ސަރވިސް ޗާޓަރ -ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ތައާރަފް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ .މި ޚިދުމަތުގެ އަސާސަކީ
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކެނޑިނޭޅި ތަރައްޤީ ކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ .މިގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް
ހިންގުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެވެ .ސިވިލް ސަރވިސް
ލ
ބގަތުމުގެ ބާރާއި ،އަމިއް ަ
މގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލި ި
ށން އަމިއްލަ ނަ ު
ކޮމިޝަނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ،އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއްކަމުގައި ދިވެހި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
ޒފާއިން ވަކިކުރުމެވެ .އަދި
މތައް އުފައްދާ އުވާލުމާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމާއި ،ވަ ީ
ބނުންވާ މަޤާ ު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤައުމަށް ވަފާތެރިކަމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރާ ،ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކިފަރާތަކަށް
އ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީވެސް
ކށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ ި
ބލުބަޔަ ަ
ނނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ،ޤާ ި
ނުޖެހޭ ،ޤާ ޫ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ތަސައްވުރު
މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ،ޤާބިލު ،ހުނަރުވެރި ސިވިލް ސަރވިސްއެއް އުފެއްދުން.

އަމާޒު
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއެކު
މަސައްކަތްކުރާނެ އަދި ޝައުގުވެރިވާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުން.
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1

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

ކޮމިޝަނަށް ގުޅުއްވުމަށް...
ގޑީގައި ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ .ފޯނަށް ނުގުޅިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  3307307އަށް ލިބޭ ކޯލުތަކަށް ރަސްމީ ަ
އ
މ ި
ނންބަރު  7799280އަށް ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅައިގެން ނުވަތަ ނުގުޅިއްޖެ ހާލަތުގައި ނަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ މޮބައިލް ަ
ލސްވެގެން  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.
ނ ކުރު މެސެޖެއް ފޮނުއްވުމުން ަ
ތ ް
ބޭނުންފުޅުވާ ޚިދުމަތަކާ ބެހޭގޮ ު
ނ
ވތަ އީމެއިލް ކޮށްގެ ް
ވަކި ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނަމަ ،ޑައިރެކްޓްކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާ ބެހޭ ސެކްޝަނަށް ގުޅައިގެން ނު ަ
ކުރިއަށްދެވޭނެއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
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3

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
އާންމު ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް
ނނަ
 .1ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަ ް
ނން.
ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި ު

ހކުވެސް  08:00އިން 14:00
ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަ ަ
އާ ހަމައަށް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
ވޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ފްރަންޓް އޮފީހުގެ ޚިދުމަތް ލިބި ަ

 .2ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ /އީމެއިލް

ރަސްމީ މަސައްކަތު  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

ނން.
އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބު ދި ު
 .3ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ވަޒީފާގެ

ކުރިއެރުން

ހުށަހެޅުމުން

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ރަސްމީ

ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތު

އ
ހަމަޖައްސަ ި

5

އެދި

ކޮމިޝަނަށް

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ނުދެވޭނަމަވެސް،

ރަސްމީ

މަސައްކަތު  5ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.
 .4ވަޒީފާގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން.

ވަޒީފާގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުޅަހެޅުމުން ރަސްމީ
މަސައްކަތު  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

ތކަށް
 .5ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ަ
ޖަވާބުދިނުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  28ގައިވާ "ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ
ޝަކުވާތަކަށް
އީމެއިލް/ލިޔުމެއް

3

ދުވަސްތެރޭގައި
މެދުވެރިކޮށް

ޝަކުވާ

ބަލަމުންދާކަމަށް

އެންގޭނެއެވެ.

މިގޮތަށް

އަދި

އ ޝަކުވާ
ނ  21ދުވަހަގެ ތެރޭގަ ި
ދނޫ ް
އަންގާއިރު ،ރަސްމީ ބަން ު
ކން އެންގޭނެއެވެ.
ބަލައި ނިންމާނެ ަ
ލ
ވނަމަ ،އީމެއި ް
 21ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ބަލައި ނިމިފައިނު ާ
އ
މެދުވެރިކޮށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތެއް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ް
އެންގޭނެއެވެ.
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 .6ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތާ ގުޅޭ
ފނުވުން.
މަޢުލޫމާތު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޮ

"އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ،ވަކިކުރެވޭ
ށ
ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ޭ
އެދޭ ފޯމް" ނުވަތަ
"އުމުރުން  65އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ،ވަކިކުރެވޭ
ށ
ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ޭ
އެދޭ ފޯމް" ހުށަހެޅުމުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސްކުޅިކުރުމުގެ
ނ
މން ޕެންޝަ ް
ތ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމު ު
ޢިނާޔަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާ ު
އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ހޯދުމަށް އެދުމުން،

 .7ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު

ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ،އެ މައުލޫމާތުތައް

ފޯރުކޮށްދިނުން.

