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 ތަފްޞީލް  ރިޕޯޓްގެ 

 2021ސެކްޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސިވިލް ސަރވިސް އެމް  ނަން: ރިޕޯޓުގެ 

 2021އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އާންމު ނަން:

 ންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަ ސިވިލް ސަރވިސް/  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން :ވާ އިދާރާ / ސެކްޝަން ނިސްބަތް 

 ޒެކެޓިވް( ލަމްޢަތު ޢަުދނާނު )އޮޑިޓް އެގްއަލްފާޟިލް ތައްޔާރު ކުރި ފަރާތް:

  ޒެކެޓިވް(ޝިފާޒާ )އޮޑިޓް އެގްޔަމް ރްމައަލްފާޟިލާ  ރިވިއު ކުރި ފަރާތް: 
 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިްފނާ )ޑިރެކްޓަރ(

 2022ޖޫން  1 ފާސްކުރި ތާރީޚް:
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 ލާސާހު ކުރު
 

-ރީ ވާ ކޮންޓްރެކްޓްލާމަރުކަޒުކޮށް ދޫކޮށްފައި ގޮތަށް، ސީ.އެސް. ވިއުގަ ތެރެއިން އެޕްރޫވްކުރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާ
 ވަނީ ކުއެސްޓްރިސީ.އެސް. ވިއުގަ  473 ޖުމްލަ ( ބާވަތުގERAެ( އަދި އެމްޕްލޯއީ ރޯލް އެސައިންމަންޓް )CRAPPއެޕޮއިންޓްމަންޓް )

ޑިޓްތަކުގެ ތަފާސްހިސާަބްށ ުހށަހަޅައި އޮޑިޓްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުެރވުނު އޮށް ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ެއމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަ 2021
ޓް އޮޑިޓުން ފާސްާވ ޖުމްލަކޮށް އެމްޕްލޯއިމަން، ގައި ކަމަށްވާއިރުއިންސައްތައި  %92 ހުރީ ބަލާއިރު، އޮޑިޓްތަކުގެ އެވަރޭޖް ސްކޯ
 ،ގިނަ ކަްނތައްތަކުަގއި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިންކުން ވަޒަންކުރެވޭ އޮޑިްޓތަގައެވެ. އަދި  %93ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އިންސައްތަ އުޅެނީ 

ޓް ރޯލް އެސައިންމަންޓް ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް )ވަކިވަކި އޮޑިއެމްޕްލޯއީ  ރިކުއެސްޓް އަދި އެޕޮއިންޓްމަންޓް-ރީ ކޮންޓްރެކްޓް
އެމްޕްލޯއިމަންްޓ  ކަންއާ ދެމެދު( ހުރި 0.7އާއި  1.0އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ) ،އައިޓަމްތަކުގެ އެވަރޭޖް ސްކޯ(

 ނުަވތަމާތު ސާފުކުރުމަށް ލޫޢުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން މަ 166އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުންތަކުްނ އެނެގން އޮވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، 
އިންސައްަތ  %80ނީ އެންމެ ޖަާވބު ިލބިަފއިވަ އިރު، އޭގެ ތެރެއިންފައިވާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ިއދާރާ ތައްކަންތައް

 އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެންގުނު އިންސައްތަ ކޭސްތަކުގައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް %92ވެ. އަދި، ޖަވާބު ލިބިފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންގުމަށެ
އިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނަށް މްޕްލޯށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަ ކުކަންތައްތައް ތަންީފޛުކުރުމަށް އިދާރާތަ

  ފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވި
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ވަހު ވަނަ ދު 15ޖޫން  2021މިއީ، ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ ވަނަ ނަންބަރުގެ ) 16ވަނަ ނަންބަރުގެ )ބ( އާއި  14އާންމުކޮށްފައިވާ "އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އުޞޫލު" ގެ 

ކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ސިވިމަތިން 
ލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކޮމިޝަނުގެ
 " އެވެ. 2021ނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ސެކްޝަ

 ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސިވިލް . 2

ދި އައްޔަނުކުރެވޭ އަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމާއި، 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކީ، ދިވެހި ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމަ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް ގެނެވޭ އެކިއެކި ބަދަލުތަކާ ގުޅުންހުރި

ރާވާފައިވާ މިޝަނުން ކޮ ކަމަކެވެ. އަދި، ބަޔާންކޮށްފައިވާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި  ޤާނޫނު ގައި
ތުތައް އެކި މަރުހަލާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަގަކުރެވުނު ޒު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިސްވެ ފާހަވަޒީފާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ލާަމރުކަ

އެ ތަކުން އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވިގެންދާއިރު،ސިވިލް މަތިން 
 ަބލައި ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮތަށްތޯކުރަމުން ގެންަދނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާިއ، ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫުލތަކާ ެއއްމަސައްކަތްތައް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ސިވިލް، މެންޑޭޓް މުގެ  ހިންގުށްޒާމެްއ ޤާއިމުކޮޕޯސްޓް އެމްޕްލޯިއމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ނިބޭނުންކުރެވޭނެ 

 އެވެ.ލުކޮށްފަ ޙަވާނާސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަސިވިލް ކޮމިޝަނުގެ  ވަނީ
 

 މަސައްކަތް ހިނގާދިޔަ ގޮތް  ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ. 3

އޮޑިޓް ސެކްޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފާއިތުވެދިޔަ މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް
ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ރިޔަށްކުހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް، ސެކްަޝނުގެ މެންޑޭޓް ތަްނފީޛުކުރުން މަުގފަހިކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަްތތަކެއް 

 ހަގަކުރެވެއެވެ.ފާކޮށް ޞައްޚާވަކިން އަންނަނިވި މަސައްކަތްަތއް  އެގޮތުން
 

 ލު އެކުލަވައިލުން  އުޞޫއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 3.1

 

 އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލް 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އުޞޫލު  އުޞޫލުގެ ނަން:
 އޮޑިޓް އުޞޫލު އާންމު ނަން:

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ދާއިރާ:ތަންފީޒު ކުރެވޭ 
 2021ޖޫން  15 ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚް:

 2021ޖޫން  15 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް:
 - އިޞްލާޙުކުރެވުނު ތާރީޚް:

 - އިޞްލާޙު ނަންބަރު:



2021އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޮއޑިޓް ސެކްޝަން 
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 ޝަނަށްސެކް އިރު، ކޮމިޝަނުން ފަށައިގަނެވުނުއަލަށްސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް 
ދޭނެ އިތުރު ންގައިއަސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވީ ގޮތް އަދި މިސްރާބު   ފިޔަވައި،ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓް

ހިންމު އެއް މުއެންމެ އިސްކަމެއް ދެވިގެން ކުރެވުނު  ޞައްޚާވަނަ އަހަރު  2021އެކު، އެއާނެތެވެ.  ލައިނެއްއެއްވެސް ގައިޑް
ށް ގެންދާނެ ގޮތް ދިޔައީ، ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަ މަސައްކަތަކަށް ވެގެން

އިދާރާތަކުގެ  އޫލުސަރވިސްގެ މަސް އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި ސިވިލް ، އަދިބަޔާންކުރާ
 ވަނީ ކޮމިޝަނުން ފައިވާ ގޮތަށްގައިވާ ތާވަލުގައި ފާހަގަކޮށްމަތީ މެވެ. އަދިލުއެކުލަވާއުޞޫލެއް ރާ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކު

 ފައެވެ. ންމުކޮށްއާ ،ސްކޮށްފާ "އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އުޞޫލު"
 

 އެކުލަވައިލުން  އެސް.އޯ.ޕީ. ތައް ގުޅޭއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓާ  3.2

ކުރުމާއި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ  އާންމުކޮށްފައިވާ "އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އޮޑިޓް އުޞޫލު" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް
ވިސްގެ މަސްއޫލު ނިޒާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި ސިވިލް ސަރ

