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  ޮކމިަޝުނެގ ަރއްީސެގ ަބސް . 2
 

 الّرحيــم الّرحمـن اللّـه بســم
دُ  سيّدنا علـى َوالّسالم َوالّصـالة  ،العَـالَِمـين َربُّ ِللّـهُِ اَلَحْمـدُ  ُأجمـعـين َوَصْحبِـهُِ آلـه َوعلـى محـمَّ

 

ވަނަ އަހަރަކީ، ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުްނނާއި ހީވާގި މުަވއްޒަފުން އަދި ދައުލަތުގެ  2022
ސާތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ ލަނުޑދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް މުއައްސަ

މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. މި ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އުސްއަލިތައް 
 ށަހަޅައިލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ. މި ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހު

 
ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަސައްވުރު ކަމަށްވާ، ޓެކްނޯލޮޖީ މެދުެވރިކޮށް ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް 

އޮންލައިންކޮށް އިދާރާތަކަށް އެކުލަވާލެވުނު ސިވިލް ސަރވިސް ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުން 
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސީއެސްވިއުގައިގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވި، މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

ގޮތުްނ، ސިވިލް  މަސައްކަތު ފެންަވރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަަދލުތަކެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެެނވުނެވެ. މި، ހަރުދަނާކުރެވި
ވަނަ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިފައިވަނީ  2022ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އޮންލައިންކޮށް ދުވަހުން ދުވަަހްށ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ިނޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި 
ޒާމު ހުރިހާ އިދާރާއެއްގައި ބޭނުންކޮށް ފައްކާވުމުން، އިދާާރަތކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ނި

މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަްނ ޖެހޭ ބަދަލުތައް ެދނެގަތުމަށް ފަސޭހަވެ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަްއ 
 ވެ.ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެ

 
މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް މަސައްކަތްތައް ހަލުިވކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް 
މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލާމަރުކަޒުކުރެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް އެ 

ލެވިފައިވެއެވެ. ައދި އެ މިނިސްޓްރީއިން މި މަސައްކަތް ގެންދާގޮތް އޮޑިޓްކުރެވި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބާރުތައް ދޫކޮށް
ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މިކަމާ ގުޅޭ އިރުޝާދު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ދެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް 

ވެސް ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން މި ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ  އޮތް ތަނުގައި، އެހެން އިދާރާތަަކށް
ދައުރު ފުޅާކޮށް އޮޑިޓުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އިދާރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ ަތމްރީނުތައް ފޯރުވައިދީގެން 

 މަސައްކަތްތައް އަވަސްކޮށް ހަލުވިކުރުމެވެ. 
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުުރމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ، ތެރޭގައި ވެސް މިއަހަރުގެ
ކަުއންސިލެއްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލުން މި އަހަރުތެރޭގައި އައްޔަނުކޮށް މި ކައުންސިލްތަކަށް ެއ  54ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން 



5 
 

ެއވެ. ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ހޯަދން ދަިތވާ މައްސަލައަށް ހައްލެްއ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ިލބެންފެށި
ވަނަ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުުތ  2ކެޓެގަރީއެއް ހަމަޖައްސައި  2ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަޤާމުގެ 

ހުން ކުރިމަތި ނުލާ ހާލަތުގައި ެދވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަޤާމަށް ދަށްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ކެޓެގަރީއިން ޝަރުތު ހަމަވާ މީ
 މީހުން ހޮވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެިހގެންދިޔައެވެ.

 
ފުން ތާޒާކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން

ރވިސް ޓްރެއިނިންގ ރީނުކުރުމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް، މި އަހަރު ވެސް ސިވިލް ސަމަސައްކަތުގެ ހުނަރު މަތިކުރުމަށް ތަމް
އް ތަްނފީޒުކުރުމަްށ އިންސްޓިޓިއުޓުންވަީނ ހިންގާފައެެވ. މީގެ ތެރޭގައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުސޫލުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތަ

އްޖެއިން ބޭރުން ދެވޭ ންގަން ފެށުނެވެ. މީގެ އިތުރުްނ، ރާބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނުތައް ެވސް ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހި 
 ސޮއިކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ގުޑް ގަވަނަންސް އާއެކު ކޮމިޝަނުން

ތަމްރީނު ކުރިއަށް  ބެޗެއްގެ 10އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
 ސިވިލް ސަރވަންޓުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނުކުރެވިފައި ވެއެވެ.  353ގެންގޮސް އިތުރު 

 
ށް އެ ބަދަލުތަްއ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދަށާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އުސޫުލތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ ދިރާސާކޮ

ކުރުމުގެ އުސޫލާއި އެކި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ. މި ގޮތުން، ވަޒީފާއަށް ހޮވުމާއި އައްަޔނު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް
ވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ މު އިދާރާތަކުގެ މެންޑޭޓަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާ ގުޅިގެން އޮނިގަނޑުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކާއި، 

 . ތައްވެސް މި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ ފެންވަރު ބެލުމާގުޅޭ އުސޫލުގެ އިސްލާހު
 
 ސަރވިސްގެ ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވުނު "މިނިމަމް ވޭޖް" ގެ ސަބަބުން ސިވިލް 2022ޖަނަވަރީ  1

ޔައެވެ. އަދި މި ޖެހިގެން ދިރ އަށް ވުރެ މަތިން ހަމ7000ައެންމެ ކުޑަކޮށް މުސާރަ ލިބެމުން އައި މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ 
ގެން ތައުލީމީ އިން ފެށި 1އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްއަށް މެއި 

 ޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުން ހިޖުރަކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވި، އެ މުއައް
ނޭ އެހެްނ ކުރިއެރުން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އަދި މި ފްރޭމްވަރކްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިނުވާ ތައުލީމީ ާދއިރާގައި ހިމެ

  ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދިޔަކަން  އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 35%މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މުސާރައިގެ 
 

ފައި އޮތް އުއްމީދީ ޤީއަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިކުރިއަށްއޮތް އަހަރަކީ ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައް
ގެ އަމަލީ އަހަރެކެވެ. މި ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސް ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ ފިޔަވަހިތަކު

ޒައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި މުއްޓުމުމާއި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސީއެސްވިއުގަ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެ
ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމާއި، ޗުއްޓީ ބެލެހެްއޓުމުގެ ބައިތައް އިތުރުކުރުމާއި، ޤާޫނނާއި 
ތުރު ފުރުޞަތުތައް އިގެ ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެަނއުމާއި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމު

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެެނއެވެ. 
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ބިދޭނެ އަހަރެއްކަމުގަިއ ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުން ލި 2023އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، 
އިތުބާރު ހިފޭ ޚިދުމަތަކަށް  ރައްޔިތުްނގެ، ތަންފީޒުކުރެވޭލެއްވުމެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމައަށް 

 ބަރާކާތް ލެއްވުމެވެ. އާމީން!هللا ހެދުމަށްޓަކައި، އަޅުގަޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް 
 

 މުޙައްމަދު ނާޞިޙް 
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
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3. 
 

 . ކޮމިޝަނުގެ ތަސައްވުރު 3..ފފ3.3
 ފފފފފފފފކ
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުން . 4

 ޮކމަިޝުނެގ ެމްނަބުރން  4.1
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 )ެމްނޭޑްޓ( ލްިއަޔތު ަމްސއ  ޮކމިަޝުނެގ  4.2

 
ޝަނުގެ މިކޮަވނަ މާއްދާގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ  8ގެ  )ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 2007/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 
މާއި، ީމހުްނ ޤާޫނނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުެގމަތިން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މީހުން ހޯދު)ހ( 

ހުން ވަޒީފާއިން ޢައްޔަންކުރުމާއި، މީހުންނަށް ަމޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މީހުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، މީ
 ކިކުރުން؛ވަ
 ތައް ޤާއިމުކުރުން؛މިންގަނޑަކުން ހިންގުމުގެ އުޞޫލުއެއް ،ތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމާއިސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާ)ށ( 
ޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިނެއްގައި ކުރެވޭނެ އަދި ރަނގަގެންވާ ހަލުވިސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އެކަށީ)ނ( 

 ނޑުތަކާއި އުޫޞލުތައް ކަނޑައަޅައި ރޭވުން؛ގޮތްތަކަށް މިންގަ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ، ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ޢައްޔަންކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި)ރ( 

 ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާުތ   ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށާއި، ރައްޔިުތންގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން)ބ( 

 .ދެމުން ގެންދިއުން
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 އޮނިގަނޑު  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ
 12ޑިވިޜަނާއި،  7ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 

ކަްތތައް މަސައްއިދާރާގެ މައްޗަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ޓެއްގެ ޔުނި 2ސެކްޝަނާއި، އަދި 

   ޗަށެވެ.ޔުނިޓްތަކުގެ މައް ެސްކަޝްނ ައދ  ، ވެސް މި ދެްނނެވި ޑިވިޜަންތަކާއި ބަހާލެވިފައި ވަނީ
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 ުމަވްއަޒުފްނެގ ައަދދު އާިދާރެގ  ޮކމަިޝުނގެ  4.3

 
 

 މުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ ވަނަ އަހަރު ނި  2120
 
 

  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ އިދާރާގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ  2022

 

  ިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި، ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ އަަދދާއި، އަންހެން އަދ
 ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދެވެ.

 
  

 

  ުއަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ   
 
 ިމުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ހެންފިރ 
 
  ުކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 
 

  ުދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 

 
 

  

86 

60

6 
23

6 
3

6 
80

6 

2022 

text 

83

2021 

text 56 

30 

8 

78 
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 ސިވްިލ ަސރވްިސ ޮކމަިޝުނަގއި ުހރި ޮކެމޓަީތއް  44.

 

  (16/2014ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ )ޤާޫނނު ނަންބަރު  .1
 (R5-2016 ނަންަބރު ޤަވާއިދު) ކޮމިޓީ މުރާޖަޢާ .2
 (18/2016 ނަންބަރު ޤާޫނނު) ކޮމިޓީ އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ .3
  (16/2019 ަނންބަރު ޤާނޫނު) ކޮމިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ވިސްލްބްލޯވަރ .4
 (R-20/2017 ނަންބަރު ގަވާއިދު) ކޮމިޓީ ބިޑް .5
 ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް )ެއސްއެމްޓީ( .6
ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ( )ސިވިލް ސަހިއުމަން ރިސޯސް  .7

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން( 125މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ 

 

 ޮކމަިޝުނެގ އާިދާރެގ ުމަވްއަޒުފްނ ަތްމރުީނުކުރން  4.5

 

 ބައިވެރިން  މުއްދަތު  ޤައުމު  ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން  
 5 ދުވަސް  2  ދިވެހިރާއްޖެ 2022އެޗް.އާރު ކޮންވެންަޝން ނެޝަނަލް  1

 2 ދުވަސް  1 ދިވެހިރާއްޖެ  ގަވަރނަންސް އިންޑިކޭޓަރ ވަރކްޝޮޕް 2

 2 ދުވަސް  3 ދިވެހިރާއްޖެ  އިނިންގޗެކްޕޮއިންޓް ސަރޓިފައިޑް ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޓްރެ 3

)އެންސީޖީޖީ( ސިވިލް ގަވަރނެންސް  ގުޑް ފޯރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް 4

 ސަރވަންޓް ޓްރެއިނިންގ

 9 ދުވަސް  13 ންޑިއާ އި

 ގަވަރނެންސް )އެންސީޖީޖީ( ސީނިއަރ ގުޑް ފޯރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް 5

 ސިވިލް ސަރވަންޓް ޓްރެއިނިންގ

 6 ދުވަސް  5 ންޑިއާ އި

ސެމިނަރ އޮން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންސަން ސްކީމް ފޮރ  6

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް.އެޗް.އާރު 

 1 ދުވަސް  1 ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ޮކމަިޝުނެގ އާިދާރެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ ަމަސްއަކުތ ެފްނަވުރ ެބުލން  4.6

 

އި،  އާކްސްޒަފުންނަށް ލިބުނު މާމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައް ގެވަނަ އަހަރު 9201 - 1202
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. އިންސައްތަ

 

ސިވިލް ސަރވިްސ ރު މުވަްއަޒފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވި ވަނަ އަހަ 2022
  ރަފްކޮށްފަެއވެ.ފެންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ވަީނ ތައާމަސަްއކަތުގެ ރިއަލް ޓައިމްކޮްށ މުވައްޒަފުްނގެ ކޮމިޝަނުން 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

މަސައްކަތު  
ފެންވަރު ބެލުނު 
މުވައްޒަފުންގެ 

 އަދަދު 

 ކްސް އަހަރުގެ އެވްރެޖް މާ
އިންސައްތައިން މަތިން  90

ހާސިލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ 
 އަދަދު 

 ކްސް އަހަރުގެ އެވްރެޖް މާ
އިންސައްތައިން މަތިން  90

ހާސިލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ 
 އިންސައްތަ

ފެންވަރު  މަސައްކަތު
ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުން 

 ކްސް އިދާރާގެ އެވްރެޖް މާ 

2019 61 33 54.09% 93.26% 

2020 77 57 74.03% 92.37% 

2021 85 73 85.88% 93.87% 

2022 77 67 87.01% 95.17% 
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 ޮކމަިޝުނެގ އާިދާރެގ ަބެޖްޓ ައދި ަފއޭިންނސް  4.7

 
ފަިއާސ  ވަނަ އަހަުރގެ ޮކމިޝަނުގެ ބަޖެޓުންނާއި އަދި އެަކއުންޓްތަކުން 2022ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

 އެްއގޮތަށެވެ. ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައިވަނީ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤަާވއިދާ ،ޚަރަދުކޮށް

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް މި ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް 2022

އްސަތޭކަ )ނަވާވީްސ މިލިއަން ދެލަްއކަ ފަނަރަހާސް ފަ 29,215,518.00އިން ދޫކޮށްފަިއވަނީ ޖުމުލަ ނޭންސްފި

 އަށާރަ ރުފިޔާ( ެއވެ. 

