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 ތަޢާރަފު

 ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް 21)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/5މިއ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 ޑިސެމްބަރ 15 ދި މެންޑޭޓްޗަރ އައޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކް އިދާރ  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް އެހ ވުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 ގެން އަމަލުކުރުމަށް އިން ފެށި  2023 ޖެނުއަރ  01އިސްލާހުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން،  ގައިވަނަ ބައްދަލުވުމު  72ވަނަ އަހަރުގެ  2022ކޮމިޝަނުގެ ގައި އޮތް  2022
 .އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މެންޑޭޓެވެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ

މި މުން ދައްކައިދެނ  ތިރ ގައިވާ ކުރެހު ބަޔަކަށެވެ.)ހަތެއް(  7މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންދަނ  މައިގަނޑު ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  
 ނާއި ރިޕޯޓިން ސްޓްރަކްޗަރއެވެ.ޑިވިޜަ)ހަތެއް(  7ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ 
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  ވެ.ކެޑިވިޜަންތަކުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަލިސްޓްކޮށްފައި މިވަނ  އިސްވެ ދެންނެވުނު  ތިރ ގައި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން   1.1 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ޕަ ކޯ  1
 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން   1.2  
 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން   1.3  
 ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ   1.4  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް  1.4.1
 މ ޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް  1.4.2

 ސެކްޝަން އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް   2.1 ޜަން ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވި  2
 ސެކްޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް   2.2  
 ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން   3.1 ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން  3
 ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން   3.2  
 ސެކްޝަން ރެކްރޫޓްމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް   4.1 ޑިވިޜަން އެންޑް އެމްޕްލޯއ  ރިލޭޝަންސް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް  4
 ސެކްޝަން އެމްޕްލޯއ  ރިލޭޝަންސް ސިވިލް ސަރވިސް   4.2  
 ލ ގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން  5
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 އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން   6.1 އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  ޑިވިޜަން  6
 ސެކްޝަން  ޓެކްނޮލޮޖ އިންފޮރމޭޝަން   6.2  
 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް  7
 

މ ގެ އިތުރުން  އެވެ.ވާނެމި ކަރުދާހުގައި ތަފްސ ލް ކުރެވިފައިގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މެންޑޭޓް އަދި ޔުނިޓްތަކު  ސެކްޝަންތަކުން ޑިވިޜަންތަކުންނާއި
 ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، އަދި ޔުނިޓް ތަކުގެ ނަންތައް ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ލިސްޓެއް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
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 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކޯޕަ. 1
  1.1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން 

  ެތައް އަދި ސަރވިސް ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިން އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންމަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަނުގ
 ުޓން.އްހެލެސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެ

 ެަތށް ހުޅުވުމާއި ބަްނދުކުރުމުގެ  ނުވަތަ އިމާރާތްތައް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމަށް ޑިއުޓ  ތާވަލެއް އެކުލަވާލާ، އެއާ އެއްގޮމަސައްކަތް ހިންާގ އިމާރާތް ކޮމިޝަނުގ
 ން ބަަލހައްަޓއި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.ގަވާއިދުކަންތައްތައް 

   ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ވާނޭ ފަދަރަދު ކުޑަހަޑި ނތައް( މެދުނުކެިހދުމަތްޓް ފަދަ ނެރ)ފޯނު، ފެން، ކަރަންޓް އަދި އިންޓަ ހިދުމަތްކޮމިޝަނުން ބޭނުންކުރަމުްނދާ އަސާސ 
 ކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ގާއިމު

  ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމުެގ ތަކެިތ އެއަދި  ތަކެތި ބަލައިަގތުމާއި، ކޮމިޝަނުން އެކިފަރާތްތަަކށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ސިޓ އަދި ، އ މެިއލް،ކޮމިޝަނަށް އަންނަ ސިޓ
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 .ްކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯިދފައިވާ ތަކެތ ގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްުޓނ 
 .ކޮމިޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ނުަވތަ އިމާރާތްތަކުގެ ސާފު ތާހިރުކަމާއި މެއިންޓެނަންސް ބެލެހެއްުޓްނ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ އެންމެހާ ފަރުނ ޗަރާއި ފިކްސްޗަރ ބެލެހެއްޓުނ 
 ައި، އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެޭހ ނާތައް ސާފުކުރުވުމާއި، ގުދަން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމާ އިދާރާ ހިންގާ އިމާރާތާއި، ފާހާނުގެކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝ

 ބަދަލުތައް ގެނައުން.
 ުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަގަހަތަކަށް ގެންނަ ބަަދލުތަްއ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ެގނައ 
 ުރާނޭގޮތުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައި ރައ ސްގެ ކާރު އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކާރުގެ އަހަރ  ފ ދެއްކުމާއި، ކާރަށް ބޭނުންވާކަންކަްނ ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ކާރު ބޭނުންކު ގެކޮމިޝަނ

 އެ އުސޫލާއެއްގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 ާހަފްލާ ތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.އަދި  ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސ 
 ުނެގުމާއި ތިރިކުރުން. ކޮމިޝަނުގައި ގައުމ  ދިދަ ކޮންމެ ދުވަހަކ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރ  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފނުވުމާއި އާންމުކުރުނ 
 ަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަަކްށ ކަށް ޖަވާބުދާރ ވުމާިއ، އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަންނަ ފޯނުކޯލުތައް އެކަމަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަނަކޮމިޝަނަށް އަންނަ އާންުމ ފޯނުކޯލުތ

 ރައްދުކޮށްދިނުން.
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 ްމެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުަރންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްސުނ. 
 ،ުލެހެއްޓުން.ކޮށް ބެއިން ރައްކާކުރެވޭ އަދި ރިޓްރ ވް ކުރެވޭނެ ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުފަސޭހަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރ  މަސައްކަތްތަކުގެ ރެކޯޑ 
 .ްކޮމިޝަނަށް އެކި ބޭނުްނތަކުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ެއހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ 
  ޔާރުކުރުމާއި، ނިމުމުން ސާފުކުރުން.ސައި ތައްއަދި  ކޮމިޝަނުގެ މ ޓިންގ ތަކަށް މ ިޓންގ ރޫމްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކޮފ 
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 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކޯޕަ. 1
  1.2 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން 

 ޭސްޓޭންޑަރޑްތައް ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ 
 ޓުން.އްހެލެ އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެ

 ުޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަްށ ން ހޯދުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހ
 ހޯދުން. 

  ްނެގަެނ، ޓްރެއިނިންގ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ޓްރެއިިނންގ ރިކުއަރމަންޓް ދެތަރައްގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނ  ވަސ ލަތްތައ
 ންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް، ޕްލޭނަށް ެގންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުން.ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، އެ ޕްލޭން ހި

 ާސައްކަތްތައްކުރުން.ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަ ގުޅޭ ގޮތުންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާިއ، ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރުމ 
 ާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރ  އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކ 
 ްހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.ުނވަތަ ރިޒާވުކުރުމަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެ ،އުވާލުމަށް ،ކޮމިޝަނުގެ މަގާމެއް އުފެއްދުމަށް، ބަދަލުކުރުމަށ 
  ްްއޓުްނ.ން ފައިލްކޮށް ބެލެހެގަވާއިދުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކާއި ރެކޯޑުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރުތ ބުނ 
 ަޔާރުކުރުން.އްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒ ފާބަޔާން އެ ސެކްޝަނަކާއި ގުޅިގެން ތ 
  ެއާއި ޗުއްޓ ގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓްނ.ހާޒިރ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުނ 
 މަންޓް ޕެންޝަން ސްކ މާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރ 
 ެކަން ކުރުން.އިދާރ  އޮނިގަނޑަށް ނުވަތަ ވަޒ ފާގެ އޮނިަގނޑަށް ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވާ ަބދަލުތައް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަކން އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގ 
 ް( ކޮިމޝަނުން ބޭުނންވާ ބަދަުލތައް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ުކރުންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑަށް )މެންޑޭޓ . 
  .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ކޮމިޝަނުން ބޭުންނވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ކުރުނ 
  ެވެރި ކުރުމުގެ )އިންޑަކްޝަން( ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުން.ތަކަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުން އޮފ ހަށް އަހުލުމަގާމުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގ 
  ްނިޒާމު ހިންގުން، މޮނިޓަރކުރުން  އިމުކޮށް، ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން އެގާކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުންދާގޮތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމެއ

 އަދި ބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް ގެނައުން.
 ްތައް ާރވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ނުތަކަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައ 
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 ުހަމަކޮށް ހުށަހަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ފުރިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރާ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ނުތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ހ
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.

 ަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކަށ ގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވ 
 އިމުކޮށް ހިންގުން.ނަށް ިރވޯޑް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ގާފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުން

 ްޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި ހިންގުން. އަދި  ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމ 
 ްޅުއެޅުން.ޖަވާބުދާރ ވުމާއި އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއާބެހޭ ގޮތުން ހުށައަޅާ ަމއްސަލަތަކަށ 
 ާއެ މުވައްޒަފެއްގެ ސެކްޝަނަކާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒ ފާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އިސްލ ،

 ގުޅިގެން އިސްލާހ  ފިޔަވަޅު އެޅުން.
 ެހު ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި  އިދާރާގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި މަސައްކަތުގެ ރޫކޮމިޝަނުގ

 އެކުވެރި، އިންސާފުވެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރުން.
 ުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލަފާއަުރވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާއެރުުވްނ.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މެނޭޖްކ 
  ްގެ އެންމެހާ އިާދރ  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓން.ކޮމިޓ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓ 
   ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސ ނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓ ގެ އެންމެހާ ިއދާރ 
 ިއުން. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އެހެން ސެކްޝަން، ޔުނިޓްތަކުގެ އެހ އާއެކު އެކުލަވާލައި ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެްނދ 
 ިތައްތައް އިްނތިޒާމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ެއންމެާހ ކަން ކޮމިޝަނުން އައި.އެސް.އޯ ސެޓްފިކޭޝަން ހޯދުމާެބހޭ ކަންތަްއަތކާއި، އެސެޓްފިކޭޝަން ދެމެހެްއޓުމަށްޓަކައ

 ބެލެހެއްޓުން.
  ާދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަދަ ލިޔުްނތައް މުވައްޒަފުންނާއި ކުރ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ވަޒ ފާާއބެހޭގޮތުން ލިޔުން ހޯދުމަށް އެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރ

 ސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ފަދަ ލިޔުންތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. ދޭނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި، އެ އު
  ެމަސައްކަތްކުރުން. އޮފ ސް ފާހާއި އޮފ ސް ބިޒްނަސް ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި، އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެފަދަ ތަކެތި ދިނުމުގ  
 ިރުން.ންޓަރންޝިޕް އާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފ ޒުކުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އާންމު ފަރާތްތަކަށް އ 
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 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކޯޕަ. 1
  1.3 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން 

 ޭދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަ އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ
 ޓުން.އްހެލެ އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެ

  ޭރުކަމާއެުކ ތަކާ އެއްގޮތަށް ޒިންމާދާދުވާއިގަތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ބެލެެހއްޓުމާއި، ކުރެވޭ ހަރަދުކޮމިޝަނުން އެކިއެކި ކަްނތައްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވ
 ބެލެހެއްުޓން.ފުރިހަމައަށް 