ނ
ހ ް
އެހެނި ެ

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އެ

މައުލޫމާތަކަށްވާނަމަ،

އިދާރާތަކާއި

އލޫމާތު
މަ ު

ގުޅުންހުރި

ނ
ފޯރުކޮށްދެވޭ ެ

ތާރީޚެއް

އެންގޭނެއެވެ.
 .8ސީއެސް ވިއުގަ އޮންލައިން އަދި ސީއެސް

ސީއެސް ވިއުގަ އޮންލައިން އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނަމަ،

ވިއުގަ އެޑްމިން އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް

) (support@csc.gov.mvއަށް އީ-މެއިލް ކުރުމުން ރަސްމީ

ހައްލުކޮށްދިނުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މަސައްކަތު 5-3

މައްސަލައަށް ހައްލެއް

ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.
 .9ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ

ދ
ފޯރުކޮށް ޭ

އިންސްޓިޓުއުޓުން

ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ރންތައް
އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ތަމް ީ

ބައިވެރިވުމަށް:

ފޯރުކޮށްދިނުން.

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްނަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގެ
އެޗް.އާރު

މެދުވެރިކޮށް

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ

ސިވިލް

ޓްރެއިނިންގ

ސަރވިސް
ޑައިރެކްޓްރީގައި

ޓްރެއިނިންގ
އެކުލެވޭ

މގެ
މން ތަމްރީންތަކުގައި ބައިވެރިވު ު
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނަން ހުށަހެޅު ު
ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

ސަރވިސް ޗާޓަރ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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ސިވިލް

މުވައްޒަފެއްކަމުގައި

ސަރވިސް

ޓއުޓްގެ
އިންސްޓި ި

ށ
ޓްރެއިނިންގތަކަ ް

ޓްރެއިނިންގ

ރިކުއެސްޓްކުރުމުން

ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ނުވާނަމަ،

އީ-މެއިލް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ކޯޕަރޭޓް

މެދުވެރިކޮށް
މ
އިންތިޒާ ް

މިފަދަ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ޓްރެއިނިންގ

ނންވާނެއެވެ.
ހަމަޖެއްސުމަށް މަދުވެގެން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތު ބޭ ު
 .10ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން
އައްޔަނުކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާތަކަށްއަށް މުވައްޒަފުންމީހުން
ހޮވުމާއި

އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

ށ މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަ ް
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
 .11އެޕޮއިންޓްމަންޓް /ބައްދަލުވުން
ހަމަޖައްސައިދިނުން

ވތަ އިސް ވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނު ަ
ނމަ ،ބައްދަލު ކުރައްވާ ފަރާތުން
އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިފައިވާ ަ
ޓށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް،
ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެޕޮއިންޓްމަން ަ
ގިނަވެގެން

ރަސްމީ

3

މަސައްކަތު

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.
ނނުގެ
ގތުމުގެ ޤާ ޫ
 .12މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބި ަ

މަޢުލޫމާތު

ހޯދާ

ގ
ގތުމު ެ
ލިބި ަ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ހށަހެޅޭ
ު

ދަށުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ސިޓީ ތަކަށް

ރސްމީ މަސައްކަތު  21ދުވަހުގެ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ލަސްވެގެން ަ

ޖަވާބުދިނުން.

ތެރޭގައި ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

ޝަކުވާއާއި މައްސަލަތައް އަދި ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ .ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ 'ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސަށް ހިޔާލު
ހުށަހެޅުމަށް' ޓެބް އިން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާއާއި
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް އައިޑީ  admin@csc.gov.mvއަށް ފޮނުއްވޭނެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅުއްވުމަށް

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅުއްވުމަށް

އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅުއްވުމަށް

ސަރވިސް ޗާޓަރ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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