 ޖެހުނު ފައިސާ ހޯަދންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް ކޮންމެހެން ދައްކަން ،ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެހެން ގަްނނަން ބޭނުންވި މުދަލާއި

އި ވެެއވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ިމ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް އިތުުރ ކޮށްދެއްވާފަ  2022މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

(  މި )ދެމިލިއަން ސައުވީސްހާ ހަތަުރ ސަތޭކަ ސަތާރަ ރުފިޔާ ަފންސާސް އަށްލާރި 2,024,417.58އެގޮތުން 

 ފަިއސާގެ ތަޭރގަިއ ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު ކޮށްދެްއާވފައިެވއެވެ. އިތުރު ކޮށްދެްއވާަފއިވާ 2022މިޝަނުގެ ކޮ

ފިޔާ ނުވަތިހަ ެއއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަަތރު ހަހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްިޑހަ ހަތަރު ރު ( 1,784,884.99

ރާތަށް ފައިސާެގ ުމވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޯޓް މަރުހަލާ ިނމި އެފަނުވަލާރި( އަކީ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާަތކުގެ 

 ގޮތުަގއި ބަދަލު ދޭންޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށެވެ.

ން ދެލައްަކ )ތިީރސް އެއްމިލިއަ 31,239,935.12 ވަނަ އަހަރު މުޅިޖުމްލަ ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބިފައިވަނީ  2022

 ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ ބާރަލާރި( އެވެ.ތިރީސްނުވަހާސް ނުވަ

 ރީްސ )ތި 30,449,141.84ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  ލަ މުޅިޖުމު ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން 2022

ވަނީ ހަތަރުލައްކަ ސާީޅސް ނުވަހާސް ެއއްސަތޭކަ ސާޅީސް ެއއްރުފިޔާ އަްށޑިހަ ހަތަރު ލާރި(  މިލިއަން

 މުގެ ކުރިން ޚަރަދަުކ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ެއޅުްއވި ފިަޔވަޅު ތަާކއި އެކު ދި އަަހރު ނިމުޚަރަދުކުރެވިފަެއވެ. އަ

97%

3%

 2022ންަައްަަލިބުނު ޖުމްލަ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ އި

ޖުމްލަ ލިބުނު ބަޖެޓުގެ އަދަދު ބާކީ ހުރި ބަޖެޓުގެ އަދަދު
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ހަތްލައްކަ ުނވަދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ )790,793.28  ޖުމްލަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އިން ވަނީ 

 ތިން ރުފިޔާ އަށާވީސް ލާރި( ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮްށ ފައެވެ. 

 

 ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖްޓ ަޚަރދު  2022

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުެގ މެއިން ކޯޑުތަކުން ކުެރވިފަިއވާ ޖުމުލަ ޚަރަދު 2022

 ކޯޑް ބަޖެޓް ތަފްސީލް ބަޖެޓް ކޯޑްގެފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު  ހިނގި ޚަރަދުވަނަ އަހަރު  2022

 211  މުސާަރާއއި އުޫޖރަ  13,020,448.95

 212  މުަވއްޒަފުންަނށް ދޭ އެަލވަންސް  9,830,476.74

 213  ޕެންޝަންގެ ަފއިސާ  828,443.42

 221  ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  97,225.00

 222  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ތަކެީތގެ  219,858.28

 223  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ިޚދުަމތުގެ  1,947,433.01

 225  ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދުތަމްރީނު  507,415.38

 226  މަރާމާތުުކރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  639,820.93

 228  ސަބްިސޑީޒް ސަރުކާުރންދޭ ެއހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައދި   533,099.70

 281 ފަިއސާ ސަރުކާރަްށވީ ެގއްލުެމއް ުނވަތަ ލިބިާދނެ ގެއްުލމެއް ހަަމެޖއްުސމަށް ދޭ   1,756,164.99

 423  ޯހދުުމމަށް ކުރާ ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ  1,068,755.44

 ލަ ޚަރަދު ޖުމު                                                                30,449,141.84

 

  ަޚަރދު ައަހުރެގ ަބެޖުޓެގ ުޖްމލަ  3ާފއުިތެވދިަޔ 

 ކޯޑް  ބަޖެޓް ތަފްސީލް  ކޯޑް ބަޖެޓް 2022 2021 2020
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ އަދި އެލަވަންސް   22,850,925.69 21,037,327.00 18,477,329.00

 213  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  828,443.42 720,791.00 759,492.00

 221  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  97,225.00 102,678.00 51,153.00

 222  ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ   219,858.28 297,876.00 183,379.00

 223  ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ   1,947,433.01 1,733,395.00 1,747,300.00

 225  ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  507,415.38 464,100.00 236,456.00

 226  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  639,820.93 500,587.00 241,617.00

 228  ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  533,099.70 272,905.00 122,034.00

 281 ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  1,756,164.99 2,764,499.00 -

 423  ހޯދުމުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  1,068,755.44 2,537,155.00 551,799.00

  ޖުމްލަ  30,449,141.84 30,431,312.00 22,370,560.00
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 ްޓަރްސްޓ ަފްނޑު 

 
 ކުރެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ.ގައި ޤާއިމް  14މާރިޗް  2017ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ 

)އެއްލައްކަ ވިހިާހސް ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަ 120,419.59 ވަނަ އަހަރު ެފށުނުއިރު ޓަރަސްޓް ފަންޑުގެ ޖުމްލައަކީ  2022
ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް އެއްވެްސ  2022ރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަލާރީ( އެވެ. އަދި 

  .ވަނަ އަހަރުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑްއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރެވިފައިވެސް ނުވެއެވެ 2022އަދި  ފައިނުވެއެވެ.ފައިސާއެއް ލިބި
 120,419.59ގެ ނިަޔލަށް ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ބާކީ ހުިރ ޖުމްލައަކީ  31ވަނަ ައަހރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ  2022އެހެންކަމާއެކު 

 ރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަލާރީ( އެވެ. )އެއްލައްކަ ވިހިހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަ 
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 ސިވްިލ ަސރވްިސެގ ުމަވްއަޒުފްނާނ ުގޭޅ އާިދރީ އްިނތާިޒުމަތްއ ަހަމެޖްއުސން  .5

ަލށް  5.1  ެގެނުވުނ އްިސާލުޙަތއް  ދެިވހި ސިވްިލ ަސރވްިސ ަގާވއަިދާށއި، ުއސ 

ގެނެވި އެ އިސްލާހުަވނީ ދިވެހި ސަރުކާުރެގ ިއސްލާހު  01ވަނަ އަހަރު ިސވިލް ސަރވިސް ަގވާއިދަށް  2022

ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ  R/2014-311އެ އިސްލާހަކީ "ގަާވއިދު ނަންބަރު  ގެޒެުޓަގއި އާންމުކުެރވިފަެއވެ.

މެިއ  01މި އިޞްލާޙު ގެނެވިަފއިވަނީ ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުގެ ަގވާއިދު" ެއވެ.  10( އަށް 2014ގަާވއިދު 

 . އެ މާއްާދތަކަކީ: ަބދަލުގެނެވިފަިއެވއެވެއަކަށް މާއްދާ 15ޞްލާޙުަގއި ޖުމްލަ ަގެއވެ. މި އި 2022

 "ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން" ވަނަ މާއްދާ 88ގަވާއިދުގެ  .1

 "އުޖޫރަ މާއްދާ "ވަނަ 116ގަވާއިދުގެ  .2

 "މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު" ވަނަ މާއްދާ 149ގަވާއިދުގެ  .3

 "މުސާރަ ކަނޑައެޅުންމާއްދާ "ވަނަ  150ގަވާއިދުގެ  .4

 "މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން" ވަނަ މާއްދާ 152ގަވާއިދުގެ  .5

 "މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުންވަނަ މާއްދާ " 156ގަވާއިދުގެ  .6

 "މުސާރައިން އުނި ކުރުންނަ މާއްދާ "ވަ 160ގަވާއިދުގެ  .7

 "އި އެހެނިހެން ޢިނާޔަްތތައްއިތުރުގަޑިއާއި އެލަވަންސްތަކާވަނަ މާއްދާ " 162ގަވާއިދުގެ  .8

 "އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާވަނަ މާއްދާ " 163ގަވާއިދުގެ  .9

 "އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުން" ވަނަ މާއްދާ 164އިދުގެ ގަވާ .10

 "ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާވަނަ މާއްދާ " 167ގަވާއިދުގެ  .11

  "އްބަންދު ދުވަސްތަވަނަ މާއްދާ " 176ގަވާއިދުގެ  .12

 "ބަންދު ދުވަހުގެ ޢިނާޔަތްވަނަ މާއްދާ " 177ގަވާއިދުގެ  .13

  "އަހަރު ވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުން 65" ވަނަ މާއްދާ 227ގަވާއިދުގެ  .14

 "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހެޅުންވަނަ މާއްދާ " 228ގަވާއިދުގެ  .15
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 އޮފިސަރުންގެ އިންޓަރނަލް ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު އިޞްލާހުކުރުން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ހޮވުމާއި ން އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފު 5.1.1
 ންމުކުރެވިފައި.ށް އެއް އިސްލާޙު ގެނެވި ވަނީ އާޢައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލަ 

 

އި ޢައްޔަންކުރުމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ބަދަލު އިމާމުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާމުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ 
 " އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން 2022 އުޞޫލު

 2022 ގެ އުޞޫލު މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމު 5.1.2
  ންމުކުރެވިފައި.ވަނީ އާ އިޞްލާޙުކޮށް

 

ކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގެ ކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން" ލޯ
 ދެވަނަ އިޞްލާޙު އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން 

ޔަންކުރުމުގެ ވުމާއި އައްލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮ  5.1.3
 އި.ވަނީ އާންމުކުރެވިފަދެ އިޞްލާހެއް ގެނެވި ލަށް އުޞޫ

 
    ޔަންކުރުމުގެ "ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި އެއާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައް 

 " އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން 2022އުޞޫލު 
 އްޔަންކުރުމުގެޢަހޮވުމާއި ން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި އެއާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހު 5.1.4

 އުޞޫލު އެކުލަވާލެވި ވަނީ އާންމުކުރެވިފައި.
 