 .ްކޮމިޝަނުގެ އެކައުންޓްތައް ބެެލެހއްޓުމާއި ކޯޑުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރކުރުނ 
  ެލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ޓެލ ކުރުން.ރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބޭންކް ރިކޮންސިހަކޮމިޝަނުގެ މަހުގ 
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  ިކުރުން.ތްތައްމަލާއާތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ މުހަރަދުކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް، ފައިސާ، ައދ 
  ިތަްއ ދިނުމާއި ލަފާއެރުވުން.މައުލޫމާތު ތަކާ ބެހޭގޮތުން އިސްެވރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހަރަދުކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް، ފައިސާ، ައދ 
 ަްއޓުން.ށް ހޯދަންޖެޭހ ތަކެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮތަށް ހޯދުމާއި އެތަކެތ ގެ އިްނވެންޓްރ  ގަވާއިދުން ބެލެހެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ފަރުނ ޗަރާއި ފިކްސްޗަރތަކުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވާ ނުވަތަ ބޭނުްނނުކުރެވޭ ތަކެތި ނ ލަްނކިޔުން ނުވަތަ ނައްތާލުނ 
 ެބެލެެހއްޓުން. ންޓްތައް ހެދުމާއިއް ކުރުމާއި ހަދަންޖެޭހ އެގްރިމައުލާންތައިކުރަންޖެޭހ  ގުޅޭ ގޮތުންތަކާ ހިދުމަތްކި ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވާ އެކިއ 
  ްކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.އޮޑިޓްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މާލ  ހިސާބުތައ 
  .ްކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިންުޝއަރަންސްއާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުނ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާއި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ކަންތަްއތައް ކުރުނ 
 ުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.  ރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިމާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮމިޝަނުން ކުރާ ަދތުރުތަކުގެ ދަތ 
  ްކުރުމުގެ ހަރަދުތަކަށް ހިދުމަތްތިން އެ ލިބިގަތުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ހިދުމަތްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުނ

 ށް އެގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން.ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮ
  ެމުވައްޒަފުންނަށް ިދނުމާއެކު ތައް ކުޑަކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކުގެ ަލފާ، އިސްެވރިންނަށާއި އެކިއެކި ސެކްޝަންަތކުގެހަރަދު ތަްއ މޮނިޓަރކޮށް ހަރަދުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގ 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
  ްއިދާރ  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.ގެ އެންމެހާ ކޮމިޓ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބިޑ 
  ާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެްއުޓން. ގުޅޭ ގޮތުންކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ަބލަހައްޓައި، ފަންޑ 
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 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކޯޕަ. 1
  1.4 ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ 

   1.4.1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް
  ްފަރާތްތައް ހިމެނޭހެްނ އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމ ޔުނިޓްގެ ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ 

އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި  އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ، އަދި މިނޫންވެސް އެފަދަ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް
 ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް

 ބެލެހެއްޓުން. 
 ާތިޒާމާއި، ޕްރޮޓޮކޯލް ތަކުގެ އިންން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު، ރާއްޖެއިއިކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއި، ކޮިމޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމ ގޮތުން އަތޮޅުތަކަށ

 ހަމަޖެއްސުން.
 .ްކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތައް އިްނތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުނ 
 ޭދި ޔުނިޓްތަކަށް ޮފނުވާ އެ އަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ިނންމާ ނިންުމންތަްއ ޑޮކިއުމެންޓްކޮށް އަމަލުކުރުމަށާިއ އަޅަންޖެހ

 ނިންމުންތައް ފަސޭހައިން ެފންާނނެހެން ބެެލހެއްޓުން.
 .ްކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިދާރ  ެއންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެެހއްޓުނ 
   މާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ސަބް ކޮމިޓ ތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވުގެ ކޮމިޓ އާއި އެޑްވައިޒަރ  ކޮމިޓ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރ

 ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބައްދަލުުވންތަކުގެ އިދާރ  އެންމެހާ ކަންތަްއތައް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުން.
 ޭބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އްވުމާއި ބައްދަލުވުްނތަުކގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެސިޓ ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންިސލުތަކުގެ ބައްދަލުުވންތައް އިންތިާޒމުކޮށް ބ 

 އިދާރ  އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިްނގާ ބެލެހެއްޓުން.
  ުން.ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަާކބެހޭ އެންމެހާ އިދާރ  ކަންތައްތަްއ ހިންގައި ބެލެހެއްޓ 
 ިނާ ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގުވާމ  ފަރާތްތައް ހިމެނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ގުޅޭ ގޮތުންޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ކޮމ

