް

 ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭންތައް ހެދުާމ ބެހޭގޮތުން އެޗް.ޕީ.އޭ އާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން.

ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަްއ  ންގުމުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ތަޖުރިބާއާއި،ހި އްއާ ގުޅިގެން އިދާރާތަ  19-ކޮވިޑް .4
 ކޮށް މަޝްވަރާކުރުން.ހިއްސާ
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ކޮޕީ  ކަލުން ރައްކާތެރިވެ އޮފީސް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިންގެ ދެލިގެ ނުރައް 19-ވިޑްކޮ .5
 ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާކުރުން.

ރަދުތައް ކުރުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ ލީ ޚަމާ ،ބަޖެޓުގެ ކަންކަމާއި ،ގުޅިގެން ސަ ހާލަތާއްޚާގެ  19-ކޮވިޑް .6
 އިން މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން. އޮފް ފިނޭންސް

ން ހިއްސާކޮށް ވިއުގަ' އޮންލައިން ޕްލޭސީއެސް' ،ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ޕްލޭނާއި  .7
 ން.މަޝްވަރާކުރު

ދީ އަދި ޚަރަދު އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އީޖާރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ ސަބްކޮމިޓީއަތޮޅު/ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކް .8
 ބެހޭ ކަރުދާސް ޙިއްސާކޮށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން.މާއި ރައްކާތެރިކަން ރޭއްވުމާކުޑަކުރު

 

 ކޮމިޝަނާއި އިދާރާތަކާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް  5.3

 

 ން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރު 

 17ޢާއިަޝތު މުޙައްމަދުދީދީ އަލްފާޟިލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އޮނަރަބަލް 
ގައި ސިވިލް ސަރވިސް  2020ފެބުރުވަރީ 

ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެ މިނިސްޓްރީ 
ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި 
 ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ަވނީ މަޝްވަރާ

 ކުރައްވާފައެވެ.

ގައި ތަންފީޒުކުރަްނ  2020ފެބުރުވަރީ  20
ތައް ޤުއްޙަފެށުނު ކުޑަކުދިންެގ 

ލާުހތަކާ ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ހަމަޖަްއސަންޖެހޭ ކަންކަމާ ޞްނެވުނު އިރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަްށ ގެ 
ގުޅޭގޮތުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވަތި އަދި ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 

 ވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ކުރެއް މި ބައްދަލުހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 
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 ން ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރު ،ހެލްތުއޮފް މިނިސްޓަރ 

 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އޮނަރަބަލް  2020ފެބުރުވަރީ  19
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ  ،އަމީންهللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް

އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި ސިވިލް  ،ބައްދަލުކުރައްވައި
ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ 

މިނިސްޓްރީ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި  .އްވާފައެވެމަޝްވަރ
އޮފް ހެލްތުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އަދި 

 ރެވުނެވެ.މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކު

 ން ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރު  ،އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ނިސްޓަރ މި 

މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްއާ 
ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

 2020ފެބުރުވަރީ  27މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް 
ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އޮނަރަބަލް 

ސިވިލް هللا ޢަބްދު  އައްޝައިޚް ޢިމްރާނު
ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވައި 

 ކުރެއްވުމުގައި މި ބައްދަލު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
ގެ ފުރުސަތުތަކާ ހުރި މައްސަލަތަކާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮނިގަނޑުގަ މަޝްވަރާކުރެއްވީ
  ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

 ން ނިއަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރު މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫ 

 ތެރެއިން  ަސރވިސްގެ ސިވިލް ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އޮތް  މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޞިއްޙީ
 ގުޅޭގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާ  ދިމާވެފައިވާ
 ޔޫނިއަންގެ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް ހެލްތް މޯލްޑިވްސް

 2020މާރިޗު  3ބޭފުޅަކު  3 ކޮމިޓީގެ ހިންގާ
 ކޮމިޝަނާ ސަރވިސް  ސިވިލް ގައި

 މި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

 ދާއިރާގައި  ސިއްޙީ  ،މަޝްވަރާކުރެވުނީ
 އޮނިގަނޑުތަކެއް ޚާއްސަ ގޮތަށް ކުރިއަށްދެވޭނެ ވަޒީފާގައި  ސަރވަންޓުންނަށް ސިވިލް  ގިނަ މަސައްކަތްކުރާ
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 ހައްލެއް  އަވަސް ަކންކަން ހުރުމާއެކު، މި ކަންކަަމށް މެދުވެރިވާ ގެއްލޭގޮތް ޙައްުޤތަކެއް ވަޒީފާގެ ،ހެދިފައިނެތުމާއި
 ގުޅޭގޮތުންނެވެ. ހޯދައިދިނުމާ

 
  މަޝްވަރާކުރުން  ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ލް ސިވި  ކޮމާންޑާއެކު  ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން 

 މެންބަުރން  ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް ބޭފުޅުންނާއެކު ކޮމާންޑުގެ ސެކިއުރިޓީ ގައި އޭވިއޭޝަން 2020މާރިޗު  4
 މި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 މަގްސަދަކީ މައިގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ
ޕްރޮމޯޝަނާ މުވައްޒަފުންގެ 

 އަލަށް އަދި ގުޅޭގޮތުންނާއި
 ރޭންކުގެ 2 ސީއެސް އައްޔަންކުރެވުނު

 ގޮތާ އަމަލުކުރެވޭނެ ނާ މެދުންމުވައްޒަފު
  މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ. ގުޅޭގޮތުން

 

 މަޝްވަރާކުރުން  އެކު ކޮމިޝަނާ  އޮފް ހެލްތު، މިނިސްޓަރ

ނާއެކު މެންބަރުންގައި ކޮމިޝަނުގެ  2020ޖޫން  7 އަމީނު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަަބލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ކޮމިޝަނަރ އެ މިނިސްޓްރީގެ  އްވީގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެ މައިގަނޑު އްވުމުގައި ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެ މަޝްވަރާ

 އަރެންސް މަޤާމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. ޝުއޮފް ކޮލިޓީ އެ

 ދަށުން  ގެ(2015/29) ޤާނޫނު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ސިއްޙީ ތަސްދީގުކުރެވުނު ގައި 2015ސެޕްޓެންބަރު   7މަޤާމަކީ  މި
ޢައްޔަންކުރުން މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު  މި ތަފާތު ގޮންެޖހުންތަކާ ހުރެ ނަމަވެސް،. މަޤާމެކެވެ ޢައްޔަނުކުރެވެންޖެހޭ އުފައްދައި

 ކަން ިހނގާފައިވާގޮތެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީން މި ،ލަސްވެފައިވާތީ
މި  ވެސް ގޮތުންގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމާ ގުޅޭ އްޔަނުކުރުމުޢަށް މުވައްޒަފަކު މި މަޤާމަ ،އިވާތީޓަވާފައްފަ މަސައްކަތް

 ޝްވަރާކުރެވުނެވެ.މަބައްދަލުވުމުގައި 
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 ރުން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭ އިން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކު 

 ގުޅޭގޮތުން ރޯގާއާ  ގެ 19-ކޮވިޑް
 ހާަލތު  އާންމު ގެނެވޭ އަލަށް
 ހާަލތު " ނޯމަލް ނިއު" ނުވަތަ
 އިދާރާތައް ސަރވިސްގެ ސިވިލް

 ،މަސައްކަތްކުރުމާއި ހުޅުވައިގެން
 ޚިދުމަތްތައް  އާންމު
 ރޯގާއިން  ކޮށްދިނުމުގައިފޯރު

 އޮފީސް ރައްކާތެރިވެ ތިބެ
 އޭޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ގައި 2020ޖޫން  14 ގުޅޭގޮތުން ގައިޑްލައިންއާ ނުވަތަ އުސޫލު ހިންގާނެ ގޮތުގެ

 މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިޝަނާއެކު ސަރވިސް ސިވިލް ފަރާތުން

 ހިމެނެންޖެހޭ  ގޮތުގެ ގައިޑްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ނޯމަލްގައި ނިއު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން މި ބައްދަލުވުމުގައި
 އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ޓްރެއިނިްނގ ސަރވިސް ސިވިލް ށްފަާރތްތަކަ  ަބލަހައްޓާ ާސފުތާހިރުކަން އަދި ،ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި

 ވައިރަސްއިން ގެ 19-ކޮވިޑް އިތުރުން މީގެ މަޝްވަރާ ުކރެވުނެވެ. ގުޅޭގޮތުން ހިންގުމާ ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީނުދިނުމުގެ
 . މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ފިޔަވަޅުތައް ރައްކާެތރިކަމުގެ ބޭނުންވާ ސަލާމަތްވުމަށް

 

 

 އްދަލުކުރުން ނާއެކު ބަ މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަ ގެ ކޮމިޝަނު 

 ގައި 2020ސެޕްޓެންބަރު  14
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 4އަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު 
މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ 
 އެޑިއުކޭޝަން އޮނަރަބަލް ޑރ.