ދާރާގެ އިދާރީ އި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލް "

 " އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން 2022އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 
 

ސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ކައުން ލޯކަލް  5.1.5
 ވިފައި.އާންމުކުރެވި ވަނީ ޑަށް ހިޖުރަކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލެއޮނިގަނ

 
ވުމާއި ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮ 

 އާއި، މި އުޞޫލުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ އިސްލާޙު އާންމުކުރުން  2022 އުޞޫލުޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 
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ވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމުތަކަށް މު  5.1.6
 ފައި.ވިއާންމުކުރެ ވި ވަނީއެކުލަވާލެ އުޞޫލުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ އިސްލާޙު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 

)ފުރަތަމަ  2022ޞޫލު މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އު 
 އިޞްލާހު( އާންމުކުރުން 

ށް ގެ އުޞޫލަވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމު މީހުން ހޮ މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް 5.1.7
 އިސްލާހު ގެނެވި ވަނީ އާންމުކުރެވިފައި.

 
އެކުލަވާލައި  2022 ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު

 އާންމުކުރުން 
އެކުލަވާލެވި ޞޫލު އުހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން 5.1.8

 ވަނީ އާންމުކުރެވިފައި.
 

ކުލަވާލާއި ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަގާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ހިމެނޭ ވަކި ޑޮކިއުމަންޓެއް އެ
 އާންމުކުރުން 

ވި އް އެކުލަވާލެ ޑޮކިއުމަންޓެކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަގާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ހިމެނޭ ވަކި  5.1.9
 ވަނީ އާންމުކުރެވިފައި.

 
 ހު( އާންމުކުރުން )ފުރަތަމަ އިސްލާ 2022ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓް މަގާމުގެ އައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު 

ނެވި ވަނީ ށް އިސްލާހެއް ގެ ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓް މަގާމުގެ އައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލަ  5.1.10
 ރެވިފައި.އާންމުކު

 
 މުކުރުން ( އެކުލަވާލައި އާނ09ްއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )އިސްލާޙު 

 ވަނީ ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެވި 9ށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަ  5.1.11
 އާންމުކުރެވިފައި.
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 2022 އުޞޫލު ގެޢައްޔަނުކުރުމު ހޮވުމާއި މުވައްޒަފުން މަގާމުތަކަށް މެޓްރިކްސްގެ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް
 އާއި، މި އުޞޫލުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ އިސްލާޙު އާންމުކުރުން 

ލަށް ނުކުރުމުގެ އުޞޫސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަ 5.1.12
  މުކުރެވިފައި.ދެ އިސްލާހު ގެނެވި ވަނީ އާން

 ސިވްިލ ަސރވްިސ އާިދާރަތުކެގ ޮއނިަގނުޑަތްއ ާފްސުކުރން  5.2

 ރެވިފައި.ކުފާސް ވަނީ ސްކޫލެއްގެ ސްކޫލް ސްޓާފް ރިކުއަރމަންޓް  154މުޅިއެކު 

 މުރާޖައާ ކުރެވިފައިވާ އޮނިގަނޑުތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށް އަމަލުކުަރން ަވނީ ފެށިފައި އައު ޖޮބް ެމޓްރިކްސް  5

 ްސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސ 

 ްޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސ 

 ްއެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕމެންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޖޮބް ެމޓްރިކްސ 

ކައުންސިްލގެ އިދާރީ  94
 އޮނިގަނޑު 

 

މިނިސްޓްރީއާިއ،  27
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ 

 އިދާރާތައް 

 

ތް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖައާ ކުރުމުގެ މަސައްކަ  101އަދި 
 ކުރިއަށްދޭ.

 ރެވުނު ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކު 
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 ްފައިނޭންސް މެނޭޖަރުންގެ ޖޮބް ެމޓްރިކްސ 

 ްއިކޮނޮމިސްޓް ޖޮބް މެޓްރިކްސ 

 އޮނިަގނޑު ުމރާޖަާޢކުރެިވފައި  02

  ު(9)އިސްލާހު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑ 

  ު(4މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )އިސްލާހ 

 
އި، ސަރިކއުލަރ އިދާރީކަންަކން ހަުރދަނާުކރުމަށް ތައްޔާރުކުރުކުެރުވނު ސަރކިއުަލރ ޯނޓްތަކާ

 ތަކުގެ ތަފްސީލު 
 2202ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

 މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ  .1
 އިދާރާތަކުގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް އާ ގުޅޭލޯކަލް ކައުންސިލް  .2
 ލުާމ ގުޅޭސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ .3
ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަްށޓަކައި .4

 ހޯދުމާ ގުޅޭ
ްލޓެންސީ އުޞޫލުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް، ވޭޖް ނުވަތަ ކޮންސަ .5

 ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅުމާ ގުޅޭ
ގެ "ޓާގެޓް ވަރު ބެލުމުވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެން 2021ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ޕަ-އީ .6

 އެޅުމުގެ މަސައްކަތް" ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ މުވައްޒަފުންނާމެުދ އަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭ
 ( ހިންގުމާ ގުޅ2ޭއިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް )ފޭސް  .7
 މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި ޗިޓްތައް މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ  .8
ށް މިނިމަމް ވޭޖް އި އަދާހަމަނުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަސީއެސްވިއުގައިގަ .9

 އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ 
 ގަޑިއިރާގުޅޭ  44އިވާ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފަ .10
 މާ ގުޅޭގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި  .11
 ސީއެސްވިއުގަ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް  2021ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ  .12

 އޮންލައިން މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ 
 އަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި "މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް" ހިމެނުމާބެހޭ ވަޒީފާ .13
 ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާ ގުޅޭ .14
 ސީ.އެސް ވިއުގަ ތަމްރީނު ސެޝަންތަކާ ގުޅޭ .15
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ނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން އެޅުމުގައި އަމަލުކުރާމުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އިދާރީ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، އިޞްލާޙީ ިފޔަވަޅު  .16
 ހިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ 

 ރާމާ ގުޅޭއަތޮޅު ތަމްޞީލުކުރައްވާ ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ އެޓޯލް ޓްރެއިނަރުންނަށް ބާއްވާ ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގް .17
ދާހަމަކުރުމާ އަށް އަ 2.0ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން ހައްޤުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްިފކެޓްތައް ސީ.އެސް ވިއުގަ  .18

 ގުޅޭ
 (" އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ 2022އެޕްރީލު  1"ޕޯސްޓެޑް އެމްޕްލޯއީސް ޔޫޒަރ މެނުއަލް ) .19
 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ދަތުރު އެލަވަންސާއި ގުޅޭ .20
ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ މެޕަރފޯމަންސް -"އީ .21

ންވަރުބެލުމުގެ ވަނަ އަހަރު ފާއިތުވި މަސްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެ 2022ންވަރުބެލުމާެބހޭ" ސަރކިއުލަރ އިން ފެ
 އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިްނމުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

މުވައްޒަފުންނާމެދު  ވާ"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައި .22
 "ދައުލަތުގެ ޕޭ ޕްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމާ ގުޅޭ

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒިފުންގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ސީ.އެސް.ވިއުގައިން ޢަދާހަމަކުރުމާ ގުޅޭ .23
ޕަރފޯމަންސް - އީންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެ 2022ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ  .24

 މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަގުތީ ޮގތުން މެދުކަނޑާލުން 
 ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ެޓކްނޮލޮޖީގެ ސަނަދުތަކާ ގުޅޭ .25
ދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިލް އިދާރާގެ "ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ކައުންސި .26

 " އާ ގުޅޭ 2022ހިޖުރަކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 
 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ  .27
" 2022 އުޞޫލު ނުކުރުމުގެ"މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިަގނޑުގެ ތެރެއިން ބަދަލު އިމާމުްނގެ މަޤާމަށް ހޮވުމާއި ޢައްޔަ .28

 އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކާ ގުޅޭ
މުަވއްޒަފުންގެ ވަޒީފާ  ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު އައު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ 2022މޭ  1 .29

މާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ރިކްސްގެ މަގާމުތަކަށް އިޢުލާނުކުރުބަދަލުކުރުމާއި، ލޯކަލައިޒޭޝަންެގ ތެރެއިން އައު ޖޮބްމެޓް
 ގުޅޭ

 ޚާއްސަ ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ެދވޭ ޗުއްޓީއާގުޅޭ  .30
ކުރަން ފެށުމާ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީގޮުތްނ މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، އަލުން ބޭނުންމެޕާރފޯމަންސް -އީ .31

 ގުޅޭ
 މާ ގުޅޭޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގު .32
އިން ވަިކކުރުމަށް ވަޒީފާ، ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ މުވައްޒަުފ ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވާކަމަށް ުނފެންނަ ހާލަތުގައި .33

 ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ
 ޅޭގުފަރާތްތަކުން ހޯދާ ލަފާޔަކާ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވައިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެކި  .34
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅޭ  2022ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒިފުންގެ  .35
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 ކްޓަރުންނާ ގުޅޭއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންނާއި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޑިރެ .36
 ގުޅޭ ތަކާއި ގުޅިގެން ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް ބާޠިލްކުރުމާވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ .37
 ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކާ ގުޅޭ  .38
އެއްގޮތް ކަން ކަށަވަރު  ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ތަުޖރިބާގެ ލިޔުންތައް އަސްލާ .39

 ކުރުމާ ގުޅޭ 
 ންވަރުބެލުމާ ގުޅިގެން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭމަސައްކަތުގެ ފެ .40
 މާ ގުޅޭބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދު .41
 ޅުން ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ޓާގެޓް/ޓާސްކު އެ .42
ދާރާތަކުން ޕީއޭ ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިސިވިލް  .43

 އޮފިސަރުން )ފޯކަލް ޕޮއިންޓް( ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ 
ސުން ( "ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއ2022ްޑިސެންބަރު  01) 29/2022ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  .44

 ކޮށްލުން" ތަފްީސލު ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭއިދާރާތަކަށް ދޫ
 ގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުންމުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާޢަތުތަކާ އެއް .45
  ގުޅޭސިވިލް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ކިޔެވުމަށް ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާ .46
 ދިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުަމށް އެސިވި .47
 ހެލްތު ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ .48
ްށ މަ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ސަޕޯޓް ސަރވިސް ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލު .49

 ގެޓްތަކާއި, އެ ޓާގެޓްތައް މިްނކުރާނެ މިންގަޑު )ރުބްރިކްސް( އާ ގުޅޭއެޕްރޫވްޑް ޓާ-އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރީ
ީރ އޮފް ފިނޭންސްއިްނ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދުކުރާ ޮގތަށް އެއްވެސް އައު މަޤާމެއް ުނއުފެއްދުމާގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓް .50

 ސަރކިއުލަރއާ ގުޅޭ އާންމުކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތާބެހޭ 
 އާ ގުޅޭ 2022/30ސްކިލްޑް ވޯކަރސްގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު ޢަންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  .51

 2202ސަރކިއުލަރ 

 "ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ ޝަރުތު" އިސްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން .1
 މުކުރުން ( ޢާނ1ްވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލު )އިޞްލާޙު  .2
ތްކުރާ ސިވާ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކައަށް ފައް 19-ކޮވިޑް .3

 ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން 
ގެ ލިޔުން، ސިވިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަާކއި ކޮލެޖްތަކުން ދޫކުރަމުން އަންނަ ކޯސް ފުރިހަމަކުުުރިކަމު .4

 ޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލައިގަތުން ސަރވިސްގެ ވަ
 އަންނަ ކޯސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޫކުރަމުން .5

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލައިގަތުން 
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ސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގައި މިނިސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމްތަ .6
 ހުއްދަ ހޯދުމާ ގުޅޭ

މަ އިޞްލާޙު(" )ފުރަތަ 2022"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ އުޞޫލު  .7
 ޢާންމުކުރުން 

 ގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ ިމންގަނޑު ޢާންމުކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނި .8
 ރުބެލުން ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަމެޕަރފޯމަންސް -އީ .9

އާއި ސިވިލް  2021 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް .10
ޞްލާޙުކޮށް އިސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 

 އާންމުކުރުން
ލިޔުން، ސިވިލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަާކއި ކޮލެޖްތަކުން ދޫކުރަމުން އަންނަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ .11

 ން ހޮވުމުގައި ބަލައިގަތުން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު
ކަށް މުވައްޒަފުން ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަ 2022މޭ  1"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގެ ތެރެއިން  .12