ސް ސިވިލް ސަރވިސް ވެމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ. ތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޢަ އިދާރާތަކުން
ޞޫލު" ގައި ބަޔާންކުރާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުން ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފަެއވެ. އެގޮތުން، "އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އު

 ތަކާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ. ތައް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެއީ؛މައިގަނޑު ތިން މަސައްކަ

 ކުރުމާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ.އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް  -
 އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ. ތައްއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލް -
 ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ.އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް  -

ފައިވާ ގޮތަށް، ކޮމިޝަނަށް އިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ. ވަނީ، ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަާޔންކޮށްއޭގެ ތެރެއިން، އެމްޕްލޯ
 އާންމުކޮށްަފއެވެ. ، ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަންގެ އެންޑޯސްމަންޓާއެކު ފާސްކޮށް

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ.( ގެ ތަފްޞީލް 

   ސެކްޝަން:ޑިވިޜަން / 
 ޝަންސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް / ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކް

   އެސް.އޯ.ޕީގެ ނަން:
  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އާންމު އިޖުރާޢަތްަތއް

 ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚު:
 2021ޖޫން  16

 ނަންބަރު: އެސް.އޯ.ޕީގެ 
188-EA/SOP/2021/1  

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ތާރީޚު:
 2021ޖޫން  16

 



2021އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   
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 ޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ. އާއި ގު އެކުލަވާލުމާ ތައްއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލްވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، ފައިނަލްކޮށްފައިވާ  2021 އަދި، 

މެންބަރުންނަށް ހުަށހެޅުމަށް  ވަނީ އެންޑޯސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ.
 ތާވަލުކޮށްފައެވެ.  

 

 ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން  3.3

ތަމަ މަސައްކަތުގެ ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު ހަމަކުރި ފުރަން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަވަނަ އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސް  2021
ކެއް އައިސްފައިވެެއވެ. އަހަރު ކަމަށްވެފައި، އެ މުއްދަުތގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ިގަނގުނަ ބަދަލުތަ

 އެގޮތުން؛

 ސެކްޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށް އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އައި ބަދަލު  3.3.1

 2އްބެވީ އެންެމ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ތި، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޮގތުގައި
ހަމަޖެހިގެންނެވެ.  ފުއްޒަމުވަމީ އިދާ 1ތުރު ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އިނަމަވެސް، އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ، ވީމުވައްޒަފުން ކަމުގައި 

 ބަަދލުތަކާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮިނގަނޑަށް ގެނެވުނު އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް 2022ޖަނަވަރީ  01 ،އޭގެ އިތުރުން
ން' އަށް ބަަދލުކޮށް، ސެކްޝަނުގެ ނަން 'އެމްޕްލޯއިމަްނޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން' އިން 'ސިިވލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަ

ގްޒެކެޓިވް' އިން 'އޮޑްިޓ އެ މުތަކުގެ ނަން 'ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓްޤާފިޔަވައި ސެކްޝަނުގެ ދެން ހުރި މަމު ޤާޓަރ މަކްއަދި ޑިރެ
  ޒެކެޓިވް' އަށް ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔައެވެ.    އެގް

 ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވި ދަތިތައް 3.3.2

އޭގެ  ރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހުދަތިތައް  ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ގިނަގުނަސައްކަތް އޮޑިޓްތަކުގެ މަވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އޮޑިޓް ލިސްޓަށް އެިކ މަންޓް އެމްޕްލޯއި.އެސް. ވިއުގަ އޮޑިޓް މޮޑިއުލްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުަރމުން ދިޔަ ސީތެރޭގައި، އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ޅިގެން އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގުމުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވުމާ ސެކްޝަނުގެ ނާއި، މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންފަހަރު މަތިން ދިމާވި ޓެކްނިކަލް 
ދަގޫ ކަމަކަށް ނއެންމެ އުއި ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވި ލަސްތައް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގެ މަރުހަލާތައް ނިްނމުމުގަ

ން ލަސްވެގެން ދިޔުމާއި، ބު ފޯމު ފޮނުވު ފޮނުވޭ އެންގުންތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޖަވާވެގެން ދިޔައީ، އޮޑިޓާ ގުޅިގެން
 ބައެއް އެންގުންތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިޖާބަ ދީފައި ނުވުމެވެ.  

 

 ފާއިތުވި އަހަރު ހިންގާފައިވާ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 3.3.3

ނަމަވެސް  ،ބަތުން މަދުނިސް ،ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތާ
ތަކުގެ ޕަރމަނަންްޓ ނިސްޓްރީކި މިސަރުކާރުގެ އެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފާއިތުެވދިޔަ އަހަރު ތެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން،

ޕޯސްޓް ، ތަކުގެ ތެރެއިންޝަްނ ޕްރޮގްރާމްނެރަލުންނަށް ބޭއްވުނު އޮރިއެންޓޭގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެސެކްރެޓަރީންނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކު
 ބަޔާންކޮށްީދ ޝަނުގެ ދައުރުސެކް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އެކަމުގައި 

 ދީފައިވާނެއެވެ.  ލޫމާތު ޢުމަ
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 މަސައްކަތްތައް  އަދި އެހެނިހެން އްޞަޚާ އަހަރު ކޮށްފައިވާފާއިތުވި  3.4

މައް ދެވިގެން 'ސީ.އެސް. އްޞަ ސަމާލުކަޚާ ،އިތުރުން ކްޝަނުގެ އާންމު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިްޓތައް ކުރުމުގެސެ
ސެކްޝަާނ  ޓެކްނޮލޮޖީން ވިއުގަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް މޮޑިއުލް' ފަރުމާކޮށް، ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަ

ރމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ގެ ރިކުއައެވެ. އެގޮތުން، އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މޮޑިއުލްފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެގުޅިގެން 
އަހަުރ  ށް ދޫކޮށްލުމުން،ސްޓްކުރުމަވެ. އަދި އެއަށްފަހު، މޮޑިއުލް ޑިވެލޮޕްކޮށް ޓެސެކްޝަނާ ހިއްސާކުރެވުނެޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޯމޭޝަން 
އިރު، ފައެވެ. އަހަރު ނިމުނުހިއްސާކޮށްނީ ޑިވެލޮޕަރުންނާ ފުރިހަމަކޮށް އޭގެ ހޯދުންތައް ވަ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ޓެސްޓިންގ މެދު ތެރޭގައި

ގެ ވަކި އިދާރާއަކަްށ އަދި، ސިވިލް ސަރވިސް. ގެންދެވުނެވެ ކުރިޔަށްފެށިގެްނ  ގތަކާއެކު ދެވަނަ ަމރުހަލާގެ ޓެސްޓިންގިނަ އިޞްލާޙް
ގައި ކުރިޔަށް  ތެރޭފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޓެއްއްޞަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޚާނޫނީ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްާވ ގޮތަށް ކުރެވޭ 

 ގެންގޮސްފައިނުވާނެއެވެ.