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
  ްއްާވ ަޝންތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދެއިދާރާތައް ހިމެނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް އިންސްޓިޓިއުއަދި ބައިނަލްއަގުާވމ  ، ކޮށްެގން ބައިވެރިވާހަރަދުކޮމިޝަނުގެ ބަޖެުޓނ

 ތައް، ފ ލްޑް ޓްރިޕްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ސްޓަޑ  ޓުއަރ
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 ްގެން ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިއަގުވާމ  ފަރާތްތައް ހިމެނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކަމާބައިނަލ
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވާ އެކުލަވާލުމާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ފައިސާގެ އެހ އާއި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް އެހ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

 ހިންގުން.
 ްއެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް  ޔާތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަކޮމިޝަނާއި ބައިނަލްއަގުވާމ  އަދި ޤައުމ  ޖަމްއިއ

 ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.
 ެރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް މް.އޯ.ޔޫތަކުގައި ސޮއިކުކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުަރން ކަނޑައަޅާ އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އާންމު އ

 ވިލަރެސްކޮށް، ހިންގައި، ބެެލހެްއޓުން.
   1.4.2 މ ޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް

 ޭރޮސ ޖަރތަކާއި ޕް އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މ ޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ
 ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް

 .ބެލެހެއްޓުން
  ުފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުގެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަ މައުލޫމާތު) 2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރ

މުތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިންތިޒާ
 މައުލޫމާތު ކާ އެއްގޮތަށް ވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަވެ، ާޤނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ގެނެސް، އެ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި

 ފޯރުވައިދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 ާވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުން. ތައް މެދުވަސ ލަތްއެކިއެކި  މައުލޫމާތުމެދުވެރިކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭ ޚަބަރާއި  މ ޑިއ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސޯޝަލް މ ޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 
 ަާވ މުވައްޒަފުންނާބެޭހ ވާމ  ފަރާްތތަކަށާއި އެހެނިހެން ފަރާްތތަކަށް ބޭނުންގުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ބައިނަލްއ

 .ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުން ހޯދައި އެ މައުލޫމާތު އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ެއ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން، ސްހިސާބުތަފާ
 ާކަން ސައްކަތްކުރުމާއި އެ ކަންވ ޑިއޯ ނެގުމުގެ މައަދި  ބަރާއި މަުޢލޫމަުތ ފެތުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ފޮޓޯހަހަފްލާތަކުގެ އަިދ  ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސ

 ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.
 ްންމު އާޒަފުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުާބރު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައ

 ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ގާތްގުޅުމެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
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 ިޑައަޅައި، އެ ތަކެތ ގެ ލޭއައުޓް ކަމަށް ފެންނަ ފޮްތތަކާއި އެހެނިެހން ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކަނކުރަންޖެހޭނެ އުކޮމިޝަނުން ޝާއ
 ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތަްއތައް ހިްނގައި ބެލެހެއްޓުން.އުތައްޔާރުމާއި ޝާއި

 ްކްޝަންތަކުން ހޯދައި ލޫމާތުތައް ކަމާބެހޭ ސެއުކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ މަށް މެދުވެރިކޮ އަދި އ މެއިލް  ،އާންމު ރައްޔިތުން ސިޓ ، ފޯނ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ިކުރެވޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ފަސޭހައިން ފެންނަން ުހންާނނެހެން ބެެލހެއްޓުން.އުޝާއ 
  ިމާތު ދިނުްނ.މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ އެކަށ ގެންވާ އިންތިާޒމެއް ގާއިމުކޮށް މައުލޫ ގުޅޭ ގޮތުންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ ކޮންެޓންޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް އަޕްލޯޑްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އަޕްލޯޑްކުރުނ 
 ަސައްކަތްތައް ރާވައި ރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަކޮގްނިޝަން އިވެންޓްތައް އަދި އަގުވަޒަންކުއާރަފްކުރާ އެކިއެކި ރިސިވިލް ސަރވިސް އިން ތ

 ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.
 ޫޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޫލމާތު ހިމެނޭ ވެބްސައިޓަކަށް ހެުދމަށްޒަރ ފްރެންޑްލ ، ބޭުނންތެރި މައުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަކ  ޒަމާނ ، ޔ

 ލުތައް ކަމާބެހޭ ުމވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ގެނައުން.ދިރާސާތައްކޮށް، ވެބްސައިޓަށް ެގންނަންޖެހޭ ަބދަ
 ަބަރާއި ހަބޭނުންވާ  ށްކަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުގައާއި އެހެން ތަންތަނުގައި ުހރި ޓ ވ ތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތ

 ގުޅިގެން އާންމުކުރުން. މުވައްޒަފުންނާޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ލޫމާތު، ކަމާބެހޭ އުމަ
 ަތްކުރުން.އޮފ ސް ފާހާއި އޮފ ސް ބިޒްނަސް ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އެތަެކިތ ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކ 
  ގައި އާންމު މ ޑިއާޝަލް ސޯބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށް ޓިސްޓިކްސް ބުލެޓިން ތައްޔާރުކޮށް ވެކުއެންސ އެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓެކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފްރ

 ކުރުން.
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 . ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން 2
  2.1 ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން 

 ިއި ގައިޑްލައިންތައް އަިދ ގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރތަކާސެކްޝަނުޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައ
 ޓުން.ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެިތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލަތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއް 

  ެހެދުމާއި އެ ރިވިއުތަކުން  އިދާރާތަކުގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ރިވިއު ހެދުަމށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕޮލިސ ތައް އެކުލަވާލައި އޮގަނައިޒޭޝަން ރިވިއުސިވިލް ސަރވިސްގ
 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެްނ އިދާރ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން.މަށް )ރިޓެންަޝން( ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓަޖ ސް ދެނެގަނެ، މި ސްޓްރެޓަޖ ސް ގާއިމުކޮށް މިކަ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓ 
 ެާވ ކުލަވާލުމަށް ބޭނުންސިވިލް ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ވަޒ ާފގެ )މަގާމާއި މުސާރައިގެ( އޮނިގަނޑުތައް އ

 ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން.
 ްކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނޭ މަސްއޫލު އޮފ ސްތަކާއި އެ އޮފ ސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާާރތަކުގެ އިދާރ  އޮނިގަނޑުތައް ަފރުމާކުރުމާއި، މުރާޖައާކުރުމާއި، ފާސ

 އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްރޮސ ޖަރތައް އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
 ަމައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އަމަލު ސްއޫލު އޮފ ސްތަކާއި އެ އޮފ ސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުގެ އިދާރ  އޮނިގަނޑުތައް ފަރުމާކޮށް ނުވަތަ މުރާޖައާކޮށް ހުށަހަޅާމ 

ޖިސްޓްރ  އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، މަސްއޫލު ގޮތަށް އިދާރާތަކުގެ ރަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮސ ޖަރތަކާ އެއްގޮތަށް އެންޑޯޒްކުރުމާއި، އެންޑޯޒްކުރެވޭ އޮނިގަނޑުތަކާ އެއް
 އޮފ ސްތަކަށް އެންގުން.

 ައާކުރުމުގައި އެ އޮފ ސްތަކަށް މަސްއޫލު އޮފ ސްތަކާއި އެ އޮފ ސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ އިދާރ  އޮނިގަނޑުތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ނުވަތަ މުރާޖ
 އި އެހ ެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.ބޭނުންވާ ފަްނނ  ލަފަޔާ

 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ ފަންނ  އޮނިގަނޑުތަކަށް މުވަްއޒަފުން ހިޖުރަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުނ 
 ުތު ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމަށް މުގައި ަމސައްކަސިވިލް ސަރވިސްގެ ކެރިއަރ ފ ލްޑްސް )ވަޒ ފާގެ ދާއިރާތައް( ގާއިމުކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މ ހުން ނެގ

 ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
 ުގެ އަސާސ  ޝަރުތުތަކާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، ިސވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ ފަްނނ  މަގާމުތަކާއި އެހެނިެހން މަާގމުތަކ

 ތައް އެކުލަވާލައި އެކަން ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.ސްކިލް ސެޓްތަކާއި، އެހެނިހެން ޝަރުތު
 ުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ސިވިލް ސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ދިާރސާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފ

 ކަންކަން ކުރުން.
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2022 

 ްބަދަލުތައް ގެނައުން.ޖެހޭ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ އުސޫުލތައް އެކުލަވާލުމާއި ގެންނަންޖެހޭސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނ  
 ްމަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަަކށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ުހށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުނ. 
 ްދާރ  އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ސަރުކާރުން އޮފ ސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަވާ ބަދަލާ ގުޅިގެން އޮފ ސްތަކުގެ އި  ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށ

  ކުރުން.ންއަދި ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެ، ސެކްޝަން، ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޑިވިޜަން
 ިހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒ ފާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައ 

 ރުޮކށްދިނުން.ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުަޓށް ަފންނ  ލަފައާއި އެހ ތެރިކަން ފޯ
 .ްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުނ 
 ިއިދާރ  ކަންތަްއތައް އެންމެހާ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްާދގޮތް ގަވާއިދުން މޮިނޓަރ ކުރުާމއ

 ބެލެހެއްޓުން.
 ޮްށ ބެލެހެއްޓުން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމާއި ތަރައްގ ކ 
 ްންތައްތަކާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ނެ އައު ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެފަަދ ކަދާޒަާމނ  ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވި ސިވިލް ސަރވިސްއިން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގ ކޮށ

 އެކުލަވާލައި ތަރައްގ ކޮށް، ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން.
 ައި ބެލެހެއްޓުންސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަންނ  މަގާމުތަކުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކިްޓަތއް އެކުލަވާލުމާއި އެއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގ. 
 ާަލންެޖހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން.މެރިޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްަޓކައި ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ފާހަގަކޮށް، އެކުލަވ 
 ުލައިންތައް އެކުލަވާލުމާއި ތަރައްގ ކޮށް ރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ގައިޑްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކ

 ބެލެހެއްޓުން.
 ަްއގެނެސް ތަންފ ޒުކުރުން.ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއަށް ހޮވުމާއި އަޢްޔަނުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކޮށް، ދިރާސާކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތ 
  ެތައް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.އެކުލަވާލުމާއި އެއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްރުމާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކު ސިވިލް ސަރވިސްގ 

  2.2 ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 
 ަޑްލައިންތައް އަދި ަމސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިގެ ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުސިވިލް ސަރވިސް ޕ

 ޓުން.ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެިތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލަތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއް 
 ެކާއި އިޖުރާޢަތްތައް އެކުލަވާލައި، މި ކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އުސޫލުތަ ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގ

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
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2022 

 އްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.ވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާުތތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެދިވެހި ސިވިލް ސަރ 
 ްން / ހަނާދނ  ލިުޔްނ ރޮމޯޝަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުެބލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަހަލަ ރިވޯޑެއް )މިސާލު: ބޯނަސް / ޕ

 ރާވައި ހިންގުން. ދިނުން( ދިނުަމށް ކޮމިޝަނުން ިނންމައިފިނަމަ، އެ ކަމާގުޅޭ ދިރާސާތައްކޮށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި އެ ކަންތައް
  ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޑިވެލޮޕް ކުރުމާ ގެންނަންޖެހޭ އެންހޭންސްމަންޓްތައް ގެނައުުމގެ މަސައްކަތްތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. މެޕަރފޯމަންސް -އ 
 ޮތުން ކޮންމެ ައހަރަކު ރިޕޯޓެއް ތާގުޅޭ ގޮ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބެލުމާ ގުޅުންހުިރ އެންމެހައި ަކންތައްތައް ިހނގާދިޔަ ގ

 އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެުޅން.
 ާތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފ ސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