 ހިޖުރަކުރުން
 2022ގެ އުޞޫލު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި އެއާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުްނ ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމު .13

 މުކުރުންއާން
 2022ޞޫލު އުސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  .14

 އާންމުކުރުން
)ދެވަނަ  2021ޞޫލު އުލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ޮހވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  .15

 އިޞްލާޙު( އާންމުކުރުން
މާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުޕްރި .16

 އާންމުކުރުން 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 
މުގެ އި ައއްޔަންކުރުއެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޖޮބް ެމޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާ .17

 އާންމުކުރުން 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 
އްޔަްނކުރުމުގެ އުޞޫލު ޢަމުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ބަދަލު އިމާމުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި  .18

 އާންމުކުރުން 2022
ފައިާވ މާލިއްޔަތާބެހޭ ން އާންމުކޮށްދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އި .19

 ސަރކިއުލަރއާ ގުޅޭ 
 "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ތަޢާރަފް ކުރުން .20
މުތަކަށް މުވައްޒަފުން ސްކޫލް ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާ .21

 އުޞޫލުތައް އިޞްލާހުކޮށް އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ 
 މުަވއްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު އައު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ 2022މޭ  1 .22
  ގުޅޭ އާންމުކުރުމާއި 2022ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ައއްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު  .23
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އާންމުކުރުމާއި  2022 މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާިއ އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު .24
 ގުޅޭ

އިޞްލާޙުކޮށް  2022 މުދިމުންނާއި އިމާމުންގ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމު ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު .25
 އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ 

)ފުރަތަމަ  2022ލު ންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫ"ޕަރމަނަ .26
 2021ގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙު(" އަދި "ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމު

 )ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު(" ޢާންމުކުރުން
 ޒެކެޓިވް މަޤާމުތަކަށް ދޭ އިމްތިޙާނުގެ "ވެލިޑީޓީ" އާ ގުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެގް  .27
 އިޞްލާޙް(" )ދެަވނަ 2022"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ އުޞޫލު  .28

 ޢާންމު ކުރުން
 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުން  .29
 ރސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތު އާންމުކުރުންސްކިލްޑް ވޯކަ .30
ޞޫލުތައް އިޞްލާހުކޮށް އުސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  .31

 އާންމުކުރުން
( 3ންަގނޑު )އިސްލާޙު  މިތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ުމވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަނަދުތައް ގުޅުވުމަށް ބަލާނެ .32

 އާންމުކުރުން
 

 ުލުކަރްނެޖޭހ ަމއިަގނުޑ ަލނުޑަދނޑި )ކީ ެޑލަިވަރަބްލްސ(ާހޞި  5.3

  ހަމަޖެއްސުން އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ވިލް ސަރވިސް ގެ އޮނިގަނޑުތައް ހެދުމާއި، އިދާރާތަްއ ހަރުދަނާކުރުމަށްސި 5.3.1

 ހަރަކާތް )އެކްޝަން(

  ް66 ދަދު:ޢަ ހުށަހެޅުނު ކޭސްތަކުގެ މެދުވެިރކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަުލވުްނތަކަށް"ސައްލާ" ސިސްޓަމ 
 ޮ617ޓާސްކުަތކުެގ އަދަދު: މިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ ގުިޅގެން ނިންމާފައިވާ ކ 
 :ު1806 "ވެޮޔ" ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮްށ ނިންމާފައިވާ ކޭސްތަުކގެ ޢަދަދ  
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 ފައިވާ ރިކުއެސްޓް ތަކުގެ ޢަދަދު ނިންމާ "ވިއުގަ" ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 
  

 1170  ސްޓްރަްކޗަރ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް އޮފީސް

 3816 ޕޮންސިބިލިޓީ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް ޖޮބް ރެސް

 31 މެންޑޭޓް ޓްރާންސްފަރ ރިކުެއސްޓް

 918 ޕޯސްޓް މައިގްރޭޝަން ރިުކެއސްޓް

 55 ރިކުއެސްޓް ޓެމްޕޮރަރީ ޖޮބް ކްރިއޭޝަން 

 1258 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެްސޓް 

  
 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  5.3.2

 

 4580 :ވަޒީފާއަށް އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު 

 

 2021 2022 ތަފްސީލު

 3554 3912 އަލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިމީ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދު 

 1835 668 ދު އަލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާތަކުގެ އަދަ

 2471 1078 ޕްރޮމޯޝަން ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

ގާ )ނޯޓް: މިބައި ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
2212 1674 
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 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމަށް ނަގާ މުއްދަތު  5.3.3

 ފާ ހަމަޖެހުމަށް ހޭދަވި ުމއްދަތުެގން ވަޒީފެށި ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ތާރީޙުން

 ލައެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމް

2021 

 ލައެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމް

2022 

ތާރީޙުން ފެށިގެން ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު 
 ހަމަޖެހެން ހޭދަވި މުއްދަތު 

 ދުވަސް  30 – 0 152 84

 ދުވަސް  60 – 31 860 881

 

 ރިކުއެސްޓް ހުށަހެޅުމާއެކު، ކޮމިޝަނުން ރިކުއެސްޓަށް އެޓެންޑްވުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު ކޮމިޝަނަށް 

 އެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމުލަ
ހުށަހެޅުމާއެކު، ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނަށް ރިކުއެސްޓް

 ރިކުއެސްޓަށް އެޓެންޑްވުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު

 ދުވަސް  0 – 3 1494

 ދުވަސް  7 – 4 631

 ދުވަސް  15 – 8 506

 ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު 16 191

 

މަެވސް ސިިވްލ ނައެވްރެުޖގޮތެއްގައި މަތީގައި ެއވާ ޓޭބަލްގައިވާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ކޭސްތައް ނިންިމފައިެވއެވެ. 
ބަބުތައް ސަލަްސެވފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ތިރީގައިވާ ުހން ހަމަޖެްއސުމުަގއި ސަރިވސްގެ މަާގމުތަކަށް މީ

 ދެނެގަނެިވފައިެއއެވެ.

 ާރުން ) އައްޔަން ކުރުމުގެނުހު ހިމަނާފައި ހަމައަށް ލިޔުންަތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިކުއެސްޓާއެކު ފޮނުވާ ހަމަޖައްސަން ވަޒީފ 
 އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް(

  ްތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮްށ އެޓެސްޓް ކޮށްފައި ނުހުރުނ 
 ްލިންުކ ކޮށްފައި ނުހުރުން ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވިއުގައިގެ މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮފައިލްގެ އެޑިޔުކޭޝަން ބަޔަށް އަޕްލޯޑުކޮށ  
 ިހާ މުއައްސަސާއަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުހުރުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ހުރ 
 ިސަްނ، ރެޖިސްޓްރޭޝަން(ހުށަހަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެޓެސްޓް ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް )ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން، ލައ 
 ްތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް އުޞޫލާިއ އެއްގޮތަށް މާކްސް ދީފައި ނުހުރުނ 
  ިގުޅޭގޮތުން ކެނޑިޑޭޓުން ހުށަހަާޅ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެންހަމަޖައްސަން ފޮނުވާ ވަޒީފާތަކާއ 
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  ްސްކްރީންގ ޝީޓު އަދި މާކްސް ލިބުނުގެ ޝީޓު ޢާއްމުކުރިކަން ެއނގެން ނުހުރުނ 

ުގޭޅޮގުތްނ ލިުބުނ  ސިވްިލ ަސރވްިސ ުމަވްއަޒުފްނ ަވޒާީފައްށ ައްއަޔުނުކުރާމއި ަވކުިކުރމާ  5.4

 ަޝުކާވަތުކެގ ަތްފސީލު 

 

 

 

 

 

 

ުލަތާކ ެއްއޮގަތްށ ައަމުލުކުރްނ ުމަވްއަޒުފްނ ައްއަޔުނުކުރާމ ުގޭޅ ަޤާވއުިދަތާކއި  5.5  ުއސ 

 

 

 

 

 

 

 

ކަށް ކޮމިޝަނުން އެ ރިކްއެސްޓަށް ދުވަސްތެރޭގައި  5ތާރީޚުން ފެށިގެން އެވްރެޖުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ޓެއްފުރިހަމަ ރިކުއެސް
 އެޓެންޑްވެއެވެ.

 ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވްކުރެވުނު ގޮތް ޖުމުލައެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ 

 ފަހަރު ހުށަހަޅައިގެން  1 905

 ހަޅައިގެން ފަހަރު ހުށަ 2-3 1507

 ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހުށަހަޅައިގެން 4 410

 .ޝަކުވާތައް ނިންމުމަށް ނަގާ މުއްދަތު ތަފާތުވޭ ޝަކުވާގެ ބާވަތުން •

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޝަކުވާތަކާއި އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު •

ސް ދުވަސް ސާފުކުރަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކަށް އެޓެންޑްވުމަށް ބައެއް ފަހަރު ދޮޅުމަ

 .ހޭދަވޭ

 ްކުރުމުގެ ކުރިން ސީދާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ވަޒީފާައށް އައްޔަުނކުރުމާއި ވަޒީފާ ަބދަލުކުރުމުގެ ރިކުެއސްޓްތައް ެއޕްރޫވ

އެޅިަފއިާވ ކަނޑަކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ަމރުހަލާތައް ކުރިޔަށް ގެްނޮގސްފައިވަނީ 

 އުސޫލުތަާކއި މިންގަނޑުތަކާ ެއއްގޮތަްށކަން ކަށަވަުރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރވުނު.

ރިކުއެސްޓްގެ  ޅުނު ވަނަ އަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެ  0222

 2822 އަދަދު:
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ރައިބިއުނަލްއަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓް
 އަދަދާއި، ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް ހު

 

 

 

 

 

 

 ޓްރައިބިއުނަލްއަށާއި  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
 ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު 

 

 2022 ތަފްސީލް

 09 އެއްކޮޅަށް ނިންމުނު ކޮމިޝަނާ      

 24 ދެކޮޅަށް ނިންމުނު ކޮމިޝަނާ    

 05 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ ނަގާފައި    

 0 ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކުރެވިަފއި   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ޓްރައިބިއުނަލްއާއި ކޯޓުތަކުގައި ިހންގަމުންދިޔަ
 މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު

ކޯޓުތަކުގައި ިހންގަމުންދިޔަ ޓްރައިބިއުނަލްއާއި 
 ދަދުއަރެއިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެ

 
 

 އި ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތުހުކުމްތަކާ

ކުރަން ނިންމާ ނިންމުންތައް ފާއަށް ރުޖޫއަވަޒީ  

ތައް ން ނިންމާ ނިންމުން ފައިސާދޭ   
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 މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  .6

ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭކަްނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 
 ކަށަވަރުކުރުން

 

 

ސިވިލް ސަރވިސް މެންޑޭޓު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން 
 އަދަދާއި ނިންމުނު އަދަދު ލިބުނު ޝަކުވާތަކުގެ 
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ަސުރާކުރެގ ސާިޔަސުތަތްއ ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ސިވްިލ ަސރވްިސ ުމަވްއަޒުފްނ  6.1

ލްިއަޔުތ  ެއްއާބުރުލްނޭދ މްިނަވާރއި ަޕރަމަންންޓ ެސްކެރަޓރްީނާނއި ޒްިނާމާދުރެވރްިނެގ ަމްސއ 

 ައާދުކާރ މްިނަވުރ ެބުލުމެގ ނާިޒުމަތއް 

 

އުސޫލުތައް: އަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ސެކްޝަނުން  މެނޭޖްމަންޓް  ޕަރފޯމަންސް   

 ި2 –( ޞްލާޙްއި ދެވަނަ ) 2022 އުޞޫލު ފެންވަރުެބލުމާބެހޭ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ދިވެހ 
 2022 ނޮވެންބަރު

 ްމާރިޗު 29) 2021 އުޞޫލު މުގެބެލު ފެންވަރު މަސައްކަތު އިސްވެރިންގެ ޒިންމާދާރު ސެކްރެޓަރީންނާއި ޕަރމަނަންޓ 
2021)  

 ް(2021 ވެންބަރުނޮ  2) 2021 އުޞޫލު ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްގެ ލޯކަލ 

 

 މާކުސްތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު  2202
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 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ އާއި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  .7

 2022 ޖަލްސާ/ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްީސލް
 77  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު އަދަދުކޮމިޝަނުގެ 

 247 ކޮމިޝަނުގެ ޑެއިލީ ބްރީފިންގ ބޭއްވުނު އަދަދު 
 09 އަދަދު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު 

 

  

ްނަތްއަތއް  ޮކމަިޝުނން  7.1 ުމ ަކ  ންިނމި ުމހްިނ

 ރުންރިއަލް ޓައިމްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކު
 (2022އެޕްރީލް  18)

 

ަކްށ ެއެޖްނާޑުކެރުވުނ  2220 7.2  ައއަިޓްމަތއް ަވަނ ައަހުރ ެއްޑަވއަިޒރީ ޮކމިޓެީގ ަބްއަދުލުވްނަތ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  .1
ނޫންގޮތުގައި )ކޮންޓްރެކްޓް، ވޭޖް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންސީ އުޞޫލުން( ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ 

ގޮތާ ގުޅޭ  އަމަލުކުރަންވީގޮތް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެމުންދާތީ، އެ ކަމުގައި އިދާރާތަކުން 
 ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން.

