
 
 ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމާއި، މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާއާއި، މަސައްކަތްތަކެވެ.

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު:

އަދާކުރާ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ )މިނިސްޓަރ / ބަންޑާރާ ނައިބު(، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކީ އޭނާ ވަޒީފާ 
ހަމައަށް އެހީތެރިވެ ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި މަސްއޫލު ދާއިރާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ފުރި

އެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  އެއްގޮތަށް ރިޔާގެ އިރުޝާދާއެއްބާރުލައި، އިސްވެ
އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި  ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނާއި، މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިޔާސީ ހަރާކާތުން މުޅިން އެއްކިބާވެ ހުރެ

ކުރެވޭނީ  ތައް ދެމެހެއްޓުމާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން، މުޅި މަޤުޞަދު ކަމުގައި ހަދައިގެންނެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަނު އުޞޫލު
ނުން އެކުލަވާލާ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކާއި، ބަނޑާރަ ނާއިބު އޮފީހަށެވެ. ކޮމިޝަ

ޝަނަށް އުސޫލެއްގެ ދަށުން، މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް، މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ދައުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކޮމި 
ތް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެ މީހެއްގެ ޚިދުމަ 5ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ  ލިބިގެންވެއެވެ.

އަހަރުން އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ އެޓަރނީ  5އަހަރުން  5ފެންވަރެއްގައި ހުރެއްޖެނަމަ، މި މުއްދަތު 
ގެ ބޭފުޅަކާ ހަވާލު ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފަދަ ކޮންމެ މަޤާމެއް، ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުން މިނިސްޓަރ، ބަންޑާރަ ނައިބު

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޭނާގެ ޒިންމާތަކުގައި އެ ބޭފުޅަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ. 

 ވަރުގެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަކީ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އާ އެއް ފަންތީގެ އަދި މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުން އެއް
 މަޤާމެކެވެ.

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި މަސައްކަތްތައް:
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ  ސިޔާސަތުތަކާއި  .1

 ހިންގުމުގައި އިސްވެރިޔާއަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވުން. މިގޮތުން:މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވައި، އެކަށައަޅައި 

)ހ( މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާ އާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލެވުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ، 
އިސްވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ދިނުމާއި، އެކުލަވާލެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ސީދާ އިސްވެރިޔާ ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 

 ން؛ ހިންގައި ބެލެހެއްޓު
 ؛)ށ( ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

 ން )ނ(  ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ދުރު ރާސްތާ، މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާ ގެ ތަރައްޤީ ގެ މަޝްރޫއުތައް، އަދި ބޭނުންވާ ހިނދު 
ހިނދަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި، ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި އެކި ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވައި ތަންފީޒުކޮށް ހިންގައި 

 ؛ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް 
 



ތަންފީޒުކުރުމަށް )ރ( ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް  
 ؛ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން

 ސްވެރިޔާ ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ ކަންކަމުގައްޔާއި ހާލަތުތަކުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން. އެ ގޮތުން:އި  .2

އެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން )ހ( ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެރިޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި 
 ދިނުން؛

ތެރޭގައި )ށ( ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީޑިއާގައްޔާއި، އާންމުންގެ 
 ވެރިޔާ ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އެހީތެރިވުން؛އުފެދޭ ސުވާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެރިޔާއަށް ކުރިއަށް މައުލޫމާތު ދީ އެ ކަމުގައި އިސް 

 ؛ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ގެ ދަށުން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން .3

 ؛އެހީތެރިވުން މަޝްވަރާދީ  ލަފަޔާއި ހިންގުމުގައި ރާވައި މަސައްކަތްތައް ގެ ދާއިރާ އޮފީހާއި މަސްއޫލު )ހ( އިސްވެރިޔާއަށް 

 ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިންގައި ގޮތެއްގައި ބޮޑު  ނަތީޖާ އޮމާންކަމާއެކު ހަލުވިކަމާއި މަސައްކަތްތައް ދާއިރާގެ  އޮފީހާއި މަސްއޫލު( ށ)
 ؛ހިންގުން ކަންކަން  އެ އިންތިޒާމުތައްކޮށް އެކި އެކި  ،ކޮށްގެން ބޭނުން ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން  މުވައްޒަފުންނާއި ބޭނުންވާ

 މަސައްކަތް  ގޮތެއްގައި އެކުވެރި ގުޅިގެން އެންމެން ގިންތިތަކުގެ ފަންނީ ތަފާތު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދާއިރާގައި  އޮފީހާއި މަސްއޫލު( ނ)
 ؛ދެމެހެއްޓުން ގާއިމުކޮށް  މާހައުލެއް ކުރެވޭނެ

 ގޮތްތައް  ކުޑަ ޚަރަދު ،އަވަސް ،ލުއި ،ފަސޭހަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ދުމަތްޚި  ފަރާތްތަކަށާއި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތައް  އެކި އެކި  ދާއިރާގެ( ރ)
 ކުރުމަށް  ގޮތަށް އެ ކަންކަން އެ އަދި ؛ގެންދިއުން ކުރަމުން މަސައްކަތް ކުރިއަރުވަން އިތުރަށް ކަން އެ ތައާރަފުކޮށް ހޯދައި

 ،މޮނިޓަރކޮށް ހިނގާގޮތް ކަން ،ހާމަކޮށް އެކުލަވައި އުޞޫލުތައް ،ތަކާއި ޕްރޮސީޖަރު ،ގައިޑްލައިންތަކާއި ،ކުރާ ފަހި މަގު، ބޭނުންވާ
  ؛ގެންދިއުން ކުރިއަރުވަމުން ހޯދައި ގޮތްތައް ކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ފަސޭހައިން

 ؛ގެނައުން ސަމާލުކަމަށް ގެ އިސްވެރިޔާ ،ފާހަގަކޮށް ޤާނޫނުތައް ކުރަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު ،ގާނޫނުތަކާއި ހަދަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއާ( ބ)

 އިޞްލާޙު  ގަވާއިދުތައް ކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ހެދުމާއި ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއާ ލަފަޔާއެކު ގެ އިސްވެރިޔާ( ޅ)
 ؛ގެންދިއުން ކުރަމުން

4. 

