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 އުޞޫލު  

 

 ތަޢ ރަފް:  .1

 
)ކ( ގައި  ވަނަ މ އްދ ގެ 18ވަނަ މ އްދ އިްނ ބ ރުލިބިގެން އެ ޤ ޫނނުގެ  9ނުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤ ނޫ މިއީ،

ގެންދިއުމުގައި ޝ މިުލވ   ށްއަކުރި އޮޑިޓް ލިއްޔަތު ައދ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދ ރ ތަކުގައިއޫބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަސް

ޓްތައް ކުރިއަށްގެންދ ނެ އިދ ރ ތަކުގައި ކުިރއަށް ގެންދ ެނ އޮޑިޓްތަކ އި، ެއ އޮޑިއި ޒިންމ ތަކ އި، ތަކުގެ ދައުރ އެކިއެކި ފަރ ތް

، އެ ކަންތަްއތައް ލ ހުކުރުމަށް ކަނޑައަޅ  މުއްދަތުތަކަށްޞްއޮޑިޓަށް ފ ހަގަކުެރވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އި ކ އި، ގޮތްތަ

 ބަޔ ންކުރ  އުޞޫލެވެ.  ފަރ ތްތަކ  މެދު އަމަލުކުރ ނެ ގޮތްލ ހުކޮށްފައިނުވ ނަމަ އިހުމ ުލވ  ޞްއި

  ފެށިގެްނނެވެ. ވަނަ ދުވަހުން 7ޑިސެންބަރު  2020 މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށ ނީ 

 :ޒިންމ ތައް ދައުރު އަދި ފަރ ތްތަކ އި އެފަރ ތްތަކުގެ ޝ މިލުވ ނެ އަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޑިޓް ކުރި  .2

 ކޮމިޝަން )ސީ.އެސް.ސީ(ސިވިލް ސަރވިސް  2.1 

  
 ސްޕޮޓް ޗެކް އަދި އޮޑިޓް ރިވިއު ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ  ،ޚ އްސަ އޮޑިޓް ،ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތަކުގައި ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮޑިޓް  ،އަދި މޮނިޓަރކޮށް ޗެކްކުރަމުން ގެންދ ނީީނ މަސައްކަތް ހިންގައި ބަލަހައްޓ 

އެކުލަވ ލ  ުއސޫލުތަކ  އެއްގޮތަށް އަމަލުކުުރމަށް ކޮމިޝަނުން ގޮތުން  ސެކްޝަނުންނެވެ. މި ކޮމްޕްލަޔަންސްއެންޑް 

ރަމުންދޭޯތ ބަލައި ކަށަވަުރ ކުރުމ އި އޮޑިޓަރުންނަށް ބޭނުންވ ެނ އަދި އޮޑިޓް ރިވިއު ކު ސްޕޮޓް ޗެކް،  އޮޑިޓްއިދ ރ ތަކުގެ

ކޮންމެ މީލ ދީ އަދި  ޒިންމ އެކެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ، ކަތްކުރުމަކީފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައް



 
 
 

 

އުޞޫލު ގަނޑުތައް ބަޔ ންކުރ  ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިން ކުރިއަށްގެންދ  އޮޑިޓްތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އިން          ޞަފްޙ  11 ގެ 2  
  

ތައް ކަނޑައަޅައި "އޮޑިޓް ުރ ގެންދ ނެ އޮޑިޓުތަކ އި ތ ރީޚުއަހަ ކުރިން އެ ވަނަ ދުވަހުގެ 15ހުގެ ގެ ޖަނަވަރީ މަރެއްއަހަ

 އެކުލަވ ލުމުގައިމި ޕްލޭން  ޒިންމ އެކެވެ.ޕްލޭން" ތައްޔ ރުކުރުމަކީ އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނުގެ 

 ޔަތް ޢ ކަނޑައަޅ  ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ރި ހަރަކަށްޚިޔ ލުތަކަށ އި ކޮމިޝަނުން އެ އަކޮމިޝަނުގެ އެކި ސެކްޝަނުތަކުން ހޯދޭ 

 ރަންވ ނެއެވެ.ކު

 :އޮޑިޓް ޓީމް  2.2 

. ވެޅ  ފަރ ތްތަކެކެމުވައްޒަފުން ނުވަތަ ކޮމިަޝނުން ކަނަޑއަސް ކޮމިޝަނުގެ އޮޑިޓް ޓީމްތަކުގައި ހިމެޭނނީ ސިވިލް ސަރވި  

 ސެކްޝަންގެ އޮޑިޓް ޕްލޭންއ އި)ދޭއް( އޮޑިޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  2އޮޑިޓް ޓީމެއް އެކުލެވިގެންވ ނީ މަދުވެގެން 

ކުރ ނެ  ވިއުރި ވަތަނު ސްޕޮޓް ޗެކް ،އޮޑިޓް ނިންމ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް، ެއ ހިނދަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަްށ 

 ނުވަތަ ސްޕޮޓް ޗެކް ، އޮޑިޓްލަފ ގެ މަތިން ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔ އެވެ.  ޑިވިޜަނުގެ ވެރިޔ ގެ  ،އޮޑިޓް ޓީމު އެކުލަވ ލ ނީ

ހައި ކަންތައްތައް މ އި އިދ ރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެރުކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވ  ޓޫލްސް ތައްޔ ރުކު ވިއުރި

ކޮމިޝަނުން  ،ކުލަވ ލައިކުރިއަށްގެންދ ނީ އޮޑިޓް ޓީމުންނެވެ. އޮޑިޓުން ލިބޭ މައުލޫމ ތުތަކަށް ބިނ ކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެ

އަދި އޮޑިޓުން ފ ހަގަކުރެވޭ . އޮޑިޓް ޓީމްގެ ޒިންމ އެކެވެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އ ންމުކުރުމަކީ ،ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހެޅުމ އި ކަނޑައަޅ 

ަވތަ ފޮލޯއަޕް ހަދަންޖެޭހ ރިޢ ޔަތްކޮށް ކޮިމޝަނުގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކ  ުގޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ނުކަންތައްތަކަށް 

 .ޓް ޓީމުންނެވެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމ  ކަްނތައްތައް ކޯޑިނޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދ ނީ އޮޑި

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔ :ނުވަތަ އިދ ރ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ   2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ތް މަސައްކަގެ ވިއުރިނުވަތަ  ސްޕޮޓް ޗެކް، އޮޑިޓްތަކަށް ތ ރީޚުމި އުސޫލުގައި ބަޔ ންކުރ  ގޮތެއްގެ މަތިން، ބަޔ ންކުރ  

ކަން ހ ސިލްކުރުމަށް ވަކިވަކި ފަރ ތްތަކުގެ ދައުރ އި ޒިންމ ތަކ އި  ަހމަޖެއްސުމ އި، އެ ކުރިއަށް ގެންދ ނެ އިްނތިޒ މު

އިދ ރ ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިދ ރީގޮތުން އަދ ކުރަމުންދ ކަން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ 

އޮޑިޓް ޓީމަށް  ތުގައިގެންދ  މުއްދަ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްކަށަވަރު ކުރަންވ ނެއެވެ. އޮޑިޓު އެންމެ އިސްވެރިޔ 

ގޮތުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅަންވ ނެއެވެ. މި ފޯކަލް ޕޮއިންޓް" އެއް"އޮޑިޓް  އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން



 
 
 

 

އުޞޫލު ގަނޑުތައް ބަޔ ންކުރ  ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިން ކުރިއަށްގެންދ  އޮޑިޓްތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އިން          ޞަފްޙ  11 ގެ 3  
  

 

 

 

 

 ނުވަތަ  ޓ  ސެކްޝަންލަހައް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަ އިދ ރ ގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ކަނޑައަޅ  ފަރ ތަކީ

    ވުން އެދެވިގެންވެއެވެ.މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިގެ ޔުނިޓު

 ވަނީއެވެ.  އި އެ ތިރީގަ  ޒިންމ ތައް  އިދ ރ ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔ ގެ  ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 

 ަވރުކުރުން.ކަށަށް ފޮނުވ ަކން ތަކައަޅ  ސުންގަޑި )ޑެޑްލައިން( އޮޑިޓް ޓީމަށް ޭބނުންވ  މަުޢލޫމ ތު ކަނޑަ)ހ( 

 ސްޓޭަޝނެއް އިދ ރ ގައިނުވަތަ އްގައި މަސައްކަތްކުރ ނެ ޖ ގަ އޮޑިޓް ޓީމް ބޭނުންވެްއޖެ ހިނދެ)ށ( 

 .ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ން.ހަމަޖައްސައިދިނުމުވައްޒަފުންނ އެކު އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެކަހެރި ޖ ގައެއް )ނ( 

 ރ ފަދަ ތަކެތި(ކޮމްޕިއުޓަ ،)ލެޕްޓޮޕް ޓް ޓީމް މަސައްކަތްކުރ ނެ ސިސްޓަމެއްބޭނުންވެއްޖެ ހ ލަތެއްގައި އޮޑި)ރ( 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

އް ކަނޑައެޅޭ ލ ުހކުރުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ކަންތައްތަޞްއޮޑިޓުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އި)ބ( 

 .ލ ހުކޮށް ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުންޞްމުއްދަތުތަކަށް އި

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓް: އޮޑިޓް  2.4 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދ ރީ  ފަރ ތަކީ، އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިދ ރ އިން އޮޑިޓް ޓީމަށް ޅ ކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައައޮޑިޓް ފޯ  

ންމެ އިސްކޮށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހ  އިންތިޒ މުތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ ިއ،އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށ 

ލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އޫ ހަރަކ ތްތެރިވ ނެ ފަރ ތެވެ. މިގޮތުން އޮޑިޓް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅ  ފަރ ތުގެ މަސް

 އެވަނީއެވެ. 

 އޮޑިޓް ޓީމުން  ހޯދަިއ، ފަރ ތްތަކުންކަމ  ގުޅުންހުރި  މައުލޫމ ތު އެ އެދޭފޯރުކޮށްދިނުަމށް  އޮޑިޓް ޓީމުން )ހ(   

 މުއްދަތުތަކަށް އެ މައުލޫމ ތުތައް ފޮނުވުން. ކަނޑައަޅ 
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ިހނދެއްގައި އެ  ޖެ އޮޑިޓް ޓީމުން މުއ މަލ ތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްފުންނ އިޒައޮޑިޓ  ގުޅިގެން އިދ ރ ގެ މުވައް  )ށ(   

 .އިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސުން

ކަމުެގ  އެ ،ނަމަ އޮޑިޓް ޓީމުން އިދ ރ އަށް ޒިޔ ރ ތްކޮށް އޮބްޒަރވޭޝަން ކުރިއަްށ ގެންދަން ޭބނުންވެއްޖެ )ނ(   

 .އްސުންހަމަޖެއިންތިޒ މް 

 :ކުރިޔަށް ގެންދ ނެ އޮޑިޓްތައް  އިދ ރ ތަކުގައި  ގެ ސިވިލް ސަރވިސް  .3

 :ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް   3.1 

 ންމު އުސޫލުތައް އ  ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓ އި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދ އި، ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓަކީ  

އަޅ ފައިވ  ކަނޑަޤ ނޫނ އި، ގަވ އިދު ައދި ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދ ރ ތަކުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުންދ  ގޮްތތަކ އި

 .ކެވެއޮޑިޓެ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ގޮތުންުކރަމުންގެންދ  މިންވަރު ބެލުމުގެ ޢަމަލު އިދ ރ އިން އުޞޫލުތަކަށް

 ޚ އްޞަ އޮޑިޓް:   3.2 

މިޝަނުން ނިްނމ  ކޮނުވަތަ  އިދ ރ އިން އެދިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކ  ގުޅިގެން، ޚ އްޞަ އޮޑިޓަކީ  

ތް ދެނެަގތުމުެގ ހުރި ެނތްގޮ ގައިއެޅޭ ކަންތައްތަކެއް ޮއޑިޓް ކުރެވޭ އިދ ރ ކަނޑަ ހިނދަަކށް ނިންމުމަކ  ގުޅިގެން އެ

އަދި އޮޑިޓް  ފައިނުވ އެ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅ  އޮޑިޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނި ،މިއީ .އޮޑިެޓކެވެ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ  ގޮތުން

އަށް ގެންދ ކަްނ ކުރިޚ އްޞަ އޮޑިޓް  ރިއަށްގެންެދވޭ އޮޑިޓެކެވެ.ކުސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް 

   ފަހު ނުވަތަ އެންގުމަކ  ނުލައި ެވސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އިދ ރ އަށް ކުރިއ ލައި އެންގުމަށް

 ސްޕޮޓް ޗެކް:  3.3 

ނުން ނިްނމ  ކޮމިޝަ ން ނުވަތައިދ ރ އިން އެދިގެ ނުވަތަ  ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކ  ގުޅިގެންކޮމިޝަނަށްސްޕޮޓް ޗެކަކީ،   

ދ ރ އެއްގައި ގެ އިސިވިލް ސަރވިސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ބ ރުގެ ދަށުން ނުވަތަ  ނިންމުމަކ  ގުޅިގެން

 ކަން ހުރިނެތްޮގތް  އެ ،ބޭނުންވެއްެޖ ޙ ލަތެއްގައިބެލުމަްށ  ކަމެއް ވަކި ިއދ ރ އެއްގައި އެންމެ ކަމެއް ނުވަަތ ހުރިހ 

ހިމަނ ފައިވ  ސްޕޮޓް ޗެކުތަކުގެ  އޮޑިޓް ޕްލޭންގައި ސްޕޮޓް ޗެކެކެވެ. އެ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅ ބެލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ 



 
 
 

 

އުޞޫލު ގަނޑުތައް ބަޔ ންކުރ  ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިން ކުރިއަށްގެންދ  އޮޑިޓްތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އިން          ޞަފްޙ  11 ގެ 5  
  

ވެސް ސްޕޮޓް  ވަކި ކަމެއް ބެލުމަށް އޮޑިޓް ސްކޯޕަށް ރިއ ޔަތްކޮށް، ކޮމިޝަނުން ނިންމ  ިނންމުމަކ  ގުޅިގެން އިތުރުން

ނުވަތަ އެންގުމަކ   ،ަފހު ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރިއަށް ގެންދ ކަން އިދ ރ އަށް ކުރިއ ލައި އެންގުމަށްޗެކް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ. 

 ނުލައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. 

 އޮޑިޓް ރިވިއު:   3.4 

ޅ  ކަންތައްތައް އެ ކުރުމަށް ކަނޑައަހުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިޞްލ ފ ހަގަކުރެވޭ  އޮޑިޓުތަކުން އޮޑިޓް ރިވިއުއަކީ  

 .ޔަށް ގެންދެވޭ އޮޑިޓެކެވެކޮށްފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަށް، ކުރިހުއިޞްލ ކަނޑައަޅ ފައިވ  މުއްދަތުތަކުގައި ކުރުމަށް ހުއިޞްލ 

 ށް ގެންދ ނެ ގޮތްތައް: އަ ށް ގެންދ  އޮޑިޓްތައް ކުރި އަ ކުރި  އިދ ރ ތަކުގައި  ގެ ސިވިލް ސަރވިސް  . 4

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި ޚ އްޞަ އޮޑިޓް   4.1 

  ވަނީއެވެ. އެކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި އަމަލުކުރ ނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި 

 އޮޑިޓް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބ އްވ  ަބއްދަލުވުން )އެންޓްރީ މީޓިްނގ( )ހ(  

ށް އޮޑިޓް ފެށުމުގެ އޮޑިޓް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބ އްވ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިދ ރ އަ . 1   

 . އެންގުންއިދ ރ އަށް  ލިޔުމުން( ދުވަސް ކުރިން އެކެއް) 1ރަސްމީ 

ން ަކނޑައެޅޭ ނުަވތަ މެންބަރުންެގ ތެރެއިރުން ެމންބަ ކޮމިޝަނުގެ، ޓްރީ މީޓިންގ ގަިއ އޮޑިޓް ީޓމުއެން . 2   

ޑިޓް ސެކްޝަންގެ އަދި އޮޑިވިޜަްނގެ އިސްވެރިޔ  ނުވަތަ ސެްކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަކި މެންބަރެއްގެ އިތުރުން 

 އިސްވެރިޔ  ބައިވެރިވުން.  

ސިވިލް  އިދ ރ ގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިދ ރ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތައެންޓްރީ މީޓިންގ ގައި  .3   

 ްށ( ބައިވެިރވުން. )ހުރިހ  ޑިޕ ޓްމަންޓްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަ  އިސްވެރިން އަދިއިސްވެރިޔ  އެންމެ ސަރވިސްގެ 

ިއ، އެ އިންތިޒ ުމތައް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހ ލަތްތަކުގައޮޑިޓް ކުރެވޭ އިދ ރ އަށް ހ ޒިރުވެ  ،އޮޑިޓް ޓީމުން .4   

 ފައިވ  ގޮތްތައް ހިއްސ ކުރުން. ގައި ހަމަޖައްސ އިދ ރ 
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ޅ ފައިވ  ފަރ ތް ކަނޑައަގޮތުަގއި އިދ ރ އިން  ގެއިންޓެއްފޯކަލް ޕޮ ޮއޑިޓް އޮޑިޓް ޓީމަށް އެހީތެރިވުމަށް .5   

 ކޮށްދިނުން. ތަޢ ރަފް

 : އޮޑިޓަށް ބޭނުންވ  މައުލޫމ ތު ޯހުދން )ށ(  

 ހޯުދމުގައި ޢަމަލު ކުރ ނެ ގޮތްތައް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ.  ތުއޮޑިޓަށް ބޭނުންވ  މަޢުލޫމ     

ުނންވ  އޮޑިޓަށް ބޭ " ތުން،އޮޑިޓް ޓީމުގެ ފަރ  އޮޑިޓަށް ބޭނުންވ  މަޢުލޫމ ތ އި ިލޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދި . 1   

ލް މެދުެވރިކޮށް މެއި-އީނުވަަތ ޮފނުވުން " އި، ލިޔެކިޔުންތައް ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ދަްނނަވ  ފޯމުލޫމ ތ ޢުމަ

 (.ހިމަނ ފައިވ ނެއެވެގައި  1ިމ ފޯމުގެ ނަމޫނ  ޖަދުވަލު ) މަޢުލޫމ ތު ހޯދުމަށް އެންުގން.

ދުަވހުގެ )އެކެއް(  1 ރަސްމީަމދުވެގެން އިދ ރ ގައި ތައްޔ ރުކޮށްފައި ހުންަނންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް  .2   

 މުއްދަތެއް ދިނުން. 

ހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންޖެ ،ފަހު ތައްޔ ރުކުރުމަށް ވަކި ފޯމެޓަކަށް އިދ ރ އިންއޮޑިޓް ޓީމުން އެދިގެން  .3   

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިުނން.  3ރަސްމީ މަދުވެގެން ހޯދުމަށް 

ގެ މުއްދަތެއް )ދޭއް( ދުވަހު 2ރަސްމީ  މަދުވެގެންފުރުމަށް  މި ފޯމު، ނަމަ  ށްގެންދ ސަރވޭ އެއް ކުރިއަ .4   

 މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން. 

ދުވަސް  އެކެއް() 1 މަދުވެގެން އޮޑިޓް ޓީމުން ނަމަ، އިވ މުވައްޒަފުންނ  އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ .5   

ން މުވައްޒަފުންނަށް ކަ އެންގުމުން، އެ ތުގައި ކަނޑައަޅ ފައިވ  ފަރ ތަށްފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮއޮޑިޓް ކުރިން 

 އެންގުން. 

 ޯހދުން. ރެންޑަމްކޮށް ހޮވ ލެވޭ މުވައްޒަފުންނ  އިންޓަރވިއުކޮށް މައުލޫމ ތު  .6   

 ޓް ޓީމުގެ ފަރ ތުން އޮޑި ،ނަމަ ވ  އޮޑިޓްގެ ފަރ ތުން ދ  ކަމުގައިއޮޑިޓް ކުރ  އިދ ރ އަކަށް އޮބްޒަވޭޝަންއަށް .7   

 . )އެކެއް( ދުވަސް ކުރިން އިދ ރ އަށް އެންގުން 1ރަސްމީ މަދުވެގެން އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު 
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 )އެގްޒިޓް މީިޓންގ(ގެ ގޮތުން ބ އްވ  ބައްދަލުވުން އޮޑިޓް ނިންމުމު )ނ(  

ން ކަނޑައެޅޭ ނުަވތަ މެންބަރުންގެ ތެރެއި މެންބަުރން  ކޮމިޝަނުގެ، އޮޑިޓް ީޓމު އެގްޒިޓް މީޓިންގ ގައި .1   

ޑިޓް ސެކްޝަންގެ ޑިވިޜަންގެ އިސްވެރިޔ  އަދި އޮނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަކި މެންބަރެއްގެ އިތުރުން 

 އިސްވެރިޔ  ބައިވެރިވުން.  

 ސިވިލް މީޓިންގ ގައި އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިދ ރ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އިދ ރ ގެ އެގްޒިޓް .2   

 .ްށ( ބައިވެރިވުން އް ހިމެނޭ ގޮތަޑިޕ ޓްމަންޓްތަކެ)ހުރިހ    ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔ  އަދި އިސްވެރިން

 ނ  ހިއްސ ކުރުން.އޮޑިޓުން ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ިއދ ރ ގެ އިސްވެރިން އެގްޒިޓް މީޓިންގ ގައި .3   

 އޮޑިޓުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަށް އިދ ރ ގެ ފަރ ތުން ޖަވ ބުދ ރީވުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުން:  )ރ(   

އިދ ރ އިން  އޮޑިޓް ނިންމުމުގެ ގޮުތން ބ ްއވ  ބައްދަލުވުްނ ނިމުމުން، ޮއޑިޓުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަށް    

އް ހުަށހެޅުމަށް އަދި އެ ލިޔުމެ ،ޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށ އި އިތުރު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވ  ނަމަ

މަދުވެެގން ރަސްމީ  ތެއް ކަނޑައަޅައި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށްކުރުމަށް މުއްދަހުހަގަކޮށްފައިވ  ކަންކަން އިޞްލ ފ 

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން. 3

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެކުލަވ ލުމ އި އ ންމުކުރުން:  ( ބ)  

ށް ބިނ ކޮށް އޮޑިޓް އޮޑިޓުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަށް އިދ ރ އިން ލިބިފައިވ  ކޮމެންޓް އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަ .1   

ދި "އޮޑިޓް އަކުރުން. ފައިނަލް އޮޑިޓް ޓީމުން އެ ރިޕޯޓް ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތަްއ ގެނެސް 

" ތަކުގެ މައްޗަށް ގޮތް މަށް އެއްބަސްވެވުނުކުރުހުއިޞްލ ރިޕޯޓ އެކު އޮޑިޓުން ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ކަރުދ ސް ފައިނަލްކުރުން.ވ ލ  އެކުލަބިނ ކޮށް 

 ހިއްސ ކުރުން. ކުރުމަށް ފަހު، ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވ ލައި ފައިނަލް  .2   
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ކޮށްފައިވ  ން ފ ހަގައޮޑިޓުއި ރެވުނު އިދ ރ އަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓ ކޮމިޝަނުން ނިންމ  ގޮތެއްގެ މަތިން އޮޑިޓް ކު .3   

 އިވ  ކަރުދ ސް މައްޗަށް ބިނ ކޮށް އެކުލަވ ލ ފަކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނު ގޮތުގެ ހުކަންތައްތައް އިޞްލ 

ކަށް ތަން އިދ ރ  ހެއެގުޅުން ހުރި  ، ކަމ ފޮނުވުން. އަދި އޮޑިޓުްނ ފ ހަގަުކރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް 

 ނުވުން.ޓް ރިޕޯޓް ފޮ އޮޑި ކަށްތަކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅ  ހ ލަތްތަކުގައި އެ އިދ ރ ރިޕޯޓް ފޮނުވަން ޖެހޭކަމަށް 

 އ ންމުކުރުން.އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި .4   

 އޮޑިޓް ޚ އްޞަ އެ، އިދ ރ އަށް އެންގުމަކ  ނުލައި ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމ  ހ ލަތްތަކުގައި (ޅ)  

ގައިވ   4،  3،  2 ގެ )ށ( އަދި )ނ( ގެ 4.2މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު  ދިއުމުގައި އަމަލުކުރ ނީކުރިއަށްގެން

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ސްޕޮޓް ޗެކް:   4.2 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި އަމަލުކުރ ނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ. ސްޕޮޓް ޗެކް

ކުގައި ިލޔުމުން އެ ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމ  ހ ަލތްތަ ،އެންގުމަށް ފަހުއިދ ރ އަށް ކުރިއ ލައި  )ހ(  

 ކަން އިދ ރ އަށް އެންގުން.

 އިވ  ގޮްތތަކަށެވެ.  ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވ  މައުލޫމ ތު އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދ ނީ ތިރީގަ )ށ(   

     "ަމުއި، ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވ  ފޯލޫމ ތ ޢުއޮޑިޓަށް ބޭނުންވ  މ" 

 ްއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށ 

  ްއިދ ރ އަށް ހ ޒިރުވެ ބެލުނ 

 ޭސަރވ  

 ުމުވައްޒަފުންނ  ކުރެވޭ އިންޓަވިއ 

  ްއޮބްޒަވޭޝަނ 

 ޗެކުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް އިދ ރ އ  ހިއްސ ކުރުމ އި ރިޕޯޓު އ ންމުކުރުން:  ސްޕޮޓް )ނ(   
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   1. 

 

 

ކުން ފ ހަގަކުރެވޭ ޗެއިދ ރ އަށް ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރިޔަށް ގެންދ ކަން އެންގުމަށްަފހު ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ސްޕޮޓް 

ރިޯޕޓ އެކު  ޅުމަށްފަހުއެކަނޑަ އޮިޑޓް ޓީމުން ތުތައް ލ ހުކުރުމަށް ުހށަހަޅ  ގޮތްތަކ އި މުއްދަ ޞްކަންތައްތައް އި

   .އިދ ރ އަށް ފޮނުވުން

ތައް ިއދ ރ ގެ އެންގުމަކ  ނުލ  ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ސްޕޮޓް ޗެކުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްއިދ ރ އަށް  .2   

ގޮްތަތކ އި  ލ ހުކުރުމަށް ހުށަހަޅ ޞްވެރީންނ  ބައްދަލުކޮށް ހިއްސ ކުރުމަށްފަހު އެ ކަންތައްތައް އި 

  .ކަނަޑއެޅުމަށްފަހު ރިޕޯޓ އެކު އިދ ރ އަށް ފޮނުވުން އޮޑިޓް ޓީމުންމުއްދަތުތައް 

  .ހިއްސ ކުރުން ކޮމިޝަނ  ފ ހަގަކުރެވޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ،ރިޕޯޓް އެކުލަވ ލުމަށް ފަހު ސްޕޮޓް ޗެކް .3   

 އ ންމުކުރުން.ރިޕޯޓް  ސްޕޮޓް ޗެކްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި  .4   

 އޮޑިޓް ރިވިއު:  4.3 

 ކުރިން ލިޔުމުން އެ ކަން އިދ ރ އަށް އެންގުން.އޮޑިޓު ރިވިއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  )ހ(  

 އޮޑިޓް ރިވިއު ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މައުލޫމ ތު ހޯދުން:  )ށ(   

އޮޑިޓަށް "، ފަރ ތުން  ބޭނުންވ  ަމޢުޫލމ ތ އި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ެއދި އޮޑިޓް ޓީމުގެއޮޑިޓް ރިވިއުއަށް  .1   

ރިކޮށް ދުވެ މެއިލް މެ-ނުވަތަ އީ" ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވ  ފޯމުއި، ލިޔެކިޔުންތައް ލޫމ ތ ޢުބޭނުންވ  މަ

 އެެވ.(ހިމަނ ފައިވ ނެގައި  1ނުވުން. )މި ފޯމުގެ ނަމޫނ  ަޖދުވަލު ފޮ

)އެކެއް( ދުވަހުގެ  1  އިދ ރ ގައި ތައްޔ ރުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ަމދުވެގެން ރަސްމީ .2   

 މުއްދަތެއް ދިނުން. 

 ލިޔެކިޔުްނތައް އޮޑިޓް ޓީމުން އެދިގެްނ އިދ ރ އިން ވަކި ފޯމެޓަކަްށ ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުަވންޖެހޭ .3   

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިުނން. 3ހޯދުމަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ 
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ގެ މުްއދަތެއް )ދޭއް( ދުވަހު 2ފޯމު ފުރުަމށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ސަރވޭ އެއް ކުރިއަށްގެންދ  ނަަމ، މި  .4   

 މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން.

)އެކެއް(  1ސްމީ މުވައްޒަފުންނ  އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ނަމަ، އޮޑިޓް ޓީމުން މަދުވެގެން ރަ . 5   

، އެ ކަން ފަރ ތަށް އެންގުމުން  ދުވަސް ކުރިން އޮޑިޓް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅ ފައިވ 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން.

 ރެންޑަމްކޮށް ހޮވ ލެވޭ މުވައްޒަފުންނ  އިންޓަރވިއުކޮށް މައުލޫމ ތު ޯހދުން. . 6   

 1ވެގެން ރަސްމީ ރިވިއު ކުރ  އިދ ރ އަކަށް އޮބްޒަވޭޝަންއަށް އޮޑިޓްގެ ފަރ ތުން ދ  ކަމުގައި ވ ނަމަ މަދު .7   

 ދުވަސް ކުރިން އެ ކަން އެންގުން.)އެކެއް( 

 އޮޑިޓް ރިވިއު ރިޕޯޓް އެކުލަވ ލުމ އި އ ންމުކުރުން.  )ނ(   

  .ހިއްސ ކުރުން ކޮމިޝަނ  ،ފަހުއެކުލަވ ލުމަށްޑިޓް ރިވިއު ރިޕޯޓް އޮ  .1   

ޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވޭ ރަނގަޅުކުރަންއޮޑިޓް ރިވިއު ރިޕޯޓުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް  .2   

 ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އިދ ރ އަށް ފޮނުވުން.

އްތައް ދަތުތަކަށް، އެ ކަންތަ ކަނޑައަޅ  މުއް  ލ ހުކުރުމަށް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިޞް އޮޑިޓަށް ފ ހަގަކުރެވޭ  .5
 އިހުމ ލުވ  ފަރ ތްތަކ  މެދު އަމަލުކުރ ނެ ގޮތް ލ ހުކޮށްފައިނުވ ނަމަ އިޞް 

އިދ ރ ތަކުން  ތުތަކަށްއެ މުއްދަލ ހުކުުރމަށް ކަނޑައަޅ  ކަންތައްތައް ޔަތްކޮށް އިޞްޢ އޮޑިޓަށް ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްަތކަށް ރި 5.1

އިހުމ ލުވެފައި ދ ކުރުމުގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ ،ލ ހުކޮށްފައިނުވ ނަމައިޞް

ދިވެހި ސިވިލް  ،ޔ ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އިދ ރ ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޕަ ފަރ ތްތަކ  މެދު ނަމަ، އެވ 

 ނެއެވެ.އަޅަންވ  ފިޔަވަޅު ލ ހީއިޞް ވ  ގޮތުގެ މަތިންސަރވިސްގެ ގަވ އިދުގައި

 ،ކަންތައްތައް ބަލައިއިސްވެދެންނެވުނު  ޔ  ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އިދ ރ ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޕަ 5.2

ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އިދ ރ ގެ ޕަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ، ކަށަވަރުކޮށްފައިނުވ ނަމަ
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ލ ހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިޞްއަށް  ޔ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ކަމުގައި އިހުމ ލުވ  ހ ލަތަށް ބަލައި އެ ގައި އެ ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް، 5.1މި ނަންބަރުގެ  5.3

އިޚްތިޔ ރު ސިވިލް  ލ ހީ ފިޔަވަުޅ އެޅުމުގެވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އިޞްމުވައްޒަފުންނ މެދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވާ ފޯމު ންތައް ޔުވާ މަޢުލޫމާތާއި، ލިޔެކިބޭނުން  އޮޑިޓަށް

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭ އިދާރާ: 

ސަރވިސްގެ އިސްވެރިޔާ:  ފޮނުވުމަށް ޒިންމާކުރެވޭ ސިވިލްމަޢުލޫމާތު  

 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވީ ތާރީޚު:

 

 

 

 

 # (މަޢުލޫމާތު /  ލިޔެކިޔުން ) ބާވަތް  މަޢުލޫމާތު /  ލިޔެކިޔުން  ބޭނުންވާ  އިދާރާގެ ކޮމެންޓު 
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 އޮޑިޓް ޓީމުގެ ފަރާތުން:

 

 :މްޤާމަ  :ނަން
 

  ތާރީޚް:
 

 ސްޓޭމްޕް:

 :މުވައްޒަފު ހަވާލުވި  އިދާރާގެ ފަރާތުން 

 

 :މްޤާމަ ނަން:
 

  ތާރީޚް:
 

 ސޮއި:

 :އިސްވެރިޔާ  ގެ ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ / އިދާރާ 

 

 ނަން:
 

 :މްޤާމަ
 

  ތާރީޚް:
 

  ސޮއި:

 

 ****(ތާރީޚުފޯމު އިދާރާއަށް ފޮނުވި  )****

 

 މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު:
 

 ްކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓުތަކުގައި، އެ އިދާރާއެއްގައި އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  މި ފޯމަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުނ 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެކެވެ. ންތަކާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޔުގެންދިއުމަށް ބޭުނންވާ ލިޔެކި

 ުލް ސިވިމައުލޫމާތު ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަާކއި،  ތަކާ އެއްގޮތަށް ރިކުއެސްޓްގައި ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ތާރީޚުމި ފޯމ 
އަށް ނުވަަތ  (audit@csc.gov.mv)މެއިލް -އީ ސެކްޝަންގެޔަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަ ސަރވިސް

 އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިްނ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނުން

  ާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ / އިދާރާގެ ސިވިލް  ،ގެ ޞައްޙަކަންކުންތަޔުލިޔެކިއި މަޢުލޫމާތާމި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވ
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އިސްވެރިޔާ ގެސަރވިސް

 ިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް/ ންގާމަ ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ފޮނުވުމަށް އަފުރިހަ މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ބައިގައި ކޮމެންޓް"އިދާރާގެ " ފޯމުގެ ކަން މި ނަމަ، އެ ނެތް ލިޔުމެއް