 ދިނުން."މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް" އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .2
ޝަކުވާ ބެލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ މުހިންމު ބަދަލުތައް ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި .3

 ހިއްސާކުރުން.
ދި ފަންނީ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަ .4

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ތިބި މަޤާމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ތިބެންޖެހުމުން އެކަމުގެ 
ތަކާ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެގޮ 

 .ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 މާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން.ގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  .5
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 ރޮޓޯޓައިޕްގެ ޑެމޯ ހިއްސާކުރުން " ޕ2ް"ޖެމްސް .6
ދާރާތަކުގެ ށާއި، އިއެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީތަކަށް ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުތައް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަ  .7

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 .ކޯސްތަކަށާއި، ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން .8
ޅުމާ ފުން ގެންގުކޮންޓްރެކްޓް، ވޭޖް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންސީ އުޞޫލުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަ .9

 .ހެޅުންގުޅޭ އުސޫލުގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާ ހުށަހެޅުމަށް އުފެއްދި ސަބްކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަ
ފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް  .10

 . ންޝްވަރާކުރުކުރިއެރުންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު )ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު( މަ
 ން.ރީންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުއީޕީއެމް މޮޑިއުލްއާ ބެހޭގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަ  .11
 .ރުންމަލްޓިސޯސް އެޕްރެއިޒަލް މޮޑިއުލްގެ ރެންޑަމްކޮށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނެގޮތް ހިއްސާކު   .12
ޑްބެކް، ހިދުމަތް  ހިދުމަތުގެ ފީސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ކައުންޓަރ ތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ  .13

 .ންހޯދަންދާ ފަރާތްތަކުން ވަގުތުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާމެދު މަޝްވަރާކުރު
 ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އަލިއެޅުވުން.  .14
 .ޕަރޕޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާ ގުޅޭ އަޕްޑޭޓްސް ހިއްސާކުރުން  .15
އުލަރއާ ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުން'' ސަރކި ''ކޮންޓްރެކްޓް  .16

 .މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
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 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް  .8

 ޮކމަިޝަންށ ުހަށެހޭޅ ަޝުކާވަތްއ ަމުދުކުރން  8.1

 ަރްއާކެތރުިކުރން ސިވްިލ ަސރވްިސ ުމަވްއަޒުފްނެގ ަހްއުޤަތްއ  8.2

 ޮކމަިޝަންށ ުހަށެހުޅުނ ަޝުކާވަތުކެގ ައަދުދ ައދި ަހްއުލ ުކެރުވުނ ަޝުކާވަތުކެގ ައަދދު  8.3

 ޮކމަިޝަންށ ުހަށެހޭޅ ަޝުކާވ ަހްއުލުކުރަމްށ ެއްވެރުޖޮކްށ ހިނަގއާިދ ުމްއަދުތ ަމުދުކުރން  8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމޯޝަނާއި 
ތު ޝަކުވާ ހައްލުކުރުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަގުޅޭ   

 ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ
 ޝަކުވާތައް ހައްލުކުރުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު 

 ދުވަސް  8-7 

 ދުވަސް  5-15

90%

10%

ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނ1753ުމުޅިއެކު 

ނިމުނު ކޭަްަައް ކުރިއަށްދާ ކޭަްަައް
171-ކުރިއަށްދާ ކޭަްަައް 

1582-ނިމުނު ކޭަްަައް 
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ލަީގްލ ެއެފާއްޒ ޑިވަިޝަންށ ުހަށެހޭޅ ަޝުކާވ ަހްއުލުކުރަމްށ ެއްވެރުޖޮކްށ ހިނަގއިދަިޔ  8.5

 ުމްއަދތު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ެތެރއްިނ ރިވުިއ ުކެރުވުނ ަމްއަސަލަތުކެގ  ުންނ ންިނާމަފއާިވ ަމްއަސަލަތުކގެ ޮކމިޝަ  8.6

 އްިނަސްއތަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސިލް ކައުން ގެ މައްސަލަތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކު 
 މެދުވެރިކޮށް ބެލުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީތަކަށް ފޮނުވައިގެން
 ބެލުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު

 ވާކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމާއި އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުން
 ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު 

ދުވަސް  15  

ދުވަސް  30  

މަސް  03  

ރުމަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ެތރެއިން ރިިވއު ކު 2022 
 ހުށަެހޅިފައިނުވޭ  މައްސަަލއެއްއެްއވެސް 
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 ެބުލަމްށ ާގއުިމުކެރވަިފއިާވ ްޕޮރސަީޖރަތުކެގ ަތްފސީލު ުހަށެހޭޅ ަޝުކާވަތްއ  8.7

 

 ވުން ޖަވާބުދާރީ

  ްދިވެހި ސަރުކާރު މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިނ 

ކަމަށް ނުވަތަ އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ އިސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ

 ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ސީދާ ކޮމިޝަނުން ބެލުން  އުޅޭކަމަށްކުރަން 

  ާލަމުންދާކަން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ، މައްސަލަ ބަ 03ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭތ

 ވެރިކޮށް އެންގުން އެސް.އެމް.އެސް މެދު 

 ަދުވަހުގެ  03ށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަގުތުން ޖަވާބު ދެވޭ މައްސަލަތަކ

 ތެރޭގައި ޖަވާބު ދިނުން 

 ާތު އިދާރާތައް އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ނަމަ، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމ

 ތްކުރުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް މަސައްކަ 45، ރަސްމީ މެދުވެރިކޮށް ހޯދައިގެން 

 ަބިނާކޮށް އްޗަށްމުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ މަޢުލޫމާތުގެ މ 

 މައްސަލަތަކުގައި ސީދާ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުން  ހައްލުނުކުރެވޭ

  ްޔަވަޅު ފިހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް އިޞްލާޙީ ކޮމިޝަނަށ

ޒިންމާދާރު  އަޅަންޖެހޭ ނަމަ، މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ

އި ކޮމިޝަނުން ގައިސްވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް އެ މުވައްޒަފަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުން )ބައެއް ހާލަތްތަކު

 ފިޔަވަޅުއެޅުން(
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 ން ޖަވާބުދާރީކުރު  .9
 

  ާސިވިލް ސަރވިސް ކޯޑު އޮފް ޮކންޑަކްާޓއި ޚިާލުފވާ ސިވިލް ަސރވިސް ުމވައްަޒފުންނ

 މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

  ްޑަކްޓާ ޚިާލުފވެެގން ހުަށހެޅުނުސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުން ޯކޑު އޮފް ކޮނ 
 ހައްލުކުެރވުނު އަދަދު މައްސަލަތަކުގެ އަަދދާއި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 މައްސަލަތައް ަހއްލުކުަރން ެއވްރެޖްކޮށް ިހނަގިއދިޔަ މުއްދަތު
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 މައްސަލައެއް ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުނު 
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 މައްސަލައަށް ކޮމިޝަުނން ލަފާ ެދވުނު 
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 ުމަވްއަޒުފްނާނ ެމުދ ފިަޔަވުޅ ެއުޅަމްށ ަހަމެޖހަިފއިާވ ްޕޮރސީަޖރަތުކެގ ަތްފސީލު  9.1

 

އިދާރީ  މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ،އާއިވަނަ ޗެޕްޓަރ 28ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .1

 ނުގައި މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައި

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުން

 ވަނަ މާއްދާގެ؛ 273ގެ  2014މިގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .2

  ަފަށް އަނގަބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ނަމަ، މުވައްޒަގައި  1ކުށުގެ ދަރަޖ

 ނުވަތަ ލިޔުމުން ނަސޭޙަތްދީގެން މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން.

  ަވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ނަމަ، 2ކުށުގެ ދަރަޖ 

 ށަހެޅޭނެކަމަށް އަންގާ އިންޒާރު ދިނުން.ހު

  ަގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް އެ ކުށެއް، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ނަމަ 3ކުށުގެ ދަރަޖ

ފުރަތަމަ ފަހަރުން  ބަލައި، ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން  ނުވަތަ އެންމެ 

 އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.ވެސް ގަވާއިދުގަ

ސިވިލް  ދިވެހި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފި ނަމަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގި  .3

އްސަލަބެލި ޗެޕްޓަރގައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، މަވަނަ  28ގެ  2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުން.  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާފައި މުވައްޒަފަށް 

ގުތުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަ 273ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .4

ވެއްޖެ ނަމަ، ނޯޓިހެއް  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދެވެރިފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް ކަމާއި މި 

 ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު ގަވާއިދުގައި  .5

އިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނޫން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ބަޔާންކުރާ އިޞްލާޙި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެ
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ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަދަ ޢަމަލެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފި ނަމަ، އެ މުވައްޒަފާމެދު 

 ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެ ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން.

އި، ފަންތި ކުރުމާޔާންކުރާ ވަޒީފާއިން ވަކިޒަފުންނާމެދު ގަވާއިދުގައި ބަހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައް .6

 ން.އަދި ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ސީދާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  ދައްކުރުމާއި

ސް ލިބޭ އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށުން މާކު 40މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން އަހަރުގެ ޖުމްލަ  .7

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. މުވައްޒަފުން 
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 ތަރައްޤީކުރުމާއި ތަމްރީނުކުރުން އިންސާނީ ވަސީލަތް  .10
 

 ައމްިއަލައްށ އްިސަނަގއެިގްނ ަމަސްއަކްތ ުކާރ ާޤބުިލ ުމަވްއަޒުފްނަތެކްއ ުއެފްއުދަމްށ ަތްމރުީނދުިނން  10.1

ުލަތއް  10.2  އްިނާސނީ ަވސަީލްތަތްއ ަތަރްއޤުީކުރުމެގ ޮގުތްނ ަތުއލާީމއި ަތްމރުީނ ދުިނަމްށ ައަމުލުކެރޭވ ުއސ 

  ްސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސ

 ކުރެވުނެވެ.އާންމުގައި  2022ޑިސެންބަރު  29ރިވިއުކޮށް  2015 ޔާސަތުމުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސި

 ެވަނަ އަހަރުްނ  2012ރިކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްގެ އަތްމަތީ ފޮތް )ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވ

 ފެށިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ(. އަދި މި އަތްމަތީ ފޮތް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

  ީކޮންމެ އަހަރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި  2023ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރ(

 އާންމުކުރެވޭ(.
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 .)ޭކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިރާސާ ހެދުން )ޓީ.އެްނ.އ 

  .ްތަމްރީން ދިރާސާއަށް ބިނާކޮށް ަތމްރީން ޑައިރެކްޓަރީ ސީއެސްޓީއައިގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލުނ 

 ުއައްސަސާއަކުން އެޗް.އާރް މުއައްސަސާތަކަށް ސިއެސްޓީއައިގެ ފަރާތުން ތަމްރީނާއި ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ކޮންމެ މ
އެއް ރުމަށް ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީ އެކު އެ ބޭފުޅުންނާ މައުލޫާމތު ހިއްސާކުހެޑް އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ މަުއލޫމާތު އެއްކުރުން. އަދި ފަސޭހަަކމާ

 ވާނީ އެކުލަވާލާފައި.