 
 އަހަރު ކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކާ ގުޅޭ  ވިފާއިތު . 4

ތަމަ މަރުހަލާގެ ފުރަރުކަޒުކުރުމުގެ ޒީފާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ލާމަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަމުން އައިސްފައިވާ ވަ
ނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އެޕްރޫވްކުރާ ގޮތަށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ ތެރެއިން ދޫކުރެވުއިދާރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު  ،ތެރެއިން

ވަނަ އަހަރު  2021ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުން ވާނީ  ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލް ރިޕޯޓުގެ މި ނަންބަރުގެ ތަކުގެ ތަފްޞީފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްއެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފަ

 ދަށުން އަންނަނިވި ޮގތަށް ފާހަގަުކރަމެވެ. 
 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ސްކޯޕް 4.1

، ސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންމަމެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ސީ.އެސް. ވިއުގަ މްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ
އިވާ ސީ.އެސް. ވިއުގަ ގޮތަށް، ލާަމރުކަޒުކޮށްފަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ އެޕްރޫވަލް ފުރިހަމަކުރާ

ނީ، އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަާޅފައިވަފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އެމްޕްލޯިއމަންޓް އޮ، ރިކުއެސްޓްތައް ކަމުގައި ވުމާއެކު
ވަޒީފާ އައު ކުރުމަށް  ލާމަރުކަޒުކޮށްފައިވާ ދެ ބާވަތެއްގެ ސީ.އެސް. ވިއުގަ ރިކުއެސްޓްތަކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ

ވާލުކުރުމަށް ހަ ޒިންމާ އިތުރުން މުވައްޒަފަށް ޔަތުތަކުގެޕޮއިންޓްމަންޓް ރިކުއެސްޓްތަކާއި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްއެ-ބޭނުންކުރެވޭ ކޮޓްރެކްޓް ރީ
ން އެންމެ ފުރަތަަމ ވެ. މިއީ ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުތަކެރޯލް ެއސައިންމަންޓް ރިކުއެސްޓްއެމްޕްލޯއީ ބޭނުންކުރެވޭ 

މްޕަލް  އޮޑިޓް ކުރުމަށް ސާވެސް އެމްޕްލޯއިމަންޓްމި ދެ ބާވަތުގެ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ،  ވެފައިއިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކަށް
 އިންސައްތައިގައެވެ.  %100ގެންގޮސްފައިވަނީ  ނެގުން ކުރިޔަށް
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 ރިކުއެސްޓްތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ރިކުއެސްޓުގެ ބާވަތް #
އޮޑިޓް ކުރާ 
 އިންސައްތަ

 ތަފްޞީލް  ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚް 

 ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން. 2020ނޮވެންބަރު  29 %100 އެޕޮއިންޓްމަންޓް -ކޮންޓްރެކްޓް ރީ 1

 ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން. 2021އޮކްޓޫބަރު  01 %100 ރޯލް އެސައިންމަންޓްއެމްޕްލޯއީ  2
 
 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު  4.2

ޓް ކުރިޔަްށ ގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިރިކުއެސްޓްސީ.އެސް. ވިއުގަ  473ޖުމްލަ  ގެ ތެރޭގައިފާއިތުވެވެދިޔަ އަހަރު
އްގައި ފާސްވެފައެވެ. ވަނީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިުޓން ޖުމްލަ ގޮތެރިކުއެސްޓް އިންސައްތަ  %93ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 

އިންސައްތައިަގއި  %92ތީޖާ އެވަރޭޖްކޮށް އޮޑިޓްތަުކގެ ނަ ނޭ ގޮތަށްހަމައެއާކު، ފާސްވެފައިވާ އަދި ެފއިލްވެފައިވާ ރިކުއެސްޓްތައް ހިމެ 
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެކަމަށް އުޅޭއިރު، ނިސްބަތުން ގިނަ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު

 ތަފްޞީލް ތަފާސްހިސާބުގެ  #

 ރީ
ކްޓް

ްޓްރެ
ކޮނ

- ްޓް 
ްމަނ

ންޓ
ޕޮއި

އެ
ޑިޓް

 އޮ
ކުގެ

ްޓްތަ
ސ
ކުއެ

ރި
 

އީ 
ޕްލޯ

އެމް
ލް 

ރޯ ންޓް
ންމަ

ސައި
އެ

 
ޑިޓް

 އޮ
ކުގެ

ްޓްތަ
ސ
ކުއެ

ރި
މްލަ 

 ޖު
އްގެ

ތަކެ
ޑިޓް

 އޮ
ރިހާ

ހު
 

 473 31 442 އޮޑިޓް ކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1

 1188 31 1157  އަދަދުއޮޑިޓް ކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ 2

 %92 %87 %92 އޮޑިޓްތަކުގެ އެވަރޭޖް ނަތީޖާ 3

 %7 %35 %5 އޮޑިޓުން ފާސްނުވާ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އިންސައްތަ 4

 %93 %65 %95 އޮޑިޓުން ފާސްވި ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އިންސައްތަ 5

ޕޮއިންޓްމަްނޓް އެ-ޓްރެކްޓް ރީގެ ތެރެއިން ލާމަރުކަޒުކޮށްފައިވާ ކޮންވަޒީފާއާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ލާަމރުކަޒުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ
ލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސިވި ސީ.އެސް. ވިއުގަ ރިކުއެސްޓްތައް ރޯލް އެސައިންމަންޓް ބާވަތުގެއެމްޕްލޯއީ އަދި 

ތަކުގެ ޖުމްލަ ތަފާސްހިސާބު ވެ. އެގޮތުން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްއްޙީ ދާއިރާައށެޞި ޮގތެއްަގއި ތަޢުލީމީ އަދި މައިގަނޑު ނިސްބަތްވަނީ
ތްާވ ނިސްބަޙީ ދާއިރާތަކަށް ށް ބަހާލައިގެން ހިސާބުކުރުމުން، ތަޢުލީމީ އަދި ޞިއްއިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮްށ، ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަ

ކަން ދި އެއްވަރެއްގައި އިވާ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ ދާޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެމްފޮނުވާފައިވާ އަދި އޮފީސްތަކުން 
ތީޖާ އަދި ފާސްވެފައިވާ  ދާިއރާގެ ވެސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އެވަރޭޖް ނަދެފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި، 
 ހުރީ ދާދި އެއްވަރަކަށެވެ. އޮޑިޓްތަކުގެ އިންސައްތަ
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 ތަފްޞީލް ތަފާސްހިސާބުގެ  #
ން 

ޭޝަ
ޔުކ

އެޑި
ޓަރ

ސެކް
ޓަރ 

ސެކް
ތު 

ހެލް
 

ފް 
 އޮ

ޓްރީ
ސް
މިނި

އާޒް
އެފެ

ކް 
ލާމި

ސް
އި

 
 2 233 238 އޮޑިޓް ކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1 

 2 246 940 އޮޑިޓް ކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2

 %90 %95 %89 ނަތީޖާއޮޑިޓްތަކުގެ އެވަރޭޖް  3

 - %7 %7 އޮޑިޓުން ފާސްނުވާ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އިންސައްތަ 4

 
 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުންތައް  4.3

 އެމްޕްލޯއިމަންްޓ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ނިންމާ ވަޒީފާއާބެހޭ ރިކުެއސްޓްތަކުގެ ޕޯސްޓް
 އޮޑިޓްގެ ތެރެއިން ވަޒަންކުރަން އެމްޕްލޯއިމަްނޓް، ބާވަތަށް ބަލައި ށް އޮޑިޓަރުން ބޭނުްނކުރަމުން ގެންދަނީ، ރިކުއެސްޓްަތކުގެއޮޑިޓް ކުރުމަ

އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް  .ބޭނުންވާ ވަކިވަކި ކަންތަްއތައް އަންގައިދޭ އައިޓަމްތައް ހިމަނަިއގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އޮޑިޓް ޫޓލްތަކެވެ
ން ރިކުއެސްޓް އޮޑިޓްކުރުމުން، ށްގެނުންކޮބޭލް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުންތައް ގޮތުގައި އޮޑިޓަރުން ފާހަގަކުރަނީ، އެ ރިކުއެސްޓަކާ ގުޅޭ އޮޑިޓް ޓޫ

ކުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ޓަމްތައިއަ ހަގަކުރެވިގެން، އެގޮތަށް ފާސްނުވާކަމަށް ސްކޯ ކުރެވިފައިވާއިދާރާއިން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ަކމަށް ފާ
 ވެ.  ކަންކަމެ

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުން އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 4.3.1