 ދި އެއަ ،އިބްރާހީމް ޙަސަނާއި
މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ވަނީ 

މި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. 
ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީއިން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ 

 ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާބެހޭޮގތުން ަމޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
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 ށް މަޝްވަރާކުރުން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު 

 ހަޔަރ އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ދަށުން  އެޑިއުކޭޝަންގެ

 ޓެކްނިކަލް  ގެންދާ ހިންގަމުން 
 ވޮކޭޝަނަލް  އެންޑް

 އެންޑް  އެޑިޔުކޭޝަން 
( ޓިވެޓް ) ޓްރެއިނިންގ
 ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮތޯރިޓީއިން
 2020 އެކުކޮމިޝަނާ

 ގައި  24ސެޕްޓެންބަރު 
 ގުޅުންހުރި  ކަމާ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް ޓިވެޓްގެ ،މަޝްވަރާކުރެވުނީ މި ބައްދަލުކުރުމުގައި ބައްދަލުކުރެއްވިފައިވެއެވެ.

 ނެރުމާ  ބާޒާރަށް ވަޒީފާގެ ޒުވާނުން ޤާބިލު ތަޢުލީމީ ،ފާހަގަކޮށް ދާއިރާތައް ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު އިތުރަށް ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާ
ގޮތްތަކާ  ފުޅާކުރެވިދާނެ  ފާހަގަކޮށް  ދާއިރާތައް އެ ފަދަ ގުޅިގެން  އުޓްއާ އިންސްޓިޓި ޓްރެއިނިންގ ސަރވިސް ސިވިލް  ގުޅޭގޮތުން

 . ގުޅޭގޮތުންނެވެ

 

 މަޝްވަރާކުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވިސް އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު 

 ސަރވިސް  ސިވިލް މެންބަުރން  އައްޔަންކުރެވުނު އަަލށް އަށް މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން
ދެ ކޮމިޝަން ގުޅިގެން މަސަްއކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ، ގައި ބައްަދލުކޮށް  2020ޮއކްޓޫބަރު  1މެންބަރުްނނާ،  ކޮމިޝަނުގެ

. މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ
 ފަރާތުން  އެމްގެ.ސީ.އާރް.އެޗް

 އްވިމަޝްވަރާކުރެ
 ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ

 އިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ރައްކާތެރިކޮށް ޙައްޤުތައް

 އެ ފަދަ ،ދަމަހައްޓައި
 ދެ ކުރިއެރުވުމަށް ޙައްޤުތައް

 ގުޅިގެން  މުއައްސަސާ
 ހިއުމަން ޓްރެއިނިްނގތަކުގައި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓްރެއިނިންގ ސަރވިސް ސިވިލް އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި ކުރެވިދާނެ
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ގުޅޭގޮތުން ވެސް ގެންދިއުމާ ފުޅާކޮށް ކޮމްޕޮނެންޓްތަކެއް ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް
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 އަޙްމަދު. ޑރ ރުމެްނބަ ކޮމިޝަނުގެ  އެ ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އެމް.ސީ.އާރް.އެޗް މި ބައްދަލުވުމުގައި
 ސެކްރެޓަރީ  ންޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ އިތުރު ޝިފާތު އަލްފާޟިލާ ވަޙީދާއި، މޫމިނާ އަލްފާިޟލާ ،އާއިهللاޢަބްދު އަދުހަމު
 އިބްރާހިމެވެ. ޔަމީން މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް

 

 

 

 ން ރު ސް ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކު ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވިސްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ސިވިލް ސަރވި 

 މިޝަނާ ކޮ ސަރވިސް ސިވިލް ވަނަ ދުވަހު 14އޮކްޓޫބަރު  2020 އިން( ކޭމް) ލްޑިވިސްމޯ ދަ އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަން
 އޮނިގަނޑު  ދާރީ އި ކޭމްގެ ކުރެވިފައިވަނީ މަޝްވަރާ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައިމި  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

 ފަރާތުން  މްގެކޭ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މި. ގުޅޭގޮތުންނެވެ ހިޖުރަކުރުމާ އޮނިގަނޑަށް އެ މުވައްޒަފުން  ،ކުރުމާއިމުރާޖަޢާ
 އަޙްމަދުގެ ސްއިލްޔާ އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް ،އިޞޯލިޙާ  މޫސާ އަލްފާޟިލް  ޗެއަރމަން ކޭމްގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ

 .ދެވެވަޙީ މާޖިދާ އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ އިތުރުން

 

 

 

 ން ގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ބޭފުޅުންނާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 

  އެކު ނާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ގައި 2020އޮކްޓޫަބރު  26 ވަނީއުމީ އަރުޝީފުގެ ބޭފުޅުންނާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ
ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ އިދާރީ  ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ކުރެއްވުމުގައިއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލު ބައްދަލުކުރަ

 .ގުޅޭގޮތުންނެވެ ދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއޮނިގަނޑާއި އަދި މުވައްޒަފުން ހޯ

، ކަލްޗަރ އެންޑް ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ފަރާތުން ިމ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑަިއގެންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާްޓސް
ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ހެރިޓޭޖްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތާރިޤާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑި

 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް އި،ލްފާޟިލް އިމާދު މުޙައްމަދާޑިރެކްޓަރ އަ ،މިރު އަޙުމަދާއިޢާއްމަދު އަލްފާޟިލް މުޙަ
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒީހާނެވެ.
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 ން ވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރު ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރއިލެ 

 ލޯކަލް މި ބައްދަލުވުމުގައި 
 ،ބާއިޚާއިންތި ކައުންސިލްތަކުގެ

 ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ
 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުރާ
 ކައުންސިލާއި،ސިޓީ އިންތިޚާބަށް

ކައުންސިލާއި، އަދި   އަތޮޅު
 ފޯކަލް  ކައުންސިލްތަކުން ރަށު

 ގުޅޭ ގޮތުންޕޮއިންޓުން ހޯދުމާ
 ކުރެއްވިއެވެ.  ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާ  ސަރވިސް ސިވިލް  ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަން

 

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ކައުންސިލްތަކުގެ  ،ގުޅޭގޮތުންނާއި ކުރުމާސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ވަޒީފާތަކަށްތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ގުޅޭގޮތުން އިދާރާގައި ހައިބްރިޑް ނިޒާމު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރނުަތއް ދިނުމާ

މިނިސްޓަރ  މި ބައްދަލުވުމުގައި އެވެ.ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުކޮށް ރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާލޯކަލް ގަވަ
 ނެވިއެވެ.ވަޑައިގެން ބައިވެިރވެ ޖީއޭގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފުއަދި އެލްهللا ބްދުޢައެފެއާޒް އޮނަރަބަލް އިމްރާން  އޮފް ހޯމް

 ކުރުމާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވަްއޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް މުރާޖާ
 ފައިވެއެވެ.ހިއްސާކުރައްވާ ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދަލުވުމުގައިމި ބައް، ގޮތުންގުޅޭ

 

 ގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން އޮ  ގެ އޮނިގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކު ސިވި 
 ކުރުން މަޝްވަރާ އިދާރާތަކާ 

 ިމަޝްވަރާކުރުން ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާގުޅޭގޮތުން ރައީސުލް ލޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑާކަސްޓަމަރ ރ 
 ާގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރނަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުންގުޅޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމ 
 ްގުޅޭގޮތުން އެ ިމނިސްޓްރީއާއެކު  ޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެާއޒްއަށް މުވައ

 ކުރުން ބައްދަލު
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 ުން މިނިސްޓްރީ ގޮތުރާ ސްކޫލް ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކ
 އާއެކު މަޝްވަރާކުރުންއުކޭޝަންއޮފް އެޑި

 ްއުޞޫލާކުރުމުގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަްށ މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަނ 
 ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް، އަދި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑާއެކު މަޝްވަރާކުރުން

 ުދަށުން ންގ ބޯޑެއްގެ ޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ެހލްތުން ވަކިކޮށް ވަކި ގަވަރނި އެއައްޑޫ އިކ
 ވަރާކުރުން ނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްގުޅިގެން އެ އިދާރާގެ އިދާރީ އޮ ހިންގުމަށް ހަމަޖެއްސުމާ

 ަކު މަޝްވަރާކުރުްނ އާއެލްޑިވްސް މީޓިއޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގުޅޭގޮތުން މޯ ލް ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާމީޓިއޮލޮޖިކ 
  ެރީ ނިސްޓްމިގުޅުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން  "ވިއުގަ"ސީއެސްދައުލަތުގެ މުސާރަދޭ ސެޕް ސެސްޓަމާއި ސިވިލް ސަރވިސްގ

 ކުރުންއޮފް ފިނޭންސްއާއެކު މަޝްވަރާ

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް އޮޑިޓްކުރުން  5.4

ވެހި ސިވިލް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި، ދި
ށް ކަމަ  އެ ،ކަކީނިޒާމުތަސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މަސްއޫލުއޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

، ޤަވާއިދު އަިދ އާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއިއެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ
އަހަރަކު  އެ ،ސްވެ އުޞޫލުތައް އިދާރާތަކުގައި ތަްނފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު

އެކި އެކި ،އް ެއކުލަވާލައިޓް ޕްލޭންއެދާނެ އޮޑިޓްތަކާއި އޮިޑޓްކުރާނެ އިދާރާތަކާއި މުއްދަތުތަްއ ބަޔާންކޮށް އޮޑިގެންކުރިޔަށް
 ގެންދެވެއެވެ. ރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ކުރިޔަށްއޮޑިޓްތައް ސިވިލް ސަ

  ވެ.އި އެވަނީއެ ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ އޮޑިޓްތަކުގެ ޚުލާސާއެއް ތިރީގަ 2020މި ގޮތުން، 

 

 ސްޕޮޓް ޗެކް  1
 ޚާއްސަ އޮޑިޓް   4
 އޮޑިޓް ރިވިއު 1

 

 ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓްތަކުގެ ޚުލާޞާ  2020

 ނު އިދާރާ ވުކުރިޔަށް ގެންދެ  ގެ ބާވަތް އޮޑިޓު  #

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް  1

 ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް 

 ޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އައްޑޫ އިކުއެ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  ސްޕޮޓް ޗެކް  2

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް އޮޑިޓް ރިވިއު  3

4 
އެނަލިސިސް  ސިޗްއޭޝަނަލް

 )ޙާލަތު ދެނެގަތުްނ(  
 މިނިސްޓްރީ އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 17) ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ 

 އޮފީސް(

 

 

ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ތް ރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ހުރިނެއޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ސަ 
 ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސަރވޭ 

އިވާ ކަނޑައަޅާފަމަށް ގެންދިއުގޮތަށް އިދާރާތަކުގައި ކުރިޔަށްވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އޮޑިޓް ޕްލޭންއާ އެއް 2020
ށް ގެންދެވިފައި ނުވާތީ، އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަގާއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްރޯ 19-އޮޑިޓްތައް ކޮވިޑް

 ތަކުގައި ރުކާރުގެ ވުޒާރާސަގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައި، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން އާންމުކޮށް ފާަހގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
 20އިން  2020އޮްކޓޫަބރު  05 ،ހުރިނެތްގޮތް ެދނެގަތުމުގެ ގޮތުން)މިނިސްޓްރީތަކާއި އެޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް( 

ދުނު ަމޢުލޫމާތުެގ ހޯގެންދިފައިވެއެވެ. އަދި މި ސަރވޭިއން ކުރިޔަށް ގެ ނިޔަލަށް އޮންލައިން ސަރވޭއެއް 2020ޑިސެންބަރު 
 ރުމަށް ކުރެވިދާނެލައި، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް،ރަނގަުޅކުމައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަރުދާހެއް އެކުލަވާ

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އިދާރާތަާކ އެ ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކައުންޓަރުންދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  5.4.1

ރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަތުގެ ފެންވަުރ ބެލުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫދޭ ޚިދުންޓަރުތަކުން އޮފީސްތަކުގެ ކައުސަރުކާރުގެ
ސްލާޙްކުރުމަށް ( ގެ ިރޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންަކން އ2019ިއޮކްޓޫބަރު  28ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސްޕޮޓް އޮޑިޓް )

ދުވަހު  ވަނަ 18ފެބްރުވަރީ  2020ކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަ
 ން ވަނީ އަންގާފައެވެ. ސަރކިއުލަރ ނޯޓު

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯނަށް ޖަވާބުދާރީވާގޮތް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ފޯނު އޮޑިޓް  5.4.2

ރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓް ކުމޮނިޓަރކުރުމަށް  ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާޮގތް ބަލައި
ޅުމަށް ސިވިލް އެކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން އިސްލާޙު( ފ2020ާޖަނަވަރީ  22އޮޑިޓް )

 ވާނީ އެންގިަފއެވެ. ވަނަ އަހަރު 2020އިދާރާތަކަށް  ސަރވިސްގެ ހުރިހާ
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 ނުކުރުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  6.1

ކުންދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަ ހުނަރުވެރި ގާބިލު ،ޒަފުންނަކީސިވިލް ސަރވިސް މުވައް
ވަަނ  2020ން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަަދއި ދުަގއިޤުޞަރަނގަުޅކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު

ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރު ވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އަހަރުވެސް ތަފާތު ގިނަގުނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައެ
ވެލްގެ ކޯސް ހިމެނެއެވެ. ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ޑިޕްލޮމާ ލެ ،މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

 ވެ.ތިރީގައި އެވަނީއެ ންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްސީލުއަށް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހި 2020އިން  2018

 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް  ޚާއްޞަ އަހަރު ހިންގި ދާއިރާތަކަށް  ވަނަ  2020

 ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ލިއްޔަތު އެންމެ އޫސްސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަ
ނަ ޖޮބް ސްފެސިކް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ުހނަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގަުމން އަން 

 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.  2020ޕްރޮގްރާމްތައް 

 އެވަނީއެވެ.ގައި އަންނަ ޗާޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު ން ހިންގުނު ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމުމި ގޮތު
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 ވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ސި 

ދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ގަވާއި 
އަށް ލް ސަރވިސްމާތުގެ ިއތުރުން ސިވިބެހޭ މައުލޫޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްއާގެ މުވައްޒަފުން ،އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި

ރިއަށް ވަނަ އަހަރުވެސް ކު 2020އަލަށްގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ިހންގަމުން އަންނަ ިއންޑަކްޝަްނ ޕްރޮގްރާމް 

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

 ގައި އެވަނީއެވެ.ޗާޓުއަންނަ މި ގޮތުން ހިންގުނު ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު 
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  މަންތްލީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮގްރާމްތައް 

މަސައްކަތުގެ  ތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް ވެލިއުލް ސަރވިސް ގެސިވިލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސިވި
މާތާއި ހުނަރު މައުލޫ ދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާޚިއިދާރާތަކުން ދެވޭ  ،ލާގު ރަނގަޅުކުރުމާއެކުޚުއަ

އެވެ. ރު ހިންގިފައިވެވަނަ އަހަ 2020އިދާރާއަކަށް  2 ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގަމުން އަްނނަ މަންތްލީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮގްރާމް 
ރޮގްރާމް ވަނީ ގެންދިއުމަށް ތާވަލް ކުރެވުނު ޕްފެށިގެން ޑިސެންބަރަށް ކުރިއަށް މަހުން ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 2020
 ސަބަބުން މެދުކަނޑާލެވިފައެވެ. ގެ 19-ކޮވިޑް

 ރީގައި އެވަނީއެވެ.ތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިށް ގެންދެވުނު މަންްތލީ ސްޕެޝަލް ަތމްރީނު ޕްރޮގްރާމްވަނަ އަހަރު ކުރިއަ 2020
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 ވެބިނަރތަކާއި ސެޝަންތައް  ގުޅިގެން ހިންގުނު ޚާއްޞަ  އާ  19-ކޮވިޑް 

 ވޯކް ޕްލޭސް  ސޭފްޓީ މެޝަރސް އެންޑް ޑިސްއިންފެކްޝަން އިން 

ން އަރައިގަތުމަްށ ގުޅިގެްނ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތިވި ޮގންޖެހުްނތަކު ގެ ހާލަތާ 19-ކޮވިޑް
މާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުލޫ "އެޗީވިންގ އެކްސެލެންސް ޓުގެދަރ" ގެ ނަމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މަ

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް 2020ކެއް ވެބިނަރތަ ޚާއްޞަ

 މި ގޮތުން ބޭއްވުނު ސެޝަންތަުކގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
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 ސޭފްޓީ މެޝަރސް އެންޑް ޑިސްއިންފެކްޝަން އިން ވޯކް ޕްލޭސް 

ތުން އަޅަންޖެހޭ ވުމަށް ސަލާމަތީގޮއިން ރައްކާތެރި 19ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ދުނިޔެއަށް ފެތުރެންފެށި ކޯވިޑް  2019
  އޮޅުންފިލުވައިގޮތްލުކުރަންވީ އޮީފސް މާހައުލުގައި އަމަ ،ފިޔަވަޅުތަކަށް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކޮށް

ތަކެއް ސެޝަން އިން ވޯކްޕްލޭސް" ނަމުގައި ޚާއްޞަދިނުމަށްޓަކައި "ސޭފްޓީ މެޝަރސް އެންޑް ޑިސްއިންފެކްޝަން 
ގެންދެވުނު ށްއާ ގުޅިގެން ކުރިއައެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ނެޝަނަލް  ހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަ 2020

ޝަންތަކުެގ ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ބޭއްވުނު ސެ ސިވިލް ސަރވަންޓުން 165 މި ސެޝަންތަކުން ޖުމްލަ
 މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ހިންގުނު އެހެނިހެން ތަމްރީނުތަކާއި ސެޝަންތައް ވަނަ އަހަރު  2020

 ވާއިދުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ގަ މާލިއްޔަތު 

ތުގެ އިދާރާތަކުގައި ލިކް ފައިނޭންސް އިންސްޓިޓިއުޓާ ގުޅިގެން ދައުލަރީގެ ޕަބްޜަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ
 ޚާއްޞަ  ގޮތުން،ކުރުމުގެ ތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިމާލިއްޔައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ގަސްއާއި ޕްރޮކިއުމަންޓުންފައިނޭ

 ގިފައެވެ. ވަނީ ހިންވަނަ އަހަރު 2020ރޮގްރާމްތަކެއް ތަމްރީނު ޕް

 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ތަމްރީނު ކުރެވިފައެވެ.  750 ،ބެޗުން 5މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 
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 ސެޓް ތަމްރީނު ހިންގުން  ހައިބްރިޑް ސްކިލް 

ނާކޮށް ަނތީޖާ ތަކެއް ބިގޮުތން މަލްޓި ޓާސްކިން މުވައްޒަފުން  ދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެއިދާރާތަކުގެ އި ގެކައުންސިލް
 އި ހިންގަމުން އަންނަދުގަ ޤުޞަހިންގުން ބައްޓަންކުރުމުގެ މަދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ  ލްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެހާޞި

 ވަނީ ހިންގިފައެވެ. ވަނަ އަހަރު ކ. އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 2020 ،ލް ސެޓް" ގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު"ހައިބްރިޑް ސްކި
ެދވުނު ތަމްރީނުތަކުްނ ގެންދިނުމަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްމީގެ އިތުރުން ހައިބްރިޑް ބޭސިކް ސްކިލްސްގެ ހުނަރު ފޯރުކޮށް

 ވެއެވެ.ކުރެވިފައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 165

 

 

 ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ދަށުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނަށް މަގުފަހިކުރުން 

ސިޔާސަތު" ގެ ދަށުްނ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ 
 ޚާއްޞަ ،ކުރުމުގެ ގޮތުންހިފަ ޑިއިރުގެ ތަމްރީނަށް މަގުގަ 6ންޖެހޭ ފުރިހަމަކުރަ

ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު 2020އޮންލައިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
 އެވަނީއެވެ.  ޗާޓުގައިމި ގޮތުން ހިންގުނު ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު 
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 ވަނަ އަހަރު އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  2020

  އެކުލަވާލުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތުމާއި ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރީ ސިވިލް ސަރވިސް  .1

ގޮތަްށ  ތަކަކީ އިދާރާތަކަށް އެންމެ ބޭނުންވާގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހިން
 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތަްއ އި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކަށް ހެދުމަށްޓަކަކަފަރުމާކުރެވިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމްތަ

އިނިންގ ނީްޑ  ޓްރެެގންދެވުނު އަށްމި ގޮތުން ކުރިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު 2020ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 
އިރެކްޓްރީ ޑަވަނަ އަހަރަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ ޓްރެއިނިންގ  2021ގެ އެހީގައި އެސެސްމަންޓު

 މުކުރެވިފައެވެ.ންއެކުލަވާލެވި ވަނީ އާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ން ހޮވުމުގެ އިމްތިހާން ހިންގުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މަގާމްތަކަށް މީހު  .2

ނުވަތަ އިސްވެރިްނނަކީ އެންމެ ާޤބިުލ  ތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ޒިންާމދާރުވެރިންސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މަގާމު
ކުރުމަށްޓަކައި އް ހިމަނައިގެން ެފންވަުރ ވަޒަންންކުރުމުގެ ގޮތުން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބައިތަފަރާތްތަކެއްކަން ޔަގީ

ސް ވެ ވަނަ އަހަރު 2020އެ އިމްތިހާން ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް  ،ތައްޔާރުކޮށް ކަރުދާސްދެމުން އަންނަ އިމްތިާހން 
 އިވެއެވެ. ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ

 ވަނީ އަހަރުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭއްވިފައެވެ.   ނުހާއިމްތި 32މި ގޮތުން 
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 ސީއެސްޓީއައިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  .3

 ނުން ފޯރުކޮށްދި  އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ވެބްސައިޓް، ނިއުސް ލެޓަރ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއަ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު 

ސިވިލް ، މެދުވެރިކޮށް www.csti.gov.mv)) ވެބްސަިއޓް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ
ްސބުކް ޕޭޖާއި ޓްވިޓަރ ފޭ ކާތްތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާއި،ހަރަ  ޚާއްޞަ ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ

މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުްނ ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިންތިޒާމްކުރާ 
 މުންނަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެިވފައެވެ. ންއާ އެކި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުއެކި

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ  6.2

ޔާސަތުތަކަށް ތް ސަރުކާރެއްގެ ސިއެ ހިނދަކު ވެރިކަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ އޮ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ
ތައް ހިފައްޓައި، ތެރި، މަސަްއކަތުގެ އަޚްލާގާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑުއުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ، ނަޒާހާތްއަމަލީ ސިފަ ގެނަ

ބޭުނންކުރާ އަދި  ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަމާއި ޤާބިލުކަން ެއންމެ ފުރިހަމަައށް
މި ދެންނެވި  ނީމުން ގެންދަޒަފުން ޚިދުމަތްކުރަކަތަށާއި ވަގުތަށް ކަމޭހިތާ މުވައްޒަފުންތޯ ބެލުމަްށޓަކައި، ައދި މުވައްމަސައް

ތެރެއިން  އެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވި، ށް ވަޒަްނކުރުމަންމިންގަނޑުގެ ތެރޭގައިކަ
 ގެންދެވެއެވެ.  ކުރިޔަށްކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް  ފެންވަރު ބެލުން ކަތުގެމުވައްޒަފުންގެ މަސައް

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ިލބުނު ނަތީާޖތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅަން
 ގެންދަނީ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިދާރާއަކުންނެވެ. 

ންވަރު ބެލުމުން ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުގެ ފެ 2019 ގެކި ފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެމި 
 ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތަކުގެ ތަްފޞީލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  6.2.1

 
 
 
 
 
 
 
 

ގެ ފެންވަރު ބެލުނު ތު މަސައްކަ  އަހަރު 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

އިންސައްތައިން މަތި ލިބުނު  90

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

2019 14 0 

2018 15 2 

2017 18 2 

http://www.csti.gov.mv/
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 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުބެލުން   .26.2

ދާހަމަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޢުލޫމާތު ސީއެސްވިއުގައަށް އައަހަރު މުވައްޒަފުންގެ  3ފާއިތުވި 
 މިންވަރު

 

          
 

 މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުގެ ޚުލާޞާ 

 2017 2018 2019 މާކްސް
1-39 5 28 20 

40-59 90 98 72 

60-69 199 222 193 

70-74 270 327 314 

75-79 589 591 755 

80-89 5464 5482 5922 

90-94 5308 4726 4878 

95-100 4647 4307 4240       
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 2019 2018 2017 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޢުލޫމާތު 
 16394 15781 16572 ސީއެސްވިއުގައަށް އަދާހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު 
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 އީޖާދީ ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން  ދިރާސާކުރުމާއި، 6.3

 ން ޑިވެލޮޕްކުރު  ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޕަ -އީ އިގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސީއެސްވިއުގަ 

 ްމުވައްޒަފުންގެ ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށ
ރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުެގ ފޯވަގުަތށް ވަޒަންޮކށް، ސިވިލް ސަރވިސްއިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދުވަހުން ުދވަހަށް، ވަގުުތން 

ބެލުމުގެ ނިޒާުމ  ފެންވަރު މަތިކޮށް، މުވައްޒަފުްނ އިތުރަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ވެ. މިގޮތުން ެވއެވަަނ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި 2020 ،އޮންލައިން ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުުރމުގެ މަސައްކަތް

 2021  ފައެވެ. އަދި،ވަނީ ޑިވެލޮޕްކުރެވިރުވަނަ އަހަ 2020ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޕަ -ސީއެސްވިއުގަ އީ
ރެއިން ކުރުމަށް ވަނަ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ސިސްޓަމުގެ ތެ 

 ވަނީ ރޭވިފައެވެ. 

 ަހިންާގ  ރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ މަސައްކަތްަތއް އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުންސިވިލް ސ
  ދާރާތަކަށް އި މަސައްކަތް އެޕޮއިންޓްމެންޓްގެ-ރީ ކޮންޓްރެކްޓް .ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.  2020ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް 
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 ވުން ދާރީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު  7.1

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް 2020
 456 ލަ ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކުގެ ޖުމު
 421 ލަ ނިމުނު ޝަކުވާތަކުގެ ޖުމު

 35 ލަ ބަލަމުންދާ ޝަކުވާތަކުގެ ޖުމު
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް 
 65 އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުނު އިންޓަރނަލް މެމޯ 

 217 ފާވިއުގަ ކޭސްތަކަށް )ވަޒީފާއާ ގުޅޭ( ދެވުނު ލަސީއެސް
 
 

 
 
 
 
 
 
 

65

217

ނު  ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވު
 2020މުޢާމަލާތް

ލް މެމ އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުނު އިންޓަރނަ

ދެވުނު ލަފާ( ވަޒީފާއާ ގުޅޭ)ސިއެސް ވިއުގަ ކޭސްތަކަށް 

85

257

ނު  ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވު
2019މުޢާމަލާތް

ލް މެމ އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުނު އިންޓަރނަ

ދެވުނު ލަފާ( ވަޒީފާއާ ގުޅޭ)ސިއެސް ވިއުގަ ކޭސްތަކަށް 

456421

35

ކުވާތައްވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ޝ2020ަ

ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކުގެ ޖުމްލަ
ނިމުނު ޝަކުވާތަކުގެ ޖުމްލަ
ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ

774626

148

ކުވާތައްޝަވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު 2019

ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކުގެ ޖުމްލަ
ނިމުނު ޝަކުވާތަކުގެ ޖުމްލަ
ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ
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 ޝަރުޢީ މަރުހަލާގައި ހިންގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުން  7.2

 ހިނގަމުންދިއަ ކޯޓް ކޭސް 2020
 22 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 7 ސިވިލް ކޯޓް
 5 ހައިކޯޓް

 22 ސްޕްރީމް ކޯޓް 

 

އްސަލަތަކުގެ ނިުމނު މަ  ދެކޮޅަށްށް ިނމުނު މައްސަލަތަކުގެ އަަދދާއި، ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަ
 އަދަދު 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތައް  2020

 2 ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް ނިމުނު މައްސަލަތައް

 3 ކޮމިޝަނާ  ދެކޮޅަށް ނިމުނު މައްސަލތައް

 2 އް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން އަނުބރާ ގެންދިޔަ މައްސަލަތަ

 1 ކޯޓުން ބޭރުގައި ޙައްލު ކުރެވުނު މައްސަލަތައް 

 2 ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް 

 

22

7

5

ކޭސްތައްވަނަ އަހަރުގެ ކ ޓ2020ު

ޓްރައިބިއުނަލް ސިވިލް ކ ޓް ހައިޚ ޓް

30

8

7

ކޭސްތައްވަނަ އަހަރުގެ ކ ޓ2019ް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ސިވިލް ކ ޓް ހައިކ ޓް



54 
 

 
 

 ތައްތަކާމެދު އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ކަން  ލަފާދެއްވާފައިވާ ހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ  7.3

ގައި  2020ބަރު ންސެޕްޓެ  10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  #
 ކަންތައްތައް  ފައިވާވާދެއްފާ ލަ

 ފިޔަވަޅު އެޅި މިޝަނުން ކޮ

އި، ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމާ 1
ރުމުގެ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި  ވަޒީފާއިން ވަކިކު 
ށް، އެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް ހަރުދަނާކޮ 

 އެ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުން 

ށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށާއި އުޞޫލުތަކަ
 ވަގުތުން ވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް

ފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނެވި، މިހާރުވަނީ 
 ޢާންމުކުރެވިފައެވެ. 

ތައް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު 2
 ހަރުދަނާކުރުން 

 އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން 
 އިޞްލާޙުކޮށް، އައު އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޕަރމަނަންޓް

ސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ 
 ފަށައިގަނެވިފައެވެ.

ރާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްކު 3
 މިންގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
ބެލުމުގެ އުޞޫލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާހުތައް 

ގެނައުމުގެ ގޮތުން ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލެވި، 
ފާ މިނިސްޓަރުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ލަ 

ނަ ވަ 2021ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 
އައު މިންގަނޑު އާޓަރުގައި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކް
 ޢާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

2

3
2

1

2

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތައް  2020

ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް  ނިމުނު މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނާ  ދެކޮޅަށް  ނިމުނު މައްސަލތައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދިޔަ މައްސަލަތައް  ކ ޓުން ބޭރުގައި ޙައްލު ކުރެވުނު މައްސަލަތައް 

ތަންފީޒު ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް  



55 
 

ގައި  2020ބަރު ންސެޕްޓެ  10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  #
 ކަންތައްތައް  ފައިވާވާދެއްފާ ލަ

 ފިޔަވަޅު އެޅި މިޝަނުން ކޮ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  4
މާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އަމަލުކުރު

މުވައްޒަފުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކަށް މުވައް
އައްޔަންކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ 
އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ 
މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި، 
 މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުގެ 

 ޑްރާފްޓެއް މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.
ވިސްއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ޕްރޮސެސް ސިވިލް ސަރ 5

މަށް ގާހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގޮތުން، މަ 
ރުތު ފުރިހަމަވާ އި، ޝަކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ

ޞީލު ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސްތަކުގެ ތަފް 
 ކުރުން ޢުގައި ޝާއިޓު އެ އިދާރާއެއްގެ ވެބްސައި

އި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާ
ވަނަ  2020ޢައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙުކޮށް، 

 އަހަރު ނިމުނު އިރު އަމަލުކުރަންވާނީ ފަށާފައެވެ. މި 
ލުގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގޮތުން އުޞޫ 

ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ބޮޑެތި 
 ވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ގެނެ  އިޞްލާޙު

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް  6
ގެ ން އެޕްޒައިލްކުރާ މުއްދަތު އަވަސްކުރުމާއެކު، މުވައްޒަފު

ވުރެ  ފޯމަންސް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތުގެމަތިން، މިހާރަށްޕަރ
 ޓިވްކޮށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތަކަށް އިފެކް

 ބަދަލުކުރުން އެޕްރައިޒަލް 

ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު 
 ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 
ލް ގެނެސް އައު ބަދަލުތަކާއެކު، އޮންލައިން އެޕްރައިސަ

 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެންވަނީ  2021ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، 
ތުން ތެރެއިން ވަގު އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. މި ނިޒާމުގެ 

މުން ވަގުތަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަ
 ގެންދެވޭނެއެވެ.

 

ކޮމެޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގެ އްސަސާތަކު ނިވަން މުއަ މި  މަޖިލީހުގެ  ތުންގެ ރުން ރައްޔި މިނިސްޓަ  7.4

 މަސައްކަތްތައް  ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ 

ތަކުގެ އިސްވެރިން ލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އޮފީސްއްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީގައި ސިވިއަރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ މިނިވަން މު
 ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސްރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޚިދުމަތް )މިނިސްޓަރުން( 

ބޮޑުވުންތަކާިއ ކަންއިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމަށާއި، ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފާޅުކުރައްވާފައިވާ 
މިނިސްޓަރުން ، ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރން، މިނިސްޓަރުންނާއި ބައްދަުލކޮށް

ވަނަ  2020ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި، އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް 
 އަހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ާވއިދުތަކާއި ން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނައުމާއި، ޤާނޫނާއި ގަމިގޮތު
 ވަނަ އަހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 2020އުޞޫލުތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ ބަދަުލތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 
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 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން  7.5

 ވަނަ އަހަރު ހުށަެހޅި ސިޓީަތއް  2020ފިސްތަާކއި، ެއހެނިހެން ފަރާްތތަކުން އޮ

 1869 ލަ ލިބުނު ސިޓީގެ ޖުމު

 1019 ލަފީސްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީގެ ުޖމުއޮ

 304 ލަރާތްތަަކށް ފޮނުވުުނ ސިޓީގެ ޖުމުއެހެނިހެން ފަ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1869
1019

304

ފަރާތްތަކުންއޮފީސްތަކާއި، އެހެނިހެން
ކޭސްވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅ2020ި

ލިބުނު ސިޓީގެ ޖުމްލަ

އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީގެ ޖުމްލަ

ޖުމްލައެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީގެ

1661
1262

399

 ފަރާތްތަކުންއޮފީސްތަކާއި، އެހެނިހެން
 ކޭސްވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅ2019ި

ލިބުނު ސިޓީގެ ޖުމްލަ

އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީގެ ޖުމްލަ

 ޖުމްލައެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީގެ
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 އިންޑިއާގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން 

މުގެ ވުލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮފެސަރ ތަންވީރު ނަސްލީމް ތަޢާރަފްމާ
ވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. ބައްދަލު ،ޒިޔާރަތްކުރައްވައިގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  2020ރީ ޖަނަވަ 5ބައްދަލުވުމެއްގައި 

ގެ ޑިރެކްޓަރ، މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމާއި، މެންބަރު ފާތިމަުތ އާމިރާއާއި ކޮމިޝަނު
  .އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭަޝންސް، ފާތިމަތު އިނާޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ސްކުރުމާއި ހުނަރު ދަ ގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުގައި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ހުޅުވާލެިވފައިވާމިބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާ
 ރެއްވިއެވެ. ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ސެންޓަރގެ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުހުނަރުތައް ތަރައްޤީ

 އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް )އެސްކެޕް( ގެ  ނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޮރޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިކޮ
 އެންވައިރަމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ޕެސިފިކް އޭިޝއާ އެންޑް  ނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޮރންޑްގައި ހުންނަ ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސް އިކޮތައިލެ
 ،ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު 2020 ޖަނަވަރީ 14)އެސްކެޕް( ގެ އޮފީހަށް 

އެސްކެޕްގެ އެންވައިރަމަންޓް އެންޑް 
، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ

މިސްޓަރ ސްޓެފަނޯސް ފޮިޓއޯ އާ 
 ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 

ދެެމހެއްޓެނިިވ  ބައްދަލުވުމުގައި، މި
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް  ތަރައްޤީގެ

ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭ ތަމްރީނެއް 
 2ޅޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމާގު، ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުންނާއި

ރާއްޖޭގައި ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން  ގެ ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނަށް، އެސްކެޕްގެ ފަރާތުންދުވަހުގެ ވާރކްޝޮޕެއް ސާރކު
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ގައި ހުންނަ ދިވެހި އެްމަބސީގެ ކައުންސެލަރ، ތައިލޭންޑް މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިަޝނުެގ ރައީސްގެ އަރިހުގައި، 
 .އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
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 ބައްދަލުކުރެއްވުން  ސަފީރާ ތައިލޭންޑްގައި ހުންނަވާ ދިވެހި 

ރާއްޖެއިން ތައިލޭންޑް އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި 
އެކްސަލަންސީ މުޙައްމަދު  ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް

ގައި ކޮމިޝަނުގެ  2020ޖަނަވަރީ  13އާ ޖިނާޙް
ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

ތައިލޭންޑް ގައި ހުްނނަ ރާއްޭޖގެ އެމްބަސީގައި  
ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ  ނު މިބޭއްވު

އެމްބެސެޑަރ ހުދާ ޢަލީ ޝަރީފް އާއި އެމްބަސީގެ 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ތަރައްޤީއަށް ތައިލޭންޑުން ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތަކަކީ  .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

 އެވެ. ކޮބައިތޯ ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކުން ަބއްލަވާނެ ކަމުގައި ސަފީރު ވިދާޅުވި

 ގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ 

ައށް ަކނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީުރ ހަރ އެކްސަލަންސީ އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރާއި އެ ރާއްޖެއިން ބަންގުލާދޭޝް
ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ  2020ރީ ވަފެބްރު 5އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާ، 

ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  ޝަމީމު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު މި
ދިދާނެ ކުރުމަށް ބަންގްާލދޭޝްއިން ހޯރީނާއި ތަޖުރިބާ ހާޞިލްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމް

 ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭޮގތުން މަޝްަވރާކުރެއްވިއެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމަކީ ބަންގްލާދޭްޝ ގެ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ސެްނޓަރުން އިްނތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި 
ގައި ވަނަ އިންޓަރނޭޝަަންލ ކޮންފަރެންސް އޮން ޕަބްިލކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 7

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު 
 ބައްދަލުވުމެކެވެ.

 ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީއިން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް އިކުޕްމެންޓްތަކެއް ހަދިޔާކުރުން 

ތުން ސިވިްލ ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީގެ ފަރާ
ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ހަދިޔާ 

ލުކުރުމުގެ ކުރެއްވި އޮފީސް އިކިއުޕްމެންޓްތައް ހަވާ
ގައި  2020ރީ ޖަނަވަ 7ރަސްމިއްޔާތު 

ބޭއްވުނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި 
ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ  ބޭއްވުނު މި
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ވީ ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ތަކެތި ހަާވލުކޮށްދެއް  ފަރާތުން މި
ތަކެއްޗާ  އެވެ. އަދި ސީއެސްޓީއައި ގެ ފަރާތުން މިޔާރޑް( މިސްޓަރ ވަސީމް އަކުރަމްވައިސް އެޑްމިރަލް )ރިޓަ

 10ތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމެވެ. ހަދިޔާ ކުރެއްވި ތަކެ
 ޕްރޮޖެކްޓަރެވެ. 3އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ގެ އިތުރުން  6، ލެޕްޓޮޕާއި 5ޑެސްކްޓޮޕާއި، 

 އްދަލުކުރެއްވުން ތައިލޭންޑްގައި ހުންނަ އޮފީސް އޮފް ދަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއާ ބަ 

ސިވިލް ސަރވިސް އޮފް ދަ ތައިލޭންޑްގައި ހުންނަ އޮފީސް 
ގައި ކޮމިޝަނުގެ  2020ރީ ޖަނަވަ 16ކޮމިޝަންއަށް 

ތަނުގެ  އެ ،ރައީސް، ޑރ. އަލީ ޝަމީމް، ޒިޔާރަތްކުރައްވައި
ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ޕިއަވަޓް ސިވަރަންސް އާއި 

ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާރޒް  އެ
ދަލުކުރައްވައި ޑރ. ޕިޕަވިން ލީސަމް ޕަންދް އާ، ބައް

 މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ކޮިމަޝންގެ ދެމެދުގައި އެކުލަވާލެވިފަިއވާ އެމްއޯޔޫގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ިމ  ބައްދަލުވުމުގައި، ދެ މި
 ސަރވިސް ދިވެހި ސިވިލް ،ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަހަރަށް އައުކުރުމާ 5އެމްއޯޔޫ އިތުރު 

ވަނަ ސެކެޓްރީ ޢަލީ ހާޝިމް  2ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއާއެކު ތައިލޭންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެމްބަސީގެ 
 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ސްރީލަންކާގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރމަންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ކް ސަރވިސް ސްރީލަންކާގެ ޕަބްލި
ގައި  2020ޖަނަވަރީ  23ކޮމިޝަނަށް 

ގެ ރައީސް، ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ކޮމިޝަން
ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ސްރީލަންކާެގ 

މިސްޓަރ ޑީ. ، ކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރމަން
އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ޑިސެނަޔަކަ

ބައްދަލުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާގެ ގުޅުން 
  ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.ރަސްމީކުރުމުގެގޮތުން ފަހުމުނާމާއެއް އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ
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 ލުކުރެއްވުން ސްރީލަންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ސްލީޑާ( އިސްވެރިންނާ ބައްދަ 

ގައި  2020ރީ ޖަނަވަ 23 )ސްލީޑާ( އަށް ސްރީލަންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް  ކޮމިޝަނުގެ

ތަން ވަގުތީގޮތުްނ  ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ
ންނެިވ މިސިޒް ކުމާރީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހު

ތަނުގެ ފެކަލްޓީތަކުެގ  އާއި އެޖަޔަސޭކަރަ
 އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދިވެިހ ސިވިލް 
 5ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު 

ދާއިރާއަކުން މުއްސަނދިކޮށް ތަމްރީނު 
ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި  ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ސްލީޑާއިން މި

  .ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ަބއިވެރިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ

އި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ދެވަނަ ސެކެޓްރީ އަލްފާޟިލާ ސާނިޤާވެސް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ލަންކާގަ
 .ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

 ސްރީލަންކާގެ ސީ.އައި.ޕީ.އެމް ގެ ޕްރެޒިޑެންޓާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ގެ ގައި ކޮމިޝަނު 2020ރީ ޖަނަވަ 24ނޭޖްމަންޓް އަށް ސްރީލަންކާގެ ޗާރޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕަރސަނޭލް މެ
 ،ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި

ޑެންޓް މިސްޓަރ ދަމީކާ ތަނުގެ ޕްރެޒި އެ
 އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.ފެނާންޑޯ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަާރކުރެވުނީ ދެ 
މުއައްސަސާގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް މި 

އިން ިހންގާ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯސްތަކުގައި ފަސޭހައިން އަދި ޚަރަދުކުޑަކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަްށ ޓިއުޓްއިންސްޓި
 ބައިވެރިކުރެވިދާނެގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 
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 އިންޑިއާގައި ބޭއްވޭ ތަމްރީނަށް ފުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާ އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ނު "ފީލްޑް ގުޑް ގަވަރނަންސްގައި ބޭއްވު ރއަށް އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ސެންަޓރ ފޮ 16އިން  2ފެބުރުވަރީ 
ސް" ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮ

ރީ ޖަނަވަ 30، ރްމިސްޓަރ ސަންޖޭ ސުދީ ބެސެޑަރރާއްޖެއަށް ަކނޑައެޅިފައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ެއމް ،މުވައްޒަފުންނާ 28
 ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 2020

ވެސް  ލީ ޝަމީމްމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަބައްދަލުކުރުމި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު 
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

 އްދަލުކުރެއްވުން ބަންގުލާދޭޝްގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރމަން އާ ބަ 

 ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް
 5ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބަންގްލާދޭޝްެގ ޑާކާ އަށް ކުެރއްވި 

ގައުމުގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް  ގައި އެ 2020ރީ ފެބްރުވަ
ކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރމަން ޑރ.  ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ 

ކޮމިޝަނުގެ  ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެއާ ޤްމުހައްމަދު ސަދީ
 ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ގެ އަރިހުގައި ބަންގްަލދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ުހންނަވާ ސަފީރު ހަރ 
 އަހްމަދު ފަޒީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  އެކްސަލަންސީ އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރާއި ފަސްޓް ސެކެޓްރީ
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ގައި ސް ނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެން ވަ 7އާބެހޭ ނު ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވު
 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން  

ތިޒާމްކޮށްގެން  އިންބަންގްލަދޭޝް ޕަބްލިކް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރު )ބީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ސީ( ގެ ފަރާތުން
އިންޓަރނޭަޝނަްލ  ނަވަ  7އާބެހޭ ޓްރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ބޭއްުވނު ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސް 2020ރީ ވަފެބްރު 6

ބައްދަލުުވްނ  މިކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ތަޤްރީރްގެ އިފްތިތާހީ ޖަްލސާގައި ކޮމިޝަނުގެ ކޮންފަރެންސް
ސްޓަރ ފަރުހާދު އޮނަރަަބލް މި، އްވީ ބަންގްލާޭދޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިްކ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޝަރަފުވެރިކޮށްދެ

ރެއްގެ ގޮތުން ކޮންފަރެންސްގެ ކީނޯޓް ސްޕީކަ ގައި ބޭއްވުނު އެ 2020ރީ ވަފެބްރު 8ހުސެއިން އެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
 ދެއްކެވިއެވެ.  ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ވާހަކަކޮމިޝަނުގެ

 ބަންގްލާދޭޝް ގެ ބީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ސީ ގެ ރެކްޓަރ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ބަންގްލާދޭްޝ ޕަބްލިކް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ 
 7ސެންޓަރ )ބީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ސީ( އިްނ ދެއްވި ދައުވަތަކަށް، 

ވަނަ އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޮންަފރެންސް އޮން ޕަބްލިކް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 
 6ބަންގްލަދޭޝްައށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި  

ގައި އެމަރުކަޒުގެ ރެކްޓަރ މިސްޓަރ ރަގީބް ހުސެއިން އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި،  2020ފެބުރުވަރީ 
ލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ހިއްސާކޮށް ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަުތ ދެ މުއައްސަސާގެ ދެމެދުގައި މަޢު

  ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ަފހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރިއެވެ.

 ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯރޕަރޭޝަން ގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ކޯރަޕރޭޝަން އެޖެންސީ )ޖައިކާ( ގެ  ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް
ގައި ކޮމިޝަނަްށ  2020ރީ ވަފެބްރު 19ވަފުދެއް 

އާ ނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމުކޮމިޝަ ،ޒިޔާރަތްކުރައްވައި
ޖެއަްށ ބަްއދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި

ލަރޝިޕް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މާސްޓާރސް ފެންވަރުގެ ސްކޮ 
އްވިއެވެ. މިބައްދަުލވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާ ކުރެ
އާއި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރެޓިވް އެގްޒެކެޓިވް އައިޝަތު ހަމީދާ  މިޝަން މެންބަރު ފާތިމަތު އާމިރާއަރިހުގައި، ކޮ

  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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 މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން  ންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އި 

ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
އިންޑިޔާގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ 
މިސްޓަރ ސަންޖޭ ސުދިރްއާ ސިވިލް ސަރވިސް 

ންބަރު ސެޕްޓެ 28ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރން 
 ގައި ބައްދަލުކުރައްވައި 2020

 މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

 ޚާއްޞަކޮށްގެން އިތުރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،ބައްދަލުވުމުގައިމި ވުނު ހައިކޮމިޝަނުގައި ބޭއް  އިންޑިއަން
ތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް  ،ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ތަމްރީނު
 ވެސްވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.  ޅޭގޮތުންގު އް ހޯދުމާގެންދިއުމުގައި ބޭނުންވާެނ ވަސީލަތްތަކުރިއަށް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އާއި މެންބަުރ 
 މުހައްމަދު ފަރުޞަތު ބައިވެރިވެަވޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 ރާ ކުރެއްވުން ކޮމިޝަނު މެންބަރުން ޗައިނާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަ 

އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ޗައިނާ
ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަަލންސީ ޖަންގް 

ކޮމިޝަނުގެ  ލިޖޮންގް އާއި ސިވިލް ސަރވިސް
ގައި  2020ބަރު އޮކްޓޫ 21މެންބަރުން 

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

ޗައިނާ އެމްބަސީގައި ބޭްއވުނު މި 
ޗައިނާއިން އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާ   ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށްބައްދަލުވުމުގައި 

ޗައިނާ ނެޝަނަލް އެކެޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސް )ސީ.އެން.އޭ.ޖީ( އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ   ،ބެހޭގޮތުްނނާއި
ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  އްވިއެވެ. މިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެޔޫ އައުދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމްއޯ

އިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަދި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ފާތިމަތު އާމިރާ ކޮމިޝަނުގެ ނާ  މުހައްމަދު ނާޞިޙު،
  .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 

 



64 
 

 ވުން ކޮމިޝަނު މެންބަރުން ޕާކިސްތާނު ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއް 

ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ކަނޑައަޅާފައި 
ލް )ރިޓަޔަރޑް( ހުންނަވާ ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަ

އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަތާރް މުޚްތާރް
ގައި  2020 ބަރު ންނޮވެ 23މެންބަރުން 

ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ސިވިލް 
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު މި

ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވަންޓުންނަށް ޕާކިސްތާނުގައި ތަމްރީނުވުމަށާއި އަދި ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމުގެ އިތުރު 
ގެ ވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މުހައްމަދު ނާޞިޙުމަޝްވަރާކުރެއްވިއެތައް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުރުސަތު

އާއި މެންބަރު ފާތިމަތު އާމިރާ އި މެންބަރު މުހައްމަދު ފަރުޞަތުއާއިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު
 އަދި މެންބަރު ފާތިމަތު ޝަރީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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 ކޮވިޑް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި، ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް  9.1

ޅިގެން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ރޯގާއާ ގު 19-ކޮވިޑް
ތަކުގައި ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދެވޭެނ އިންތިޒާމު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާ

ކުރިޔަށް  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނަ އަހަރު  2020 ކޮމިޝަނުން ،ވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަށަންހަމަޖެހިފައިވާކަ
 އެވެ. ދަވާފައިވެގެން

 ؛މި ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަްނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަން .1
ންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކޮކުރުމަށް އޮފީސް ހުޅުވައިގެން، ވީހާވެސް މަދު މުވައްޒަފުން ނެރެގެން މަސައްކަތްކުރުވުމަށާއި، 

ންތިޒާމުތައް ސިވިލް ބެހޭ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެެގން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ހަމަޖެއްސުން. 

ވިލް ނަމަ، ސި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިަކމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި ިމ ނޫނަްސ ކަންބޮޑުވުމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ .2
އަްށ ލައިންކޮމިޝަނުގެ ހޮޓް އް ޤާއިމުކުރުމާއި،ނިޒާމެ  ކުރުމުގެމުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް އީމެއިލްސަރވިސްގެ 

ޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދޭ ޚާއްޞަ ވެބް ރޯގާއާ ގު 19-ކޮވިޑް އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްސުމާއި، އަބަދުވެސް ގުޅޭނެ
 ޕޭޖެއް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ގާއިމުކުރުން. 

ށާއި، ނުމައްބާރުލުން ދިއެސަރުކާރަށް ، ރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކައިސަރުކާ .3
ދި ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދުން ސަރކިއުލަރ އަ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކުގެ އިުރޝާދު

  ގެންދިއުން.އަންގަމުން މެދުވެރިކޮށް  ނޯޓުން

 19-( ކޮވިޑްގޮުތންކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުން )މިނިސްޓްރީތަކާއި .4
ިވލް ސަރވިސްގެ ފޯކަްލ ޕޮއިންޓުން ކަނޑައަޅައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާިއ، ސިކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމަްށ 

ިއ އާންމުކުރަމުން ގޮތްތަކުގެ ޕްލޭްނތައް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގަ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ އަމަލުކުރާނެ
 ގެންދިއުން. 

ތަކުން ލާމާތްތައް ުހންނަ ފަރާތްތައް ާއންމުންގެ ތެރެައށް ނުނިކުމެ އެކަހެރިވުމަށް ކަމާުގޅޭ އިދާރާރޯގާގެ އަ 19-ކޮވިޑް .5
 ޖައްސައިދިނުން. "ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ" އެއް ހަމަ އެއްގޮތަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކާ
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ވުންތަްއ ވެރިންނާއެކު ގަވާއިދުން ބައްދަލުއި އަތޮޅު އަދި ރަށު ޒިންމާދާރުޕަރމަނަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާ  .6
ްލތު ޕްރޮޓެކްޝަން )އޮންލައިންކޮްށ( ބާއްވަމުން ެގންދިއުމާއި، އެ ބައްދަލުުވންތަުކގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ހެ 

 ސީގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ބައިވެރިކުރަމުން ގެންިދއުން. އޭޖެން

އި އު އާންމު ހާލަތު )ނިއު ނޯމަލް( ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި އިދާރާތަކުގަރޯގާގެ އަ 19-ކޮވިޑް .7
ރަންޖެހޭ ގޮތްތަްއ އަމަލުކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން
ގައި  2020ޖުލައި  02 ،ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލައި

 އާންމުކުރުން. 

އި އު އާންމު ހާލަތު )ނިއު ނޯމަލް( ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި އިދާރާތަކުގަރޯގާގެ އަ 19-ކޮވިޑް .8
ޖެހޭ ގޮތްތަްއ ކުރަންކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން އަމަލުމަސައް

ތުން ޗެކްލިސްޓެއް ގޮ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަމުން ދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ  ށްބަޔާންކުރާ އުޞޫލަ
ޮމިނޓަރ ކުރަމުން  ދާ ިމންވަރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކުންން އަމަލުކުރަމުންށް އިދާރާތަކުކަންތައްތަކަ އެ ،އެކުލަވާލައި
 ގެންދިއުން. 

ަތއް މެދުނުކެނިޑ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ެޖހޭ ޚިދުމަތް .9
ޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ ށަވަރުކުރުމަށް ކޮމިދެވޭނެ އިންތިޒާމު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަށް ކަ

 އުން.  ހިއްސާކުރަމުން ގެންދި ހާތާއަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަފް 2މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ކޮްނމެ 

އްޓީ ދިނުމުގެ ޗުއާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .10
 އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން.  2020ގަވާއިދު 
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ލޭންގެ ޕްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްނީ ޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި
ނިކުރެއްވުމުގެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަިއސާ އު 2އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ަބޖެޓުން  2020 ،ނަމަވެސް ށެވެ.މައްޗަ

 ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހިންމު މަސައްކަތްކެއް ނުކުރެވިވަނަ އަހަރު ޕްލޭން ކުރި މު 2020ސަބަބުން 

 ފައިސާ އަދި ބަޖެޓާގުޅޭ 

 ޮކުާވ ކަންކަން ތުގެ ބޭރު ފާރުތަކުން އެތެރެއަށް ފެންލީރާރާމާތުކޮށް އިމާމިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމާރާްތ މަކ
 ނުކުރެވުން.ރަނގަޅުކުރުމާއެކު، އިމާރާތުގައި ކުލަލައި ރީތިކުރުމަށް ރޭވުނު މަސައްކަތް 

  ިވަޔަރު ބަދަލުކުރުމަށް އިމާރާތުގެ ކަރަންޓްއިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ކުއްލިކުއްލިއަށް ކެނޑޭގޮތް ދިމާވަމުންދާތީ، މުޅ 
ކުރަމުންދާ ނުކުރެުވން. އަދި މި ކަމުގެ ސަަބބުްނ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭުނން ރޭވުނު މަސައްކަތްތައް 

 އަގުބޮޑު ގިނަ އިކުއިޕްމަންޓްތަކެއް ހަލާކުވެގެންދިއުން.

  އާ ގުޅޭ  19-ކޮވިޑް 

 ިންގަންޖެހޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ހ
 އެ ޝަކުވާތައް ން އަތޮޅުތެރެއަށް ަދތުރު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަުބން ގެ ސަބަބު  19-އިންވެސްޓިގޭޝަންތައް، ކޮވިޑު

 ބަލައި ހައްލުކުރުމަށް ދަތިތަކާ ުކރިމަތިވުން

 ާއި ދިމާވަމުންދާ އިން ގުޅާލެވި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަ "ވިއުގަ"ސީއެސްރާތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދ
 ރިމަތިވުން މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުަތއް ކުރުމަށް ދަތިތަކާކު

 ަން ވުމުގެ ސަބަބުރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް އިދާރާތަކަށް ދަތުރު ނުކުރެސިވިލް ސ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވުން  ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ތަމްރީނު

 ްކާރުގެ އިދާރާތައް ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަނަ އަހަރު ސަރު 2020ގުޅިގެން  ގެ ހާލަތާ 19-ކޮވިޑ
ވާ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ން އެންމެ އެކަށީގެންބުއިންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވި އެކިއެކި ކަންކަމުގެ ސަބައޮންލަ

 ން ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ގާއިމުކުރުމަށް ދަތިތަކާ ދިމާވުމުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 
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 ފުންނާ ގުޅޭ މުވައްޒަ 

 ިޝަނުްނ ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލެުވނު ަބއެއް މަސައްކަތްތައް އަނބުރާ ކޮމ
ކަންކަން  އެ ކުރާގޮތަށް ނިންމެވުާމ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުްނ، 

 .ނުލިބުން މުވައްޒަފުން މިންވަރަށް ހައްލުކޮށް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 

 ްކާރުގެ އިދާރާތައް ބަންދުކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ވަނަ އަހަރު ސަރު 2020ގުޅިގެްނ  ގެ ހާލަތާ 19-ކޮވިޑ
 ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ފުންނަށްއޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ަދތިތަކާ ކުރިމަތިވުން 

 ިއުގަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ކޮމިޝަުނން ސީއެސްވ
 .ންދިއުންސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކޮށް އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތް ލަސްވަމު

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ އިނާޔަތްތަކާގުޅޭ 

  ްސް ލިބޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މަދުވުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށ
މަުލނުކުރެވުމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެރިއަރ ބޭްސޑް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ އޮނިގަނޑުތަކަްށ އަ

 ރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވަމުންދިއުން.ސަބަބުން، ސިވިލް ސަ

  



69 
 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން 11.1

 ވެފައި، ވަނަ އަހަރު އަަލށް އަމަލުކުރަން ފެުށނު ޤާޫނނަަކށް 2007 ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަކީ
ނޫުނއަސާސީގެ ޤާން ފެށުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވާތީ، ށް އެކުލަވާލެވުނު ާޤޫނނުއަސާސީއަށް އަމަލުކުރަލައެއީ އަ

ނީގޮތުްނ ރޫޙާއެއްގޮތަށް، އަދި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޤާނޫ
 ޤާނޫުނ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުވާނޭ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން

 އިޞްލާޙުކުރުން

 ދު އިޞްލާޙުކުރުންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއި 11.2

ކެއް ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ފަހުން ގިނަ ިއޞްލާޙުތަ 2014 ،ގަވާއިދުސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި 
އިސްފައިވާ ބަދަލުތަާކ ގެނެވިފައިވުމާއެކު، އެ އިޞްލާޙުަތއް ހިމަނައިގެން، ފާއިތުވި މުއްަދތުގައި ޤާނޫނުތަަކށް އަ

"ިދވެހި ސިވިލް ސް، ަގވާއިދަށް ގެންަނން ކޮންމެހެން ެޖހިފައިވާ ބަދަުލތައް ގެނެ ،މަވާނޭ ގޮތެއްގެ ަމތިންފައިހަ
 އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރުން.އެއްފޮތެއްގެ ގޮތުގައި " 2021ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން  11.3

މެހާ އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ވަޒީފާތަކާބެޭހ އެން 1ވަޒީފާތަކުގެ ތެރެއިން އީއެކްސް  ލް ސަރވިސް ސިވި
ނެގޮތް ތް ކުރެވޭކަމަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް އެ މަސައް

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

 ވަޒީފާތަކަށް އަދި އޮންލައިންކޮށް ކްރޫޓްމަންޓް ތަޢާަރފްކުރުންކަށް އޮންލައިން ރެސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާތަ 11.4
 އެދުމާއެކު، ވަޒީފާގެ ޕްރޮސެސް އޮންލައިންކޮށް ފެްނނާނެގޮތް ހަަމޖެއްސުން

ވަރުބެލުްނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ވަޒީފާތަކެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ފެން 11.5
 ން ުކރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން އޮންލައިން ނިޒާމެއްގެ ދަށު

ގެ މަޢުލޫމާުތ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟީރީއާއި ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ރެކޯޑުތައް އަދި އިތުރުގަޑީ 11.6
ނުންކޮށްގެން އް ބޭމެއެއް ނިޒާ ތަކެއްގައިސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް ހެދުމާއި، ހުރިހާ އިދާރާ

 ގޮތް ފަހިކޮށްިދނުން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ
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އި، ކުށުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިާޒމެއް އޮންލައިންކޮށް ޤާއިމުކުރުމާ 11.7
 ރެކޯޑުތައް އޮންލައިންކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

 މުސާރައިގެ ވައްޒަފުންގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ެސޕް ސިސްޓަމާއި ސީއެސްވިއުގަ ސިސްޓަމް ގުޅާލައި، މު 11.8
 ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމު ަހރުދަނާކުރުން

ޒާމަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ނިޒާމު، "މެރިޓް" ބޭސްޑް ނިޒާމުން "ކޮމްޕީޓެންސީ ބޭސްޑް" ނި 11.9
 ބަދަލުކުރުން 

 އެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މަސައްކަތް 11.10

 ވިއުގައެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން 
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އި،  ސަރވިސްއާވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް 2020 ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިލްދިވެހި ސި، މި ރިޕޯޓަކީ
ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުަލވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.ގާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިނ

ލަވާލުމުގައި ގިނަގުަނ އެއްގެ މި ފަދަ ރިޕޯޓެއް އެކު ފަދަ ޤާނޫނީޮގތުން ބިޔަ ބޮޑު ަމސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރަމުންދާ އިދާރާ
ނުން ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކމިޝަ 2020ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަަނގކުރުމާއެކު، މި ރިޕޯޓުގައި 

  އިވާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.އެންމެހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ

ގެ އިދާރާގެ އެންމެހާ އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނުޓް ރިޕޯ ތުގެ ނިމުން ފާހަނގަކުރާ މި ދަނޑިވަޅުގައި،ގެ މަސައްކަމި ރިޕޯޓު
ހަނގަކޮށް، އެ ން ފާއްވުރުލެޑިވިޜަންތަކާއި، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުން ވެދެއްވި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާ

 ވެ.މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަދި ދިވެހި ސިވިލް ގެ ރަޙުމަތުން هللا މާތް ،ވަނަ އަހަރަކީ 2021 ނުމި ފެށު
 ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.ސަރވިސްއަށް 

 2021ރީ ވަފެބްރު 28
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 އޮނިގަނޑު 