  .ްތަމްރީން ޑައިރެކްޓަރީ މުޢައްސަސާތަކާއި ހިއްސާކޮށް، ނަން ހުަށހެޅުމަށް ހުޅުވާލުނ 

 ަރަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ މަހަކަށްވެސް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ މައުލޫމާުތ ކުރިއާލާ މުއައްސަސާތަކާއި ދެވަނަ ފަހ
 ހިއްސާކުރުން.

  ާޔާނުގައި ބަތަމްރީންތަކަށް ނަންތައް ލިބުުމން، ނަންތައް ޝޯރޓްލިސްޓްުކރުން. ޝޯރޓްލިސްޓް ކުރެވެނީ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފ
 ކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް އަދި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން ޒިންމާތަ

  ްސަރކިއުލާިއން  ތުއިންތިޒާމް ުކރެވެނީ، މުއައްސަސާތަކަށް ތަްމރީންގެ މައުލޫމާ އިކުރިއަށްގެންދެވޭ ތަްމރީންތައް ރާވަމާސްކޮށ
ވަލް ކުރެވިފައިވާ ބެޗްަގއި ފޮނުވުމަށްފަހު ނަންތައް ިލބުމުްނ، އެކި ބެޗްތަކަށް ބަހާލައިގެްނެނވެ. އަދި މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީްނގައި ތާ

 ވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދިނުން.ޖެ ކަމަށްވާނަމަ ެއ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ފުިރހަމަކުރުމަށް އިތުރު ސެޝަންތަކުގައި ބައިބައިވެރިނުވެވިއް
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 ތަމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ތަމްރީނުކުރެވުނު ގަޑީގެ އަދަދު  .11

 

 އަަދދު ުމވައްަޒފުްނގެ ނުކުެރވުނު ތަމްރީ އަހަރު 

1202 16581 

2202 19797 
 

 

  

 

 

 

 

 

 ކުއާޓަރަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް  4ތަމްރީން ހިންގިފައިވާއިރު  205ޖުމްލަ 
 ސެންބަރު ޑި  -އޮކްޓޫބަރު  ޕްޓެންބަރު ސެ  -ޖުލައި  ން ޖޫ  -އެޕްރީލު  މާރިޗު  -ޖަނަވަރީ 

 މުވައްޒަފުން 9346 މުވައްޒަފުން 2910 މުވައްޒަފުން 4254  މުވައްޒަފުން 3287

 

 

 

 

 

 

މުވައްޒަފުންކުރު މުއްދަތުގެ  19797  
 ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

 1138އަދަދު  މުޅިއެކު ތަމްރީނު ދެވުނު ގަޑި އިރުގެ
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ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ދާއިރާތަކަށް ޙާއްސަ ތަމްރީން  2022. 12
 ޕްރޮގްރާމްތައް 

 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތައް 

 ާތަވުލުކެރވިެގްނ ހްިނުގުނ ްޕޮރްގާރްމަތއް  12.1

 ްސެޕސިފިްކ ްޕޮރްގާރްމަތާކއި ްސކިްލ ޭބްސްޑ ްޕޮރްގާރްމަތއް ޮޖްބ  12.1.1

ސިވިލް ސަރވިްސގެ ެއކި ދާއިރާތަުކގައި މަސަްއކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުން އެ މުވަްއޒަފުންގެ ވަޒީާފގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ 
ވަިކވަކި މަގާމުތަކަްށ  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ައދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ިހންގިފަިއވެެއވެ. އަދި މީެގ ވަނަ އަހަރު ވެސް  2022ހިންގަމުންއަންނަ ޖޮބް ސްފެސިކް ޕްރޮގްރާމްތައް  ހާއްޞަކޮށް
އިތުރުން އާއްުމކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ އިދާރާތަުކަގއި މަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީާފގެ މަސްއޫިލއްަޔުތ 

ވާނެ ތަފާތު އެކިެއކި ހުނަރުތައް ތަރައްީގކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކިލް ބޭްސޑް ތަމްރީނުތައްވެސް މުިޅ އަދާކުރުމަށް ބޭނުން
ބައިވެރިން މި   1104ޖުމްލަ  މި ތަމްރީނުތަކުގައި މި ގޮުތން. އަހަރުތެރެއަށް ޝެީޑއުލްކުެރިވގެން ހިންގިފަިއވެެއވެ

  ކޮށްފައިެވއެވެ.ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަ

ގަިޑއިރުގެ ތަމްރީނު  6ބަޔާްނކުާރ  ގައިސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މީގެ އިތުރުން 
ދިނުމުގެ ގޮތުން "ޑިސްަކވަރިންގ ޔޯރ ޓްރޫ ީލޑަރިޝޕް ޕޮޓެންޝިއަލް" އަިދ އިތުރަށް  ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު

ކުރިައށްގެންދެވިފަިއެވއެވެ. އެ  އަހަރުތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް މި  2ގެ ނަމުގައި "ސިނަރޖީ ފޯރ ޕްރޮޑަކްޓިވިީޓ" 
ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަްށގެންދެުވނު މި ޕްރޮގްރާމްަގިއ  21އިން  22ނޮވެންބަރު  2022ގޮތުން 

ބެޗް  7 ބެޗާއި "ސިނަރޖީ ފޯރ ްޕރޮޑަކްިޓވި" ގެ 12"ޑިސްަކވަރިންގ ޔޯރ ޓްރޫ ލީޑަރޝިޕް ޕޮޓެންޝިއަލް" 
 މުަވްއޒަފުން ބައިވެިރވެފަިއވެެއވެ. 2189ގައި ޖުމްލަ 

 

  ރިުކެއްސްޓ ްޕޮރްގާރްމަތއް  12.1.2

ގެ އިދާާރތަކުން އެ އިދާރާތަކުގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ސިވިލް ސަރވިސް 
ހިންގެމުންދެއެވެ. އެ ގޮތުން އެކި އިދާރާތަުކެގ  ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ފޮނުވާ ރިކުއެސްޓްަތކާ ގުިޅގެން ތަމްރީނުތައް

ވެ. އެ ހިންގިފަިއވާ ތަމްރީނުތަކުން ރިކުއެސްޓަކަށް ތަމްރީނުތައް ހިންގިފައިެވއެ  49ގުޅިގެން މި އަހަުރ  ރިކުއެސްޓާ
 މުވައްޒަފުން ަތމްރީނުވެފައިެވެއވެ.  2036ޖުމްލަ 
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ަކުއްނސްިލަތްއ ުގޅެިގްނ ހްިނުގުނ ސިވްިލ ަސރވްިސ ްޓެރއިންިނގ އްިންސޓިޓުިއާޓއި  12.1.3

 ްޕޮރްގާރްމަތއް 

 އަހަރުތެޭރަގިއ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްެރއިނިންގ އިންްސޓިޓިއުްޓއާިއ ެއކި ައތޮޅު އަދި ރަށު ަކއުންސިލްތަާކ ގުިޅގެން
ޅުކުރުުމގެ ންވަރު ރަނގައިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަްށގެންދެވިފައި ވެެއެއވެ.  އެ ޮގތުން 

 ބިުލކަންގާކައުންސިލްތަުކގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ހުނަރާއި "، ސަރވިސް އެކްސެލެންސް ޕްޮރގްރާމް" ހިންގޭ ގޮތުން
ރިސޯސް ކަންތައްަތއް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ "ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިްނގ ޕްރޮގްރާްމ" އަދި ަކއުންސިލްތަުކގެ ހިއުަމން

މްތަކެއް މި އަހަރު  ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕްލޭނިންގ" ގެ ގިނަ ްޕރޮގްރާހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން "ހިއުމަން
 ވިފަެއވެ.މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެ 478ތެރޭގައި ހިންގިަފއިެވެއވެ. ެއޮގތުން މި ތަމްރީނުތަކުން ޖުމްލަ 

 

 . ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 13

ސިވިލް ސަރވިްސގެ އިދާރާތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ުމަވއްޒަފުންނަށް ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ަގވާއިދުތަާކިއ 
އުސޫލުތަކަށް އަހުުލވެރިކުރުމަާށއި، މުަވއްޒަފުްނގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަްލއާބެހޭ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ސިވިލް 

ވަނަ އަހަރުެވްސ  2022ގަމުން އަްނނަ އިންޑަކްޝަން ޕްޮރގްރާމް ސަރވިްސއަށް އަލަްށގުޅޭ މުަވއްޒަފުންނަށް ހިން
ވެ. މާތު އަްނނަ ޗާޓުގައި ެއވަނީއެ މި ގޮތުން ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫ .ކުރިއަށް ގެންދެވިަފއިެވެއވެ

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެިރވެފަިއެވއެވެ. 905މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގަިއ ޖުމްލަ 
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 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީންތައް  .14

ހްިނުގުމެގ ާދއާިރެގ އްިސުމަވްއަޒުފްނެގ ުހަނާރއި ާޤބުިލަކްނ އުިތުރުކުރުމެގ ްޕޮރްގާރްމ  14.1

2021- 2023 

މަޤުސަދުަގއި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އިސްުމވަްއަޒފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ާދއިރާގެ  ހިންގުމުގެ
ފިިޒކަްލ  7އޮފީހާއި ިސވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްިޓޓިއުޓާ ުގޅިގެން ކުިރއަްށގެންދާ ޕްރޮގްާރމްގެ ދަށުން 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުިރއަށް ގެންދެވިފަެއވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ އާިއ ގުިޅގެން ކުރިއަްށ  2022ސެޝަން 
ސެޝަން ވަނީ ބޭްއވިފަެއވެ. މުިޅ އަހަުރ ތެރެއަށް ާތވަލު ކުެރިވ  3 ވެބްއިނަރ ސީރީްސ ގެ ދަށުން  ގެންދިޔަ

ކުރިއަށް ގެންދެވެނު ސެަޝންތަކުގަިއ ރާއްޖެާއއި ާރއްޖޭން ބޭރުގެ ގާބިލު އަދި ަފންނުވެރި ބޭފުޅުން ވަީނ 
 މުވައްޒަފުން ބައިވެިރވެފަިއވެެއވެ. 2401ލަ ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވާަފެއވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ގެ ސެޝަންތަުކގަިއ ޖުމް

 

 "ެމޭންޖަމްންޓ ޑެިވޮލްޕަމްންޓ ްޕޮރްގާރްމ ޮފރ ޮހްސޕަިޓްލ ެއްގެޒެކޓްިވްސ" 14.2

 
ހުނަރާއި ޤާބިލުކަްނ  އިސްުމވަްއޒަފުންގެ  ދާއިާރގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާިއ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުެގ ހިންުގމުގެ

މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގުިޅގެްނ އިދާރާތަުކގެ އެންމެ އިސް ށްޓަަކއި ރަީއސުްލޖުއިތުރުކުރުމަ
 2ވަނަ އަހުރުގެ އޯގަްސޓްގެ ނިޔަލަށް  2022ގެ ިޑސެމްބަރުން  2021މުވަްއޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މި ޕްރޮގަރާމް 

މުަވއްޒަފުްނ  154ރޮގްރާމުަގއި ޖުމްލަ ބެޗެއް ހިންގިަފއިެވެއވެ. އޮންަލއިންކޮށް ޒޫމް މެުދވެރިކޮށް ިހންގުނު މި ޕް
 ބައިވެިރވެ ސެޓިފިކެޓް ހާސިްލކޮށްފައިެވެއވެ.