ގަކޮށްފައި ވާނީ، އޮޑިޓް ކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ރިޕޯޓުގެ މި ބައިގައި ފާހަހުލާސާގެ ހޯދުންތައް ތަކުމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްއެ
 0.85އިވާ ސްކޯ އަށް ބަލަިއ، ީދފަ އޮޑިޓަރުން ޓޫލްތަކުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން، އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ވަިކވަކި އައިޓަމްތަކަށް

 އައިޓަމްތަކެވެ. އަށް ވުރެން ދަށުން އެވަރޭޖްކޮށް ސްކޯ ލިބިފައިވާ

 އިމަންޓް އޮޑިޓުން އާންމުކޮށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަންތައްގެ އެމްޕްލޯތަކުޕޮއިންޓްަމންޓް ރިކުއެސްޓްއެ-)ހ( ކޮންޓްރެކްޓް ރީ 

 އައިޓަމްޕޮއިންޓްމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލް އެ-ކޮންޓްރެކްޓް ރީ #

ރީ 
ޑޭޓަ

މެން
ތޯ؟

މެއް
އިޓަ

އަ
 

ޖް 
ވަރޭ

އެ
ސްކޯ

 

1 
 ތާރީޚުތަކާއި  ޓާސްކުތަކުގެ ކުރެވިފައިވާތާވަލް ނުވަތަ ޗިޓް ހަމަޖެއްސެވި ވަޒީފާ ކޮންޓްރެކްޓް
  0.76 ކަށަވަރުކުރުން ރަނގަޅުތޯ  ލްޞީތަފް ހިމަނާފައިވާ

 



2021އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޮއޑިޓް ސެކްޝަން 

  10 ގެ  14ޞަފްޙާ 

1
0

އައިޓަމެއްގެ އެވަރޭޖް ސްކޯ  ޕޮއިންޓްމަންޓް ރިކުއެސްޓްަތކުގެ އޮޑިޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް އޮޑިޓްއެ-ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި، ކޮންޓްރެކްޓް ރީ 
ން އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތަްއ ވުރެން ދަށްވެގެއަށް  0.85އަށް ވުރެ ދަށަށް ގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި، އެވަރޭޖެ ސްކޯ  0.76

ންޖެހޭ، އޮޑިޓް ޓޫްލތަކުގައި ސަމާލުކަެމއް ދޭ އްޞަޚާރޭގައި، އިާދރާތަކުން ވަކި ގޮތުގައި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ޮއޑިޓް އައިޓަމްތަކުގެ ތެ
 މެންޑޭޓަރީ އައިޓަމްތައް ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުހިމެނޭަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ  ން ގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓު ތަކުރޯލް އެސައިންމަންޓް ރިކުއެްސޓްއެމްޕްޯލއީ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ )ށ(  
 ތައް ކަންތައް

 ރޓީޗަ ލީޑިންގ - އައިޓަމްއޮޑިޓް ޓޫލް  އެސައިންމަންޓް ރޯލްއެމްޕްލޯއީ  #

ރީ 
ޑޭޓަ

މެން
ތޯ؟

މެއް
އިޓަ

އަ
 

ޖް 
ވަރޭ

އެ
ސްކޯ

 

1 
 ޓްގައި ރިކުއެސް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ އާންމު  އަދި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ

 ކަށަވަރުކުރުން  ހިމަނާފައިވާކަން
 0.67 

2 
 ސްކޯޕް  ޒިންމާގެ ކުރެވޭހަވާލު އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ރިކުއެސްޓްގައި

 ފަހުން  އެންމެ ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ( ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޭޓޖް،-ކީ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން،)
 ކަށަވަރުކުުރން  އެއްގޮތަށްކަން ރިކުއަރމަންޓްއާ ސްޓާފް ފާސްކޮށްފައިވާ

 0.83 

3 
( ސިޓީ/  ފޯމް ) ލިޔުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ  އިދާރާއަށް މުަވއްޒަފު އެދި  ހަވާލުވުމަށް ޒިންމާއާ

  ކަށަވަރުކުރުން ހިމަނާފައިވާކަން ރިކުއެސްޓްގައި
 0.81 

4 
 ށް ޒިންމާއަ އެ ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޒިންމާ ޓީޗަރުންގެ ލީޑިންގ

  0.81   ކަށަވަރުކުރުން ފަރާތެއްކަން ހަމަވާ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ

5 
 ޅަށްކަން ނގަރަ ހިސާބުޮކށްފައިވަނީ( A2ޝީޓް ) ގޮތުގެ ިލބުނު  ޕޮއިންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
  ކަށަވަރުކުރުން

 0.81 

  0.76  ކަށަވަރުކުރުން މުކުރެވުނުކަންންއާ( A2ީޝޓް ) ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓް 6

  

އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ  ރޯލް އެސައިންމަންޓް ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުންއެމްޕްލޯއީ )ނ( ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ  
 ތައް ކަންތައް

 ވޯޑް މެނޭޖަރ – އައިޓަމްއޮޑިޓް ޓޫލް  އެސައިންމަންޓް ރޯލްއެމްޕްލޯއީ  #

ރީ 
ޑޭޓަ

މެން
ތޯ؟

މެއް
އިޓަ

އަ
 

ޖް 
ވަރޭ

އެ
ސްކޯ

 

1 
 ކެންޑިޓޭޓުން  ކޮށް،( ހިސާބA2ުޝީޓް ) ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

  0.5 ކަށަވަރުކުރުން ނގަޅަށްަކންރަ ތަރުތީބުކޮށްފައިަވނީ

  0.25 ކަށަވަރުކުރުން  މުކުރެވުނުކަންން( އA2ާީޝޓް ) ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓް 2
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1
1

  

ންގެ ރޯލް އެސައިންމަންޓް ބަލައިލާއިރު، ލީޑިންގ ޓީޗަރުތަކުގެ ހޯދުންތަކަށް ރޯލް އެސައިންމަންޓް ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އޮޑިޓްއެމްޕްލޯއީ 
 އައިޓަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެގެން ފާހަގަކުރެވުނުދަށް އަށް ވުރެ 0.85ރޭޖް ސްކޯ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އޮޑިޓް އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަ

 އިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން އައިޓަމް ހިމެނޭ ކަމާއި، ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ރޯލް އެސައިންމަންޓް ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އޮޑިޓް އަ 3މެންޑޭޓަރީ 
 މެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މް ހިއައިޓަ 1ރީ ދަށްވެގެން ފާހަގަކުރެވުނު އައިޓަްމތަކުގެ ތެރޭގައި މެންޑޭޓަ އަށް ވުރެ 0.85އެވަރޭޖް ސްކޯ 

 
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް  4.3.2

އަޅަން ޖެހުުނ އިން، ފިޔަވަޅު އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުްނތަކާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެ
ކުރަން އެންގުނު ޙުލާޞްއަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން އި

 ލާސާކޮށް ފާހަގަކުރަމެވެ. ންތައްތައް އަންނަނިވި ޮގތަށް ހު ކަ

 އެސްޓްގެ ބާވަތްގުޅޭ ރިކު ތައް އެންގުނު ކަންތައް ކުރަން އާންމުކޮށްޞްލާޙުއި #

1 
ހައި، އަލުން ތައްގަނޑު ޖަ ލިެޔކިޔުންތައް އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެއެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަނުވާ 
 .އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް އެންގުން

CRAPP / ERA 

 CRAPP / ERA .ށް އެންގުންން ފުރިހަމަނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް، އަުލން އަޕްލޯޑް ކުރުމަވެލިޑޭޝަ 2

3 
ރުމަށް ލާން ތައްޔާރުކުޢުާލނާ އެއްގޮތަްށ އިޢުނާ އިކޮމިޝަނުން އާންމުކޮްށފައިވާ ނަމޫ

 CRAPP .ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެންގުން

4 
ނެސްފައިވާ ގެމުގެ ޝަރުުޠތައް ހިމަނާއިރު، ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުތަކަށް ޤާލާންތަކުގައި މަޢުއި