 

 އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުން. މިގޮތުން:ޒިންމާ ކުރެވޭ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ދާއިރާގައި އިސްނެގުމުގެ ރޫހާއި މަސައްކަތުގެ ހިތްވަރާއި ފޯރި 

ދާނޭ ( މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރަމުން)ހ
 ގޮތްތައް އެންމެންނާ ހިއްސާކުރުން؛

 ގޮތްތައް ހޯދުމަށާއި، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އައު ބަދަލުތަކަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވުން؛ )ށ( މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އައު 

ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ،)ނ( ދާއިރާ ޤައުމީ ފެންވަރުގައްޔާއި
 ކުން. ކުރުމާއި، އެ ރޮނގުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް މަގުދެއް 



 ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދައި ތަރައްގީކޮށް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފުން. އެ ގޮތުން: .5
ފުންގެ )ހ( ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު )ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ފެންވަރު އެނގޭގޮތަށް( އެކުލަވާލައި، މުވައްޒަފުން ހޯދައި، އެ މުވައްޒަ

 ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން؛ވަޒީފާއާ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ، )ށ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި
 ކަށަވަރު ކުރުވުމާއި އެ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މަސްއޫލު އޮފީހާއި، ދާއިރާގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުން 

 ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން؛

 )ނ( މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާއި، އެއާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ދާއިރާއަށް ލިބެނޭ 
 ގޮތްތައް ހޯދުން؛

 ވައި، ކެރިއަރބޭސްޑް އުސޫލަކުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުން؛)ރ( މުވައްޒަފުންނަށް ކެރިއަރ ޕާތުތައް ރާ

ދި )ބ( މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަދި ކުރިއެރުވުމަށް، ގަވާއިދު ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރުން، އަ 
  ފަންނީ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުން؛ޕަރފޯމަންސް ވަޒަން ކުރެވޭނޭ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށް އެ ކަމުގެ 

 )ޅ( މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުން އަދި ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުން؛

 )ކ( މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުން؛

ނަމަ،  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިއްޖެ)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6
 އެ ޒިންމާ އަދާކުރުން.

ނގުތަކުން އިސް ނެގުމާއި، އައު ގޮތްތަކާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި، އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ހުނަރަށް އިސްކަން ދީގެން މުވައްޒަފުންނަށް އެ ރޮ  . 7
 ކުރެވޭ މަސައްކަތަށާއި ދެވޭ ޚިދުމަތަށް އޭގެ އެދެވޭ ކުރިއެރުން ގެނައުން. އެ ގޮތުން:، ން ގެނެސްކުރިއެރު

 )ހ( އައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން ތަންތާގައި ކަންކުރާ ގޮތް ބަލައި ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު މޮޅު ގޮތްތައް ހޯދައި ދެނެގަނެ، އެ 
 ؛ގޮތްތައް ތައާރަފްކުރުން

މަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށް އަވަސްކޮށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަބަދުވެސް ފާރަވެރިވެ، އެ ޓެކްނޮލޮޖީ )ށ( 
 ؛ތަޢާރަފުކުރުން

 ރިބާ ހިއްސާކޮށް ހެދުން؛)ނ( މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވިއުގަކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަޖު

 ރޮނގުރޮނގުގެ މަޖައްލާ އާއި އައު ހޯދުމާއި އިލްމީ ދިރާސާތަކަށް ޝައުޤު ބަހައްޓައި ހޯދައި ލިބިގަތުން؛ )ރ( މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި

ގުޅިގެން  ،ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި ލަފާދިނުމާއި . 8
 މަސައްކަތްކުރުން. އެ ގޮތުން:



ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައްޔާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާިއ )ހ( 
ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލެވުމުގައްޔާއި ތަންފީޒު  ނޫން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާ  އެ

 ކުރުމުގައި ލަފާދިނުން؛  

ޔާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާއި އް)ށ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގަ
އެނޫން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކަށައެޅުމުގައްޔާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި 

 މަސައްކަތް ކުރުން؛  ގުޅިގެން 

އް )ނ( ސިވިލް ސަރވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ހަލުއިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ބޮޑުކޮށް ހިންގުމަށް ބެނުންވާ ރޭވުންތަ
ންވާ ލަފާ އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނު ،ޔާއިއްރާވައި ހިންގުމުގަ

 ދިނުމާއި އެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން؛    

)ރ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް 
 ސާ ކުރުން؛ސަރވިސް ގެ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރުމާއި ހިއް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާވާ މަސްއޫލު އޮފީހާއި ، ހިންގި އަދި ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެ ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި .9
ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ، ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުން.

އެކު ބަރާބަރަށް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ޒިންމާއާ .10
 އަދާކުރުން.

 