 

 "ަސރވްިސ ެއްކަސަލްންސ ްޕޮރްގާރްމ ޮފރ ަޓރަޝރީ ޮހްސޕަިޓްލްސ" 14.3

 
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ އަމާޒުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން ޓަރޝަީރ 

ގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެންމެ ގާތުން ޙިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގަރާމްއެކެވެ. މި ޕްރޮގަރާމް 
ޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލް، ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، އުނގޫާފރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ދަށުން ލ. ގަުމ ރީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަްމރީނުދެވިފައިވެއެވެ. ފިޒިކަލް 
 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވެ.  775ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމްލަ އަދި އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެްނދެވުނު މި 
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 ކޮމިޝަނުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީނުތައް  15

ުހަށެހޅޭ ަމްއަސަލަތާކއި ަޝުކާވަތްއ ަތުހގުީގުކާރ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ހްިނުގަމްށ ަހަމެޖހަިފއާިވ  15.1

 ަތްމރީން 

ހިންގާފައިވަނީ ެއމްޕްލޮއި ރިލޭޝަންސް ސެްކޝަނުގެ އެދުުމގެ މަތިން މުޅި ސިވިލް ސަރވިްސަގިއ މި ތަމްރީން 
އިދާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީުގކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރައްވާ މުަވއްޒަފުންނަށް ައމާޒުކޮށެވެ. މި ތަމްރީން 

 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 102ަތމްރީން ވަނީ ޖުމްލަ ވަނީ އޮންލައިންކޮށް އަދި ފިޒިކަލްކޮށް ގެންދެވިަފއެވެ. މި 

 ވުިއަގ ަތްމރީނު  15.2

މި ތަމްރީން ހިންގާފައިވަނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އެުދމުގެ މަތިން މުޅި ސިވިލް ސަރވިްސގައި އިދާރާތަުކަގިއ 
ރާ މުވަްއޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށެވެ. ޒޫްމ ވިުއގަ މެދުވެރިކޮށް މުަވއްޒަުފންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތްކު

 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިެވއެވެ. 640މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަްށގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޖުމްލަ 

 ެއޯޓްލ ްޓެރއަިނރްސ ޓީ.ޯއ.ޓީ ްޕޮރްގާރމް  15.3

ކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުެގ އަތޮޅު ތެޭރގައި މަަސއްކަްތކުާރ ސިވިލް ސަރވިްސ މުަވއްަޒފުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތައް ފުޅާ
މަގްޞަދުަގއި ިސވިލް ސަރިވސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިިޓއުޓުެގ ފަރާތުން މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޮންމެ 

ވަަނ  2022އަތޮޅަކުން ޓްރެއިނަރއެއް ކަނޑައަަޅއި، ތަމްރީނުތައް ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭ ޓީ.އޯ.ޓީ ްޕރޮގްރާމެއް 
  ޓްރެއިނަރުން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 17 ވަނީ ހިންގިފަެއވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ޖުމްލަ އެ ފަރާތްތަކަށް އަހަރު

 އީ ަޕރޯފަމްންސ ެމޭންޖަމްންޓ ސްިސަޓްމާއ ުގޭޅ ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރމް  15.4

ސިވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފުންގެ މަސަްއކަތު ފެންވަރުބެުލމުގެ މަސައްކަްތ އޮންލައިްނުކރުމާއި އީޕަރފޯމަންސް 
މޮޑީއުލް ތަޢާރަފްކުރުމާ ގުޅިގެން އިދާރާތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންނާއި ސުޕަަވއިޒަރުންާނިއ 

 މުަވއްޒަފުްނެގ ރޯލަށް އަހުލުވެރިކުރުުމގެ ޮގތުން އީ ޕަރފޯމަންސް އެކި ފަންތީެގ ފަންތީގެ މުަވްއޒަފުންނަށް އެ
ުމވަްއޒަފުން  2620މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތަކެްއ ވަނީ ހިންގިފަެއވެ. މި ތަމްރީން ޕްޮރގްާރމު 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވެެއވެ. 
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ުލަތާކ ުގޭޅ ަތްމރުީނަތއް  15.5  ާޙްއަޞ ުއސ 

މަން ރިސޯްސ އަށް ައއްޔަްނކުރުމުގެ ޓޫލްިކޓްއަށް ގެނެުވނު ބަދަލާ  ތައުލީމީ ދާއިާރގައި ިހއުޓީޗަރުން ަވޒީފާ

ޝަނަލް ޑީވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުން މި ޓޫލްކިޓްއަށް އަހުލުވެރިކުރުުމގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އޯގަނަިއޒޭ 
 4 ޕްރޮގްރާމުގެ ވެ. ޒޫމްއިން ކުރިއަށް ގެންދެުވނު މިސެކްޝަނާ ގުިޅގެން މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ހިންގިފައެ

 މުވަްއަޒފުން ބައިވެރިވެަފއިެވެއވެ. 333ބެޗުަގއި ޖުމްލަ 
 

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިން ކުރިއަށްގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްތައް  16

 ވަިޔ ޮމޑުިއްލ ްޓެރއިންިނގ 16.1 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލްތަުކގެ ފައިާސގެ ރެކޯޑްތައް އެއްހަމަކޮށް ބެލެހެްއޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިޔަ 
ޕޯޓަލްއަށް ސިޓީ، އަޮތޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ ެސކްރެޓަީރ ޖެނެރަލުން އަހުލުވެރިކުރުމުެގ ގޮތުން ލޯކަލް 

 101ރިގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓއާ ގުިޅެގން ތަމްރީނު ޕް
 ބައިވެރިން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 

 

ުނަތަކްށ ައުހުލެވރުިކުރަމްށ  16.2 ސިވްިލ ަސރވިްސ ުމަވްއަޒުފްނ ުކަޑުކދްިނާނ ުގޭޅ ާގނ 

 ހްިނުގުނ ްޕޮރްގާރްމ 

އްކަުތގައި އުޅޭ މުަވއްޒަފުްނ، ކުަޑކުދިންގެ ސިވިލް ސަރިވސް އިދާރާތަުކަގއި ކުަޑކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މަސަ
ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމާިއ އެ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ާމހައުލެއް ާގއިމުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު 
ރާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންުގނު ތަމްރީނެކެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުަގއި ތައުލީމީ ދާއިާރގައި މަަސއްކަތްކު

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވިފަިއވެެއވެ. 281ޖުމްލަ 
 

 ހައިބްރިޑް ސްކިލްސެޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް  .17

ކައުންސިލްތަުކގައި މަަސއްަކތްކުރާ މުވަްއޒަފުންނަކީ މަލްޓިޓާސްކިންގ މުަވއްޒަުފންނަށް ހެދުމަށްޓަކައި 
ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުަގއި  "ޓްރެިއނިންގ އިބްރިޑް ސްކިލްސެޓްކުރިއަްށގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމް، "ހަ

ރޭންކްގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގަިއ  3ޭރންކް އިން އެމް.އެސް  1މަސައްކަތްކުރާ ޖީ.އެސް 
 ގޮތުން ހުރިހާ އަތޮޅެްއގައި ަމސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުން ބަިއވެރިވެަފއިެވެއވެ. 
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 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރިޒް  .18

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބައިވެިރެވވޭ ގޮތަްށ 
ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށްގެންދާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެެކވެ. މި ގޮތުން މި އަހަރު 

ލިކް ލެކްޗަރ ވެސް ޚާއްަޞކުެރވިފައިވަނީ އަތޮޅުަތކުަގއި މަސައްަކތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެެވ. ޕަބް 3ކުރިއަްށގެންދެވުނު 
"ިޑވެލޮޕިންގ އެންޑް ލީޑިްނގ ައ ކަލްޗަރ އޮފް ގްރޯުތ އެ ގޮތުން އަްއޑޫ ސިީޓ، ގދ.ތިނަދޫ އަދި ލ.ގަމުަގއި 

ކް ލެކްޗަރަތއް ފެސިިލޓޭޓް ކޮށްދެްއވީ ހުެސއިން މި ޕަބްލި ެދވިފަެއވެ. ކުިރއަށްގެންވަނީ އެންަވޔަރަންމަންޓް" ނަމުގައި 
 އަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތެްއ ބައިވެިރވެފަިއވެެއވެ.  550މި ސެޝަންތަުކަގިއ އަފީފްއެވެ. 

 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިމްތިހާން  .19

ހަރުވެސް ިފޒިކަލް އަދި އޮންަލއިންކޮްށ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުން ވަޒީާފއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ ިއމްތިހާނުތައް މި އަ
އެގްޒެކެިޓވް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒާމް ހިންިގފައިެވއެވެ. މީގެ ތެރޭަގިއ  49ކުރިއަްށގެންދެވިފަިއެވއެވެ. އެ ގޮތުން ޖުމްލަ 

ްނ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން، އަދި ެއގްެޒކެޓިްވ އެހެނިހެން މަގާމުތަކަށް މުަވްއޒަފު
ފަރާތެއް ބައިވެިރެވ  185ނެގުމަށްޓަކައި ކުިރއަށްގެންެދުވނު އިމްތިހާނުތައް ހިމެނެއެވެ. މި އިމްތިހާނުތަކުގައި ޖުމްލަ 

އިމްތިހާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވެެއވެ. އަދި ީމގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިްސގެ އިދާާރތަކުން ކުރިއަްށގެންާދ 
 ހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިެދވިފައި ެވެއވެ.އިމްތިހާނުތަކަށް ފަންނީ އެހީދިނުމާއި އެ

 ސެންބަރު ޑި  -އޮކްޓޫބަރު  ޕްޓެންބަރު ސެ  -ޖުލައި  ން ޖޫ  -އެޕްރީލު  މާރިޗު  -ޖަނަވަރީ 

 އިމްތިހާން  10 އިމްތިހާން  13 އިމްތިހާން  16 އިމްތިހާން  10

 

 
 
 
 
 



48 
 

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކާއި ފާހަގަ  2022 . 20
 ކޮށްލެވޭ އިވެންޓްތައް 

 ސިވްިލ ަސރވްިސ އާިދާރަތުކެގ ަސރވްިސ ާޗަޓުރަތްއ ެއުކަލާވުލން  20.1

 
ސަރވިްސ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެންނެވުމާއި ގުިޅގެން ސިވިލް ސަރިވސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެްއގެ 

ޗާޓަރުތައް ެއކުލަވާލުުމގައި ޯފރުކޮށް ދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން މި އިންސްޓިޓިއުޓުން ވަނީ ފޯރުކޮށް ދެވިފައެވެ. 
އެ ގޮތުން ސަރވިސް ޗާޓަުރރައް އެއް މިންގަަޑކުން އެކުަލވާލުމަށް އިދާރާތަކަށް އެކަމުެގ އިރުޝަދުތައް ދިނުމަށް 

 ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެވިަފއެވެ. މީޓިންތައް ބާއްވާ އިދާރާތަކަށް
 

 ސިވްިލ ަސރވްިސ ުމަވްއަޒުފްނ ަތްމރުީނުކުރުމެގ ސާިޔަސުތ ރިވުިއުކުރން  20.2

 
ވަނަ އަހަރު އާންމުޮކށްފައިވާ ިސވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުެގ ސިޔާސަތު މުރާޖާކޮށް  2016

" ފާސްކޮްށ މި އަހަުރ 2023"ިސިވލް ސަރވިްސ މުަވއްޒަފުން ަތމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަުތ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފަހު 
 އާންމުކުރެވިަފއި ެވއެވެ.

 

ސިވްިލ ަސރވްިސ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭބުންނާވ ަތްމރުީނަތްއ ެދެނަގުތާމއި ްޓެރއިންިނގ  20.3

 ަޑއެިރްކްޓރީ ެއުކަލާވުލން 

މްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ އިދާރާތަކަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސިވިލް ސަރިވސް މުަވއްޒަުފންނަށް ހިންގާ ތަ
ފަރުމާކުރެވިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ެހދުމަށްޓަކައި، ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 

އަށްގެންެދވުނު ވަނަ އަހަރު ެވސް ކުރެވިފަިއެވއެވެ. މި ޮގތުން ކުރި 2022ބަދަލުތައް ގެނައުުމގެ މަސަްއކަތް 
ަވނަ އަހަރަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ  2023ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެސެސްަމންޓުގެ އެީހގައި  

 ޓްރެއިނިންގ ަޑއިރެކްޓްރީ އެުކލަވާލެވި ވަނީ އާންމުކުެރވިފަެއވެ.
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 މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފޭިންންސާއެއުކ ަފުހުމާނާމަގއި ޮސއުިކުރން  20.4

ރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކަށް  ފައިނޭންސްއާ ގުޅުންހުރި ތަމްރީނުތައް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ހިންގުމަށާއި ސެކް މި ފަހުމުނާމާގައި
ތިހާނު އޮންލައިންކޮްށ އަްއޔަންކުރެވޭ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް އިންނަށް ކުރިއަށްގެންެދވޭ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ އިމް

ށުން މި އަހަރު ތަފާތު މަށް އެއްބަްސވެވުެނވެ. މި ެއއްބަސްވުުމގެ ދަކުރިއަްށގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ އެހީތެރިކަންދިނު
 30ޖޫން  2022ނީ އެތަށް މަސައްކަތްތަެކއް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވިަފއި ެވއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއިުކރެވު

 ގަެއވެ.
 