 CRAPP މަށް އެންގުން.ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުއެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޠުތައް 

5 
އަޅާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އައުކުރާ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑަ
ޓްތަކުގެ ޗިތާރީޚުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިޔާރުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، ގޯސްކޮށް ހުރި 

 އެންގުން.ކުރުމަށް ޙުލާޞްތާރީޚުތައް އި
CRAPP 

6 

 ތަަކށް މުޤާމަ ބޭނުންވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް،/  ހުއްދަ ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ
ވޭ އެފަދަ އަޕްލޯޑްކުރެ އައުކުރާއިރު، ވަޒީފާޮކންޓްރެކްޓް  މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް

ކަން ދިނުމަށް ސަމާލުކަށަވަރުކުުރމަށް ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މަވެފައިހަ މުއްދަތު ލިޔުންތައް ހުރީ
 .އެންގުން

CRAPP / ERA 

7 
 އުގަށް ވި. އެސް.ސީ ގޯސްކޮށް ލޫމާތުޢުމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ފަދަ ޕާސްޕޯޓް ސަނަދުތަކާއި

 CRAPP / ERA އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުން.
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 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ އެންގުންތައް ންޓް އޮޑިޓްތަކާ ގުޅިގެން އެމްޕްލޯއިމަ  4.4

ކަމަްށ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އިތުރަށް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭޞްލާޙުނާކޮްށ އިކުރެވޭ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބި
އެ  ،އްދަތުގެ ތެރޭގައިމުކަނޑަެއޅިފައިވާ އެކަމަށް އެންގުންތަކަށް، އަންގާ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުން ،ފާހަގަކޮށް

އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ ޖަާވބަށް  ލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދިޞޫޖަވާބުދާރީވާންވާެނ ކަމަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އު އިދާރާތަކުން 
 ގޮތެއްަގއި  ޖުމްލަ ،އިވާނަމަރަނަގޅުކޮށްފަ ކަންތައްތައް ގިނަ ެތރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްރިޢާޔަތްކޮށް، 

 އެންުގންތައް ގުޅޭ ކާހޯދުންތަ އޮޑިުޓގެ ުއޞޫލުން، ބަލައިގަންނަ ތަްނފީޛުކުރެވިއްޖެކަމަށް އެންގުން ގުޅޭ އޮޑިޓާ ރިކުއެސްޓުގެ އެ
 ވެއެވެ. ޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިުނވާކަން އޮޑިޓަރުން ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށްވެސް އު ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރެވިއްޖެކަން

 

 އެންގުންތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު  ވާފައިވާ ޓް އޮޑިޓްތަކާ ގުޅިގެން ފޮނު އެމްޕްލޯއިމަން 4.4.1

 ތަފްޞީލް ތަފާސްހިސާބުގެ  #

 ރީ
ކްޓް

ްޓްރެ
ކޮނ

- ްޓް 
ްމަނ

ންޓ
ޕޮއި

އެ
ޑިޓް

 އޮ
ކުގެ

ްޓްތަ
ސ
ކުއެ

ރި
 

އީ 
ޕްލޯ

އެމް
ލް 

ރޯ ންޓް
ންމަ

ސައި
އެ

 
ޑިޓް

 އޮ
ކުގެ

ްޓްތަ
ސ
ކުއެ

ރި
މްލަ 

 ޖު
އްގެ

ތަކެ
ޑިޓް

 އޮ
ރިހާ

ހު
 

ްށ ޙުކުރުމަްށ އިދާރާތަކަލާޞްއޮޑިޓުގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެްނ ކަންކަން އި 1
 166 21 145 ފޮނުވުނު އަދަދު މަށް ފޯމް އަދި ސިޓީއެންގު

 ޖަވާުބ އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން ޮފނުވުނު އެންގުްނތަކަށް އިދާރާތަުކން 2
 %80 %67 %82 ދީފައިވާ އިންސައްތަ

 %92 %86 %93 އިންސައްތަ ލާޙުކުރުމަށް އިދާރާތަކަށް އެންގުނު ކަންތައް ަތންފީޛުކުރެވުނުޞްއި 3

 - - - ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނު އަދަދުޞްއޮޑިޓްގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން އި 4
 

ތު ލޫމާ ޢު މަގެން އިތުރު އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގެ ހޯުދންތަކާ ގުޅިރިކުއެސްޓެއްގެ  166ޖުމްލަ  ލާމަރުކަޒުކޮށް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ
އެ ރިކުއެސްޓްތައް ނިސްަބތްވާ  ،އެންގުަމށް ތައްއޮޑިޓަރުންަނށް ފާަހަގކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ކުރަްނޖެހޭ ކަމަށްޙުލާޞްއޮޅުންފިލުވުމަށާއި އި

 ޖަވާބު ފޮނުވާފައިވާއިރު، އިންސައްތަ އެންގުންތަކަށް އިދާރާތަކުން %80އިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފޮނުވާފައަދި ސިޓީ  ފޯމްއިދާރާތަކަށް 
 ތައްއެންގުނު ކަންތައް  މަލުކޮްށފައިާވ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އޮޑިޓާ ގުޅިގެންޢައަންގާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިެގން އިދާރާތަކުން 

 ވެއެވެ.   ތަކުން ފާހަގަކުރެކޭސްތަކުގައި ކަމަށް އޮޑިޓްތަކުގެ ހިސާބު އިންސައްތަ %92 ތަކުގެޖަާވބު ިލބޭ އޮޑިޓްތަންފީޛުކުރެވިގެންދަނީ 
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 ތަފްޞީލް ތަފާސްހިސާބުގެ  #
ން 

ޭޝަ
ޔުކ

އެޑި
ޓަރ

ސެކް
ޓަރ 

ސެކް
ތު 

ހެލް
ފް  

 އޮ
ޓްރީ

ސް
މިނި

އާޒް 
އެފެ

ކް 
ލާމި

ސް
އި

 

ގުން ޮފނުުވުނ އިދާރާތަކަށް އެންލާޙުކުރުމަށް ޞްއޮޑިޓުގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން ކަްނކަން އި 1
 2 52 112 އަދަދު

 ދީފަިއާވ އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން ޮފނުވުނު އެންގުްނތަކަށް އިދާރާަތކުން ޖަވާބު 2
 %100 %65 %87 އިންސައްތަ

 %100 %97 %91 ންސައްތަަތންފީޛުކުެރވުނު އި ތައްލާޙުކުރުމަށް އިދާރާތަކަށް އެންގުނު ކަންތައްޞްއި 3

 - - - ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނު އަދަދުޞްއޮޑިޓްގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން އި 4
 

 
 

 އެންގުންތަކަށް ލިބިފައިވާ ޖަވާބުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  4.4.2

އެންގުތަަކށް ޓްގެ ފޮނުވާފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑި ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުން ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު
އިދާރާތަކުން ވުމުގައި ޖަވާބުދާރީ ޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަދިއެންގުްނތަކާ ގުލާއިރު، އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ ޖަވާބުަތކަށް ބަ

 ؛ގޮތުން. އެވަނީ ފާހަަގކުރެވިފައެވެއްތަކެއް ކަންތަ ންޖެހޭޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަްނބޮޑުވާ

 ަކންކަމުގެ ނިސްޓްރީތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ ަމޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަުނން ނިންމަވާވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިސި -
ކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލޫމާތު، އެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެޢުމަ

 .ލަސްވާކަންރުކޮށްދިނުމުގައި ޫލމާތު ފޯޢުފޯރުކޮށްދީފައިނުވުން، ނޫނީ މަ
ން ދެމުން ގެންދާ ތަާކ ގުޅިގެޙުލާޞްއަންނަ ބަދަލުތަކާއި އި ލުތަކާއި އޮނިގަނޑުތަކަށްޞޫމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ އުކޮ -

 އެޗް.އާރު. މުވައްޒަފުން އެ އިދާރާތަކުގެތަކަށް ޙުލާޞްތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަުހވެސް، އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އި
 ރަށް އަހުލުވެިރވެފައިނުވާކަން.ވާ މިންވައެކަށީގެން

ޝާދުތަކަށް ފުރިހަމައަްށ ލުތަކާއި އޮނިގަނޑުތަކާއި ޓޫްލކިޓްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އިރުޞޫކޮމިޝަނުން އާންމުކޮްށފައިވާ އު  -
 .މަލުކުރުމަށް އިދާރާތަކުގެ އެޗް.އާރު. މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދޭކަންޢަ

ގައި އާންމުކޮށްފައިާވ ށް، ކޮމިޝަނުގެ ެވބްސައިޓްނުންކުރުމަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބޭ -
ގެ ބޭުނން ތަނަމޫނާ، އަދި ސްކޯ ޝީޓް ޓެމްޕްލޭޓް ފަދަ ވަޞީލަތްލާން ޢުއިޔޫސަރ މެނުއަލް، ، އެންމެ ފަހުގެ ޓޫލްކިޓް

 ނުހިފާކަން.އިދާރާތަކުގެ އެޗް.އާރު. މުވައްޒަފުން  އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ރައިޓްސް އާއެކު  'ވެރިފިކޭޝަން' އަދި 'އެޕްރޫވަލް' ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ  -

ރުޝާދު ދީފައިވާ ބަަލންވާނެކަމަށް ޔޫސަރ މެނުއަލަތަކުން އިއެ ލެވެލްގައި ސީ.އެސް. ވިއުގަ ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުން، 
 ންނަކަން.ބަލާފައި ުނހުލޫމާުތތައް ޢު މަސީ.އެސް. ވިއުގަ ރިކުއެސްޓުތަކަށް އެންޓްރީކޮށްފައި ހުންނަމިންވަރަށް، 
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 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ގުޅިގެން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކާ 4.5

ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް، ން ވަކިކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުންތަކުގެ ތެރެއިން، 
ޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަިތން ފާއިތުވެދި 14އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އުޞޫލުެގ 

ށްފައެވެ. އަދި، ކި ފަހަރު މަތިން ވާނީ ޑިވިޜަންގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި މެްނބަރުންނާ ހިއްސާކޮއެ
 ާފހަގަުކރަމެވެ؛ހިއްސާކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ގޮަތށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާކަން 

ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮށް، އަދި ލައިސަންސް / ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޗެކްޙުލާޞްތައް އިލާންކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާ ގުޅޭ ނުކުތާޢުއި -
 ންމުކުރުން. ކޮށް، އާޙުލާޞްއަލުން އި ވޯޑް މެޭނޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލުނުކުތާއެއް އިތުރުކޮށް، 

ޓާފް ރިކުއަރމަންޓް ށް ފާސްކޮށްދީފައިވާ ސްކޮށް، އަިދ ސްކޫލްތަކަޙުލާޞްލާންކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާ ގުޭޅ ނުކުތާތައް އިޢުއި -
ކުރުމަްށ ޙުލާޞްއަލުން އި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލުޗެކްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުކުތާއެއް އިތުރުކޮށް، 

 ނިންމެވުން.
އްލުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ހަ މައްސަލަތައް  ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރުވުނުާލންޢު އިމުތަކަށްޤާމަ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުްނގެ -

  ނިންމެވުން.ލައި އާންމުކުރުމަށްއް އެކުލަވާާލނެޢު އިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ވަކި ނަމޫނާލާންޢުއިމުތަކަށް ޤާއެ މަ
ރުގެ ސަނަދުތައް ބޭހުށަހަޅާ ރާއްޖޭން  ޒަފުންފާ ހަމަޖައްސާ ބިދޭސީ މުވައްކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން ވަޒީ -

 ވެލިޑޭޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލައި ދާއިރާތަކުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާ ހިއްސާކުރުން.
ންގެ ސަނަދުތަްއ މުތަކަށް ކޮްނޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުްނ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާ ބިދޭސީ މުވައްފުޤާޓީޗަރުންގެ މަ -

ކަށް މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ަވޒީފާތަޕެޝަލައިޒޭޝަނާ ގުޅުވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު ަކނޑައަޅައި، މުގެ ސްޤާމަ
 އިޞްލާޙުކޮށް، އާންމުކުރުން. އެގޮތަްށ  ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަނަދުތައް ގުޅުވުމަށް ބަލާނެ މިންަގނޑު

 
 ހުށަހަޅާ ފަންނީ ލަފާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް  މަންޓް އޮޑިޓްތަކާއެމްޕްލޯއި 4.6

ށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކާ ގުޅިގެން އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކޮ
ވިއުގަ ބޭނުންކުރުމުގައި . ކޮށް ސީ.އެސްޚާއްޞަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި، އަދި ވަކިން 

 ަތއް  އަންނަނިވި ކަންތައްހެދޭ ގޯސްތައް މަދުކުރުމަށާއި، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި
 ؛ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް، ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނަށް ފެންނަ ކަމުގަިއ ފާހަގަކުރަމެވެ

އި، ްލ އެއްތަނަކުން ބަލަލޫމާތާއި އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކުގެ ތަފްޞީޢުމަމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ރިޔަށް ގެންދެވޭ އެކު -
ޑިއުލްގެ މަސައްކަތް އިދާރާތަކުން ފަސޭހައިން ޖަވާުބދާރީވެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްިދނުމަްށޓަކައި، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިްޓ މޮ

 ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުން.ނިންމައި، ސީ.އެސް. 
ޓްަތކާއި ވީޑިއޯ ޓްރެއިނިންގ ލާމަރުކަޒުކޮށް އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެސް.އޯ.ޕީ އާއި ޓޫލްކި -

 ތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.ާނނެ އިންވަޞީލަތްތައް ހަމަކޮްށ، ފަސޭހައިން އެއްތަނަކުން ފެންަނން ހުން
ތަކަށް ސިސްޓަމް މުޤާސީ.އެސް. ވިއުގަ ނޫނީ އެހެން ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް، މުވައްޒަފުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަ  -

  އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.  އްޔާރުކުރެވޭނެޖެނެރޭޓްޮކށް ތަ-ލާނު އޮޓޯޢުއިން އި



2021އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޮއޑިޓް ސެކްޝަން 

  15 ގެ  14ޞަފްޙާ 

1
5

  
 
 

 ނިންމުން . 5

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ 2021ޒަފުން އް މުވަހިމަނާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުގެމި ރިޕޯޓް ގައި 
ލޫމާތުތަކާއި ނުކުތާތަކެވެ. ޢުމަކޮށްފަިއވާ ތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުލާސާކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުން

ހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ވަޒީފާއާ ބެ ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ރިޕޯޓް ގައިއަދި، 
މު ފުރިހަމަ  ނިޒާ ކުރުމުގެ ކަމަށާއި، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ގެންދާނެއާއި ސީ.އެސް. ވިއުގަ ބޭނުންކުރުމުގައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ފެނި

ގެންދާނެ ކަަމށް ހިންގުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގޮތެއްގައި 
 އުންމީދުކުރަމެވެ.

 
 

---------------------- 
2022ޖޫން  1



 

 

 ޖަދުވަލު 1

 ޖަދުވަލުތައް 
 

 ތަފާސްހިސާބު ހަދާފަިއވާ ގޮތް އޮޑިޓްތަކުގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް - 1ޖަދުވަލު 
 

 އޮޑިޓް އައިޓަމްތަކުގެ އެވަރޭޖް ސްކޯ ހިސާބުކުރާ ގޮތް -
އޮޑިޓްކުރެވޭ    ހުރިހާ   ރިކުއެސްޓަކަށް   އެ އައިޓަމް އިން ލިބުނު   ޖުމްލަ       

  އެ އައިޓަމް  އިން  އޮޑިޓްކުރެވުނު   ރިކުއެސްޓްތަކުގެ   އަދަދު        
=    އައިޓަމްގެ  އެވަރޭޖް  ސްކޯ  

 
  ސްޓުގެ ނަތީޖާ ހިސާބުކުރާ ގޮތްއެއޮޑިޓްކުރެވޭ ރިކު -

 100 ×
           ރިކުއެސްޓްގެ  ޖުމްލަ  ސްކޯ          

އޮޑިޓް އައިޓަމްތަކުގެ    އަދަދު   
=       ރިކުއެސްޓުގެ   ނަތީޖާ 

 
 އޮޑިޓް ކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އެވަރޭޖް ނަތީޖާ ހިސާބުކުރާ ގޮތް -

 
އޮޑިޓްކުރެވޭ   ހުރިހާ  ރިކުއެސްޓްތަކުގެ  ނަތީޖާގެ   ޖުމްލަ          

   އޮޑިޓްކުރެވޭ  ރިކުއެސްޓްތަކުގެ   އަދަދު        
=   ރިކުއެސްޓްތަކުގެ   އެވަރޭޖް  ނަތީޖާ 

 
 އޮޑިޓުން ފާސްވާ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އިންސައްތަ ހިސާބުކުރާ ގޮތް -

 

100 ×
       𝑃𝐴𝑆𝑆  ނަތީޖާ  ލިބުނު   ރިކުއެސްޓްގެ  އަދަދު          

އޮޑިޓްކުރެވޭ  ރިކުއެސްޓްތަކުގެ  ޖުމްލަ އަދަދު   
=     އޮޑިޓުން ފާސްވާ  ރިކުއެސްޓްތަކުގެ   އިންސައްތަ      

 
 އޮޑިޓުން ފެއިލްވާ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ އިންސައްތަ ހިސާބުކުރާ ގޮތް -

 

100 ×
       𝐹𝐴𝐼𝐿  ނަތީޖާ  ލިބުނު   ރިކުއެސްޓްގެ  އަދަދު          

އޮޑިޓްކުރެވޭ  ރިކުއެސްޓްތަކުގެ  ޖުމްލަ އަދަދު   
=     އޮޑިޓުން ފެއިލްވާ  ރިކުއެސްޓްތަކުގެ   އިންސައްތަ      

 
 ގުޅިގެން ފޮނުވާ އެންގުްނތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާ އިންސައްތަ ހިސާބުކުރާ ގޮތްއޮޑިޓާ  -

 

100 ×
        ޖަވާބު ލިބުނު   އެންގުންތަކުގެ  އަދަދު          

ފޮނުވުނު  އެންގުންތަކުގެ  ޖުމްލަ އަދަދު   
=     އޮޑިޓުން އެންގުންތަކަށް  ޖަވާބުދާރީވާ   އިންސައްތަ      

 
 އެންގުްނތައް ތަންފީޛުކުރެވޭ އިންސައްތަ ހިސާބުކުރާ ގޮތްނުވާ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ފޮ -

 

100 ×
    ޤަބޫލުކުރެވޭ   މިންވަރަށް   އެންގުންތަކާ   ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅު  އަޅާފައިވާ ކޭސްތަކުގެ  އަދަދު    

ޖަވާބު ލިބުނު   އެންގުންތަކުގެ  އަދަދު 
=      އެންގުންތައް  ތަންފީޛުވާ   އިންސައްތަ 

 



 

 

 ޖަދުވަލު 2

 
 ަނތީޖާ ޓޫލްގެ އޮޑިޓް އެޕޮއިންޓްމަންޓް-ރީ ކޮންޓްރެކްޓް - 2 ޖަދުވަލު 

 

 އައިޓަމްއެޕޮއިންޓްމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލް -ކޮންޓްރެކްޓް ރީ #

ރީ 
ޑޭޓަ

މެން
އްތޯ

ިޓަމެ
އައ

؟
ޖް  
ވަރޭ

އެ
ސްކޯ

 

  1.00 ކުރުން ކަށަވަރު ރަނގަޅުތޯ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓްގައި 1

  0.88 ކުރުން ކަށަވަރު ރަނގަޅުތޯ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓްގައި 2

  0.98 ކަށަވަރުކުރުން ފެންނަަކން ލާންޢުއި މެދުވެރިކޮށް ލިންކް ހިމަނާފައިވާ ރިކުއެސްޓުގައި 3

4 
 ކަން މަކަށްޤާމަ ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގައި ވަޒީފާގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

  0.95 ކަށަވަރުކުރުން

5 
 ހުށަހަޅާ އައުކުރަން ަވޒީފާ ކޮްނޓްރެކްޓް ލާނުގައިޢުއި ލިންކްކޮށްފައިވާ  ރިކުއެސްޓުގައި

 ކަަށވަރުކުރުން ހިމަާނފައިވާކަން( ތައް)މުޤާމަ
 0.97 

6 
 ވިއުގައަށް. އެސް.ސީ އަދި ތަފްޞީލް ފެންނަ ކޮޕީން ޕާސްޕޯޓު ހިމަނާފައިވާ ރިކުއެސްޓުގައި

  0.87 ކަށަވަރުކުރުން  އެއްގޮތްކަން މައުލޫމާތު ޕާސްޕޯޓުގެ އަދާހަމަކޮށްފައިވާ

7 
 މުއްދަތު މަ،ކަމުގައިވާނަ މެއް ޤާމަ ބޭނުންވާ ލައިސަންސެއް ޕްރެކްޓިސިންގ ހަމަނުވާ މުއްދަތު
 އަދާހަމަކޮށްފައިވުން  ކޮޕީ ލައިސެންސްގެ ހަމަނުވާ

 0.98 

8 
 ލައިސަންސް، ސަނަދު،) ލިޔުންތައް ޖެހޭ ޖަހަން ތައްަގނޑު ކަމަށް އެއްގޮތް އަސްލާ

  0.93 ކަށަވަރުކުރުން  ޖެހުަމށްފަހުކަން ތައްގަނޑު އެގޮތަށް އަދާހަމަކޮށްަފއިވަނީ( ރަޖިސްޓްރޭޝަން

9 
 ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  އިދާރާއިން ލެވެލް/  ފެންވަރު ސަނަދުތަކުގެ ހިމަނާފައިވާ ގައިރިކުއެސްޓް

 ކަށަވަރުުކރުން( ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާކަން)
 0.89 

10 
 މުއްދަތު  އަދި ޗިޓް ހަމަޖެއްސެވި ވަޒީފާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފެއްނަމަ ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު
 ޓާސްކް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ހަމަޖެއްސުމަށް ވަޒީފާ ކޮންްޓރެކްޓް މުވައްޒަފެއްނަމަ ހަމަނުވާ

 ކަށަވަރުކުރުން ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާކަން ސިސްޓަމުން
 0.98 

11 
 ތާރީޚުތަކާއި  ޓާސްކުތަކުގެ ތާވްލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ޗިޓް ހަމަޖެއްސެވި ވަޒީފާ ކޮންޓްރެކްޓް
 ކަށަވަރުކުރުން ރަނގަޅުތޯ  ތަފްސީލް ހިމަނާފައިވާ

 0.76 

 

 

 

 



 

 

 ޖަދުވަލު 3

 
 ރޯލް އެސައިންމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލްގެ ނަތީޖާ އެމްޕްލޯއީ ލީޑިންގ ޓީޗަރ  - 3ޖަދުވަލު 

 

 ޓީޗަރ ލީޑިންގ - އައިޓަމްއޮޑިޓް ޓޫލް  އެސައިންމަންޓް ރޯލްއެމްޕްލޯއީ  #

ރީ 
ޑޭޓަ

މެން
އްތޯ

ިޓަމެ
އައ

؟
ޖް  
ވަރޭ

އެ
ސްކޯ

 

  0.97 ކަށަވަރުކުރުން ރަނގަޅުތޯ މުއްދަތު އަދި ބާވަތް ޒިންާމގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހަވާލުކުރަން 1

2 
 ރިކުއެސްޓްގައި  އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ އާންމު  އަދި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ

  0.67 ކަށަވަރުކުރުން  ހިމަނާފައިވާކަން

3 
 ސްކޯޕް  ޒިންމާގެ ކުރެވޭހަވާލު އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ރިކުއެސްޓްގައި

 ފަހުން  އެންމެ ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ( ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޭޓޖް،-ކީ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން،)
 ކަށަވަރުކުުރން  އެއްގޮތަށްކަން ރިކުއަރމަންޓްއާ ސްޓާފް ފާސްކޮށްފައިވާ

 0.83 

4 
( ސިޓީ/  ފޯމް ) ލިޔުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ  އިދާރާއަށް މުަވއްޒަފު އެދި  ހަވާލުވުމަށް ޒިންމާއާ

  0.81  ކަށަވަރުކުރުން ހިމަނާފައިވާކަން ރިކުއެސްޓްގައި

5 
 ޒިންމާއަށް  އެ ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޒިންމާ ޓީޗަރުންގެ ލީޑިންގ

   ކަށަވަރުކުރުން ފަރާތެއްކަން ހަމަވާ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 0.81 

6 
 އަދާހަމަކޮށްފައިވާކަން  ވިއުގައަށް އެސް.ސީ ސަނަދުތައް ަތޢުީލމީ ޭބނުންވާ ޝަރުތުހަމަކުރަން

( ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާކަން) ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ލެވެލް /ފެންވަރު ސަނަދުތަކުގެ އަދި
   ކަށަވަރުކުރުން

 0.86 

7 
 ކުރުމުއްދަތުގެ  ަސނަދުތައް،) ލިޔުްނތައް ޖެހޭ ޖަހަން ތައްގަނޑު ކަމަށް އެއްގޮތް އަސްލާ
 އެގޮތަށް  އަާދހަމަކޮށްފައިވަނީ( ލިޔުންތައް ތަޖުރިބާހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތައް، ތަމްރީން

   ކަށަވަުރކުރުން އެޓެސްޓްކުރުމަށްފަހުކަން
 1.00 

8 
 ހިމަނާފައިވާކަން  ( A1)  ޝީޓް ސްކޯ އިންޓަވިއު ޙާލަތުގައި  ކުރަންޖެހޭ އިންޓަވިއު

 ލިޔުންތައް  އެހެނިހެން ބޭނުންވާ ގުޅިގެން ހާލަތަކާ އެ ހާލަތެއްނަމަ އެނޫން އަދި ކަށަވަރުކުރުން
 .ކަށަވަރުކުރުން ހިމަނާފައިވާކަން

 1.00 

9 
 ނގަޅަށްކަން ރަ ހިސާބުޮކށްފައިވަނީ( A2ޝީޓް ) ގޮތުގެ ިލބުނު  ޕޮއިންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
  0.81  ކަށަވަރުކުރުން

  0.76  ކަށަވަރުކުރުން މުކުރެވުނުކަންއާން( A2ީޝޓް ) ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓް 10

11 
 ހިމަނާފައިވާ ތާރީޚްތަކާއި ޓާސްކްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ ތާވަލް ނުަވތަ ޗިޓް ހަވާކުރެވުނު ޒިންމާ
 ކަށަވަރުކުުރން ރަނގަޅުތޯ ލްޞީތަފް

 0.90 

12 
 ޭބނުންވާ ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް ރިކުއެސްޓް ގުޅިގެން ޙާލަތާ ވޭ ހަވާލުކުރެ ޒިންމާ ގޮތުން ވަގުތީ

 ހިމަނާފައިވާކަން ( ސިޓީ ފަރާތުގެ  ހަވާލުވާ ޒިންމާ އަދި ސިޓީ އިދާރާގެ) ލިޔުންތައް
 ކަށަވަރުކުރުން

 0.89 

  



 

 

 ޖަދުވަލު 4

 
 

 ރޯލް އެސައިންމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލްގެ ނަތީޖާ އެމްޕްލޯއީ ވޯޑް މެނޭޖަރ  - 4ޖަދުވަލު 

 

 ވޯޑް މެނޭޖަރ – އައިޓަމްއޮޑިޓް ޓޫލް  އެސައިންމަންޓް ރޯލްއެމްޕްލޯއީ  #

ރީ 
ޑޭޓަ

މެން
އްތޯ

ިޓަމެ
އައ

؟
ޖް  
ވަރޭ

އެ
ސްކޯ

 

  1.00 ކަށަވަރުކުރުން ރަނގަޅުތޯ މުއްދަތު އަދި ބާވަތް ޒިންާމގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހަވާލުކުރަން 1

2 
 ރިކުއެސްޓްގައި  އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ އާންމު  އަދި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ

  1.00   ކަށަވަރުކުރުން ހިމަނާފައިވާކަން

3 
 ރިކުއަރމަންޓާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަކަށް އެ ހަވާލުކުރެވެނީ ރޯލް

 .  ކަށަވަރުކުރުން އެއްގޮތަށްކަން
 1.00 

4 
( ސިޓީ/  ފޯމް ) ލިޔުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ  އިދާރާއަށް މުަވއްޒަފު އެދި  ހަވާލުވުމަށް ޒިންމާއާ

  1.00   ކަށަވަރުކުރުން ހިމަނާފައިވާކަން ރިކުއެސްޓްގައި

5 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޒިންމާއަށް އެ ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑު

 ކަށަވަރުކުރުން ފަރާތެއްކަން ހަމަވާ ޝަރުތުތައް
 1.00 

6 
 އަދާހަމަކޮށްފައިވާކަން  ވިއުގައަށް އެސް.ސީ ސަނަދުތައް ަތޢުީލމީ ޭބނުންވާ ޝަރުތުހަމަކުރަން

( ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާކަން) ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ލެވެލް /ފެންވަރު ސަނަދުތަކުގެ އަދި
   ކަށަވަރުކުރުން

 1.00 

7 
 ލައިސަންސް، ސަނަދުތައް،) ލިޔުންތައް ޖެހޭ  ޖަހަން ތައްގަނޑު ކަމަށް އެއްގޮތް އަސްލާ

 އެގޮތަށް  އަދާަހމަކޮށްފައިވަނީ( ލިޔުންތައް  ތަޖުރިބާހާމަކޮށްދޭ އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން،
   ކަށަވަުރކުރުން އެޓެސްޓްކުރުމަށްފަހުކަން

 1.00 

8 
 ވިއުގައަށް ލައިސަންސް ާއއި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު ތާރީޚަށް ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާ

 .ކަށަވަރުކުރުން އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާކަން
 1.00 

  1.00 . ކަށަވަރުކުރުން ހިމަނާފައިވާކަން ( A1)  ޝީޓް ސްކޯ އިންޓަވިއު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 9

10 
 އުޫޞލާ  ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ތަަކށްފަރާތް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ބައިތަކުން ވަޒަންކުރެވޭ
  1.00 ކަށަވަރުކުރުން ކަން އެއްގޮތަށް

11 
 ކެންޑިޓޭޓުން  ( ހިސާބުކޮށް،A2ޝީޓް ) ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ކަށަވަރުކުރުން ރަނގަޅަށްަކން ތަރުތީބުކޮށްފައިަވނީ
 0.5 

  0.25 ކަށަވަރުކުރުން  މުކުރެވުނުކަން( އާނA2ްީޝޓް ) ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓް 12

13 
 ހިމަނާފައިވާ ތާރީޚްތަކާއި ޓާސްކްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ ތާވަލް ނުަވތަ ޗިޓް ހަވާކުރެވުނު ޒިންމާ

  1.00 ކަށަވަރުކުރުން ރަނގަޅުތޯ ތަފްސީލް

 


