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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރ  ކ ޑަކ ރ މ ގެ ގޮތ ން  ތައް އާ ގ ޅިގެން ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ  19-ކޮވިޑް

13-B3/CIR/2020/30 (16  ޭމާލިއްޔަތ ގެ ސަރކިއ ލަރ މެދ ވެރިކޮށް 2020މ ) ްޢާންމ ކ ރައްވާފައިވާ ފިޔަވަޅ ތަކަށް ސަރ ކާރ ނ
( 2020 މޭ  17) 2020/19ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކ ން އަމަލ ކ ރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޝަނ ން ނެރ ނ  ނަންބަރ  

ކާރ ން ޚަރަދ ކ ޑަކ ރެއްވ މ ގެ ތަކ ްނ، ސަރ މީޑިއާމެންބަރ ންނާއި ބައެއް ބައެއް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ  ސަރކިއ ލަރއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ގޮަތކަށް  ގޮތ ން އަޅ އްވަން ިނންމެވި ފިަޔވަޅ ތަކަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރަމ ންގެންާދ ކަްނތައްތަކެއްކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ

ރާތަކަށް އޮޅ ންފިލ ވައިިދނ މ ގެ ގެންދަވާީތ، މި ަކމ ގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ހ ރިހާ ފަ ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރައްވައި މަޢ ލޫމާތ  ފަތ ރ އްވަމ ން
 ގޮތ ން ދަންނަވަމެވެ.

ގައި  2016އެޕްރީލ   28( އަށް 2016/11ދައ ލަތ ގެ މ ސާރައިގެ ސިޔާސަތ ގެ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  
ވަަނ  16އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅ މ ގެ ބާރ  އެ ޤާނޫނ ގެ  އިއަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރައާ

މާއްދާގެ ދަށ ން ލިިބދީފައިވަނީ އެ ޤާނޫނ ން އ ފެދިފައިވާ "ޭނޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން" އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންގެ 
ޤާނޫނީގޮތ ން ސިވިލް ސަރވިސް  ،ބާރެއްސް ދަލ ގެނައ މ ގެ އެއްވެއިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅ ން ނ ވަތަ އެ އިނާޔަތްތަކަށް ބަ އިމ ސާރައާ

މަގާމ ތަކ ގެ ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑ ތައް  ހައްޤ ގައި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންގެއެހެންނަމަވެސް، އް ނ ވެއެވެ. ގެނެކޮމިޝަނަށް ލިބި
ދަީނ ނާ ގ ޅިގެން ކޮމިޝަނ ން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަ ،އެލަވަންސްތައް ކަނޑައެޅ މަށް އިއެކ ލަވާލައި، އެ އޮނިގަނޑ ތަކަްށ މ ސާރައާ

އެ އޮނިގަނޑަށް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނ ވި، މަސައްކަތްކ ރަމ ންނެވެ. މި ގޮތ ން ނަރ ހ ންގެ އޮނިގަނޑެއް އެކ ލަވާލ މާއެކ  ނޭޝަނަލް 
 ިދ މިހާރ ވެސްވަނީ އަަމލ ކ ރަން ފެށިފައެވެ. އަ އިްނ ފެށިގެން  1އޮގަސްޓް  2018 ދެއްވައި،އެލަވަންސްތައް ކަނޑައަޅައި އިމ ސާރައާ

އެކ ލަވާލައި، ެއ އޮނިގަނޑ ތަަކްށ ވެސް ހިމެނޭޮގތ ްނ(  ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑ ތައް ޞިއްޙީ)އޮނިގަނޑެއް  7ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކ ގެ 
ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ހ ށަހެޅިފައެވެ. އަދި، މި ހ ށަހެޅ ންތަކާ ގ ޅިގެން އެ  ކަނޑައެޅ މަށް ނޭޝަނަލް ޕޭ  ތައް އެލަވަންސް އިމ ސާރައާ

( ސިޓީއިން، ދައ ލަތ ގެ ހ ރިހާ މަގާމ ތައް ހިމެނޭގޮތ ްނ 2020ޖަނަވަރީ  28) NPC/188/2020/2-478ބަރ  ކޮމިޝަނ ގެ ނަން
އެކ ލަވާލައި ނިންމ މަށް އެ ކޮމިޝަނ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ންާދ  ވިފައިވާ އޮނިގަނޑެއް މި އަހަރ ތެރޭއެލަވަންސްތައް އެއްހަމަކ ރެ އިމ ސާރައާ

މި ކޮމިޝަނަށް ވަނީ  ،ޔަށްދާ އިރ ، ކޮމިޝަނ ން ހ ށަހަޅާަފއިވާ އޮނިގަނޑ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރައްވާނެ ކަމަށްކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކ ރި
 އަންގަވާފައެވެ.
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ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ ސަރ ކާރ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތ  ގަޑި ކަނޑައެޅ މ ގެ ޤާނޫނީ ބާރެއް ވެސް ސި
ވަނަ  32( ގެ 2008/2އް ނ ވެއެވެ. ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅ އްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ލިބިގެނެ

ގަޑިއިރަށް ވ ރެ އިތ ރ ނ ވާގޮތަށް  48މެނޭގޮތ ން މ ވައްޒަފަކ  ލައްވައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މާއްދާގައިވާ ގޮތ ން، އިތ ރ ގަޑި ނ ހި
މަސައްކަތްކ ރ ވޭނެ އެންމެ ދ ވާލަކ  ަވނަ މާއްދާގައި މ ވައްޒަފަކ  ލައްވައި  33މަސައްކަތް ކ ރ ވިދާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ގެ 

ކަންމިހެން ޮއތ މާއެކ ، މ ވަްއޒަފ ން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ގަިޑއާއި  ރަށެވެ.މިނިސްޓަދީފައިވަީނ ގިނަ ވަގ ތ  ކަނޑައެޅ މ ގެ ބާރ  ލިބި
ރ ންނެވެ. ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅ އްވާ ސަރ ކާ ނީގެންދަވަމ ން ދ ވަސްތައް އަބަދ ވެސް ކަނޑައަޅ އްވަ މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ރަސްމީ 
އްޒަފ ން ލައްވައި މަސައްކަތްކ ރ ވ މ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރަމ ންދަނީ ކޮމިޝަނ ްނނެވެ. އ ޞޫލަކ ން މ ވަ ގަޑިތަކެއްގައި، ކަނޑައަޅ އްވާ
ގައި ބަރ ވަނަ ނަން 6ސަރކިއ ލަރގެ  ( މާލިއްޔަތާބެހ2020ޭމޭ  16) B3/CIR/2020/30-13ަނންބަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 

މަސައްކަތްކ ރ މ ްނ ގަޑިއިރ   48ހަފްތާއަކ  ނީ ދެވޭހާލަތ ގައި އިތ ރ ގަޑި ކ އްލި ނ ރައްކަލ ގެ މި  ޙީއްޞި، ރައްވާފައިވަނީބަޔާންކ 
ރއިން ސަރކިއ ލަ ( މާލިއްޔަތާބެހ2020ޭމޭ  20) B3/CIR/2020/31-13ނަންބަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އަދި، ކަމ ގައެވެ. 

ިނޔަލަށް، ކ ރިން ވެސް މ ވައްޒަފ ންނަށް އިތ ރ ގަޑި ކަނޑައެޅ މ ގައި ވަނަ ދ ވަހ ގެ  7މި ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހ ގެ 
( 2020މޭ  21) 2020/20މި ކޮމިޝަނ ގެ ނަންބަރ  އަމަލ ކ ރަމ ން ދިޔަ އ ޞޫލ ން އަމަލ ކ ރ މަށް އަންގަވާފައި ވ މާއެކ ، 

މަދ ކ ރ ްނ  ޑި ދެވޭ ގަޑިތައްއިތ ރ ގަ ވަނީ އެންގިފައެވެ.ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ސަރކިއ ލަރއިން އެ ގޮތަށް އަމަލ ކ ރ މަށް 
 ނ ވަތަ އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ޤާނޫނީ ެއއްވެސް ބާރެއް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނެތް ކަމ ގައި ދަންނަވަމެެވ. 

ކ އްލި ނ ރައްކަލ ގެ ހާލަތ ްނނާއި، ދިވެހި ޤައ މަށާއި ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވެފައިވާ  ޙީއްޞިކަންމިހެންއޮތ މާއެކ ، 
ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅ ތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެ ފިޔަވަޅ ތައް އިޤ ތިޞާދީ ދަތިތަކ ން އަރައިަގތ މަށް ސަރ ކާރ ން އަޅ އްވަމ ން ގެންދަވާ 

ކޮމިޝަނަށް ާޤނޫނ ން ލިބިީދފައިނ ާވ ، ވަޑައިގެން  ކ ރަމ ންދާ މަަސއްކަތާމެދ  ނ ރ ހ ންވެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ންތަންފީޒ ކ ރ މަށް 
ން ވަކިކ ރ މަށް ގޮވާލަމ ންދާ ގޮވާލ ންތަކާމެދ  ކޮމިަޝނ ން މެންބަރ ވައި، ކޮމިޝަނ ގެ ކ ރަމ ންދާ ކަމ ގެ ތ ހ މަތ  ކ ރައްބާރ ތަކެއް ބޭނ ން

ދެކޮޅ  ބައްލަވައި މަށާއި، ކަމ ގެ ތައް ނ ފެތ ރ އްވެވ ރ ފަދަ ދޮގ  ޚަބަ މި އެހެންކަމ ން،ހިތާމަކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ކަންބޮޑ ވެ، 
މެވެ. އަދި މި ނާޒ ކ  ވެވ މަްށ ހ ރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް މި ކޮމިޝަނ ން ގޮވާލަފ ރިހަމަ ޙަޤީޤަތް ސާފ ކ ރެއްވ މަށް ފަހ ، ޚަބަރ  ފެތ ރ އް

ށްަފއިވާ ަމތިކޮޤާޫނނ ން ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ  ސިވިލް ސަރ ކާރާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއެކ  ގ ޅިގެން،، ދަނޑިވަޅ ގައި
 މެވެ.ކަމ ގެ ޔަޤީންކަން އަރ ވަދެމިތިބޭނެ ސާބިތ ކަމާއެކ  އަދާކ ރ މ ގައި  ތައްޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
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