" ނުިމުމެގ "ެމޭންޖަމްންޓ ޑެިވޮލްޕެމްންޓ ްޕޮރްގާރްމ ޮފރ ޮހްސޕަިޓްލ ެއްގެޒެކޓްިވސް  20.5

 ަރްސމްިއާޔުތ ޭބްއުވން 

ސްޓިިޓއުްޓ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީްސ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ައދި ސިވިލް ސަރިވސް ޓްރެިއނިންގ އިން
ބެޗު ފުރިހަމަކޮށް  2 ގުިޅގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންނަްށ އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު ޕްރޮގްާރމްގެ

ަގިއ  6 އޮކްޓޫބަރު 2022މުވަްއޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެްޓ ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާ  154ހާސިލްކުރި  ސެޓްފިކެޓް
ރިކޮށްދެްއވި މި އޮންލައިންކޮށް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތުގައި ޭބއްވިަފއިެވެއވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޝަރަފްވެ

 ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހުގެ އިްސވެރިންގެ އިތުުރންހަފްލާގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 
 އިސްވެރިން ަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވިެއވެ.

ރޫމް، ކެންވާސް ފަދަ( ކޮވިްޑގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމުތައް )ޒޫމް، ގޫގުލް ކްާލސް
ވަްއޒަފުންނަށް މު ބަބުން އަތޮޅުތަުކގައި މަަސއްކަތްކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަމްރީނުތަްއ ހިންގިފައިެވެއވެ. މީގެ ސަ

 ތަމްރީނުތަކުގައި ބަިއވެިރވުމުެގ ފުރުސަތު ފުޅާދާއިރާއެްއގައި ލިބިގެންދިޔަެއވެ.
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 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ތަފްސީލް  .21

 ލިުބނު ފުރުސަތު:ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން ތަމްރިނު ކުރުމަށް  2022ދަށުން  އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ 

 

 

 ދިރާސާ ކުރުމާއި އީޖާދީ ކަންކަން  .22

 

 އިޒޭޝަން މެދުެވރިކޮށް އޮފީސް ހިްނގުން ހަރުދަނާ ުކރެޭވނެ ގޮތްތައް ހޯދުން ލަ ޖިޓަޑި

 ޑިޖިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފަށާފައި. 13ވަނަ އަހަރު  2022
 
  

 ޕްރޮޖެކްޓަކީ: 03ރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންހޭސްމެންޓް ގެނެވިފައިވާ މިހާ މިގޮތުން 

  ްޓީޗަރސް  –ޕޭހާރމަނައިޒޭޝަނ 

  ް3މައިއެކައުންޓް ވަރޝަނ 

  ްޕޭރޯލް ރެޖިސްޓަރ އިންޓަރގްރޭޝަނ 

 
 
 

 # ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  ބައިވެރިން  މުއްދަތު ޤައުމު

 87 ދުވަސް  5 އިންޑިއާ

ފީލްޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން 

ސިވިލް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ 

 )އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ( ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

1 

 293 ދުވަސް  15 އިންޑިއާ

ފީލްޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް 

 )އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ( މޯލްޑިވްސް

2 
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 ކީ:ޕްރޮޖެކްޓަ  09އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެއެވެ.  09ވަނަ އަހަރު ޓެސްޓިންގ ސްޓޭޖްގައި ޖުމްލަ  2022

  ްވޭޖް މޮޑިއުލ 

  ްލީވް މޮޑިއުލ 

  ްމެޓަރނިޓީ މޮޑިއުލ 

  ްސަސްޕެންޝަން މޮޑިއުލ 

  ްރިކުރޫޓްމަންޓް މޮޑިއުލ 

  ްޑީސެންޓްރަލައިޒް ޔޫސަރ މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލ 

  ްކޮމްޕްލައަންޓް މޮޑިއުލ 

  ްމޮޑިއުލް  ކޮންޓިންޖަންޓ 

  ްމޮޑިއުލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޯޑިޓ 

 
 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ސަޕޯރޓް ޓިކެޓްސްގެ ތަފްސީލު  2022ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 

 01  ީ3335 ޓިކެޓްސް: ޖުމްލަ  އަށް ލިބުނު   2022 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2022ޖެނުއަރ  
 01  ީ2648 ޓިކެޓްސް: ނިންމުނު  އަށް ލިބުނު   2022 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2022ޖެނުއަރ  

 

 

 ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ދެވުނު ަތމްރީުނތަކުގެ އަދަދު  .23
 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު  5
 މިވައްޒަފުން ަތްމރީނުކުރެވިފައި  99
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 ރިސާރޗު އަދި އީޖާދީ ކަންކަން  .24

 ރަިއްލ ަޓއްިމޮކްށ ސިވްިލ ަސރވްިސ ުމަވްއަޒުފްނެގ ަމަސްއަކުތ ެފްނަވުރ ެބޭލެނ ނާިޒެމްއ ަތާޢަރްފުކުރން  124.

 ީޙަވާލުކުެރވޭ ޓާގެޓްތަާކއި ޓާްސކުތަްއ މުވަްއޒަފުންނާޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް" -"އ 
ކަނޑައަަޅއި، ދުވަހުން ދުވަހަްށ، ަވގުތުން ވަގުތަށް ުމވަްއޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮްތ ބަލައި، އިވެުލއޭޓްޮކްށ 

 ދެމުން ގެންދެވޭ.އަދި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ފީޑްެބކް 
  ްވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު ަމއިގަނޑު ބަދަލުގެ ެތރޭގަިއ، ދެ ވައްތަެރއްެގ  2022މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލަށ

"ރޫޓިން" ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެްޓއަކީ މުޅި  .ޓާސްކު ނުވަތަ ާޓގެޓް ައޅަިއ، އިވެުލއޭޓްކުެރވޭނެގޮތް ހެދުްނ ހިމެނޭ
ރޭގައި ކޮންޓިނުއަްސޮކށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ކަމަށް ވުމާއެުކ، މުޅި އަަހރުގެ ތެރޭަގއި ކަނަޑއެޅޭ އަހަރުތެ

އަދި، ހަމައެާއއެުކ މި ނިޒާމުެގ ތެރެއިްނ މުްނގެންދެވޭނެ. ވަގުތުަތކެްއގަިއ ރެިގއުލަރކޮްށ ިއވެލުއޭްޓކޮށް މާކުސްދެ
 .މަހަށް އިވެލުއޭޓްުކރެވިގެންދާނެ މުވަްއޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީަތއްެވސް މަހުން
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ކޯ ވެލިއުސްތަކާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރޭތޯ ަބލާ  .25
 ޗެކުކުރުން

  ،ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއ
އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މަސްއޫލުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއް

ނިޒާމުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ އާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ދިވެހި ސިވިލް 
ނެގަތުމަށް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދު އަދި އުޞޫލުތައް އިދާރާތަކުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެ 

 ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޮޑިޓް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވައިލެވޭ.

 
 
 
 

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓުތަކުގެ އަދަދު
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް  03

 ީމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ 
  ުރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ 
 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސ 

 
 ރިވިއު  އޮޑިޓް 02

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 
 )ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު )ފޮރިން ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނ 

 
 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް  01

 ްފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލ 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅު  އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯ ވެލިއުސްއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ އަދަދު އަދި
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  88 ކޯ ވެލިއުސް އާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ އަދަދު:

 

 ތަކުގެ ތަފްސީލު އަހަރު ކުރެވުނު ތަހުޤީޤީ ދަތުރު ވަނަ 2022 125.

 އެވެ.ޙުޤީޤު ދަތުރެއް ކުރެވިފައިނުވެތަކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރު  2022

 

 

  

 ޔަވަޅު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެޅުނު ފިނނނ
   

 އަދަދު އަދަދު

 12 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން 

 62 މަނާކުރުން  ކުތުންނު އޮފީހަށްމައްސަލަ ބެލުމަށް 

 01 ދިނުން އަނގަބަހުން ނަސޭޙަތް 

 02 ލިޔުމުންދޭ ނަސޭހަތް 

 04 އިންޒާރު

 07 ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލަތަކާގުޅިގެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
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 މަސައްކަތްކުރާގޮތް ދެނެގަތުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން )މޮނިޓަރިންގ އަދި ރިޕޯޓިންގ( .26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހެޅުން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެްނ ރިޯޕޓުތައް މަޖިީލހަށް ހުށަ  26.1

 

 ހެޅުން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެްނ ރިޯޕޓުތައް މަޖިީލހަށް ހުށަ  9.11

 

 ހެޅުން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެްނ ރިޯޕޓުތައް މަޖިީލހަށް ހުށަ  26.1

 

 ހެޅުން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެްނ ރިޯޕޓުތައް މަޖިީލހަށް ހުށަ  9.11

 

 ހެޅުން ތައް މަޖިީލހަށް ހުށަ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެްނ ރިޯޕޓު 26.1

 

 ހެޅުން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެްނ ރިޯޕޓުތައް މަޖިީލހަށް ހުށަ  9.11
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ވެފައި ރާަތކަށްހިނގަމުްނދާ އިމާރާތް ިގނަ ުދވަްސވެ ަބއު ވެަފިއވާ އިމާ ކޮިމޝަން މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް 
ްނގ އިދާރާ ހިްނގުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ެޖހިފަިއވުްނ. އަދި ސިިވލް ސަރވިސް ޓްެރިއނި

ތަްމރީނުތައް  ވެސް ހިނގަމުންަދނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އެއް ިއމާރާތެއްަގއި ކަމުން ޓްއިންސްިޓޓިއު 
 ގަިއގެ ދަތިކަން ުކރިމަތިލާންޖެހުން.ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޖާ 

ަވއްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްެރިއނިްނގ ިއންސްޓިިޓއުޓަށް ލިބޭ ބަޖެޓަކީ ިސވިލް ސަރވިސްގެ ހުިރހާ މު
ރވިްސގެ ލް ސަ ތަމްރީނުކުރާ ުމއައްަސސާއަކަށް އެކަށޭނަ ބަެޖޓެއް ނޫންކަމަށްެވފަިއ، ހަމައެާއއެކު ިސވި
ތަކަށް ޮގސްގެން ގިަނ މުަވއްޒަުފންނަީކ އަތޮޅުތަކުގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ުމވައްޒަުފންނަްށީވ ހިނުދ އަތޮޅު
އިންކޮށް ާބއްަވން ތަމްރީނުތައް ބޭްއވުމަކީ ބޮޑު ޚަރަެދއްހިނާގ ކަަމކަށްވާތީ، އެފަަދ ތަމްީރނުތައް އޮންލަ 

 ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުުރންޖެހުމުގެ ސަބަުބން އެންެމ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ހާސިލް 
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 ނިންުމން 
އި، ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ 0222 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ރިޕޯޓަކީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަދަ  ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުަލވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.ގާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިނ
ޤާނޫނީގޮތުން ބިޔަ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ މި ފަދަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަގުނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު އެންމެހާ  2022މި ރިޕޯޓުގައި ، މާއެކުކުރުގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަަނގަ
  އިވާނެކަން ާފހަގަކޮށްލަމެވެ.މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ ގެކަމުކަން

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެންމެހާ އެކުލަވާލުމުގައި ޓް ރިޕޯ ގަކުރާ މި ދަނޑިވަޅުގައި،ތުގެ ނިމުން ފާހަމި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަ
 ނަށްގަކޮށް، އެ މުވައްޒަފުންން ފާހައްވުރުލެޑިވިޜަންތަކާއި، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުން ވެދެއްވި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާ

 ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެވެ.

ނަށް އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަގެ ރަޙުމަތުން هللا މާތް ،ވަނަ އަހަރަކީ 2023 ނުމި ފެށު
 ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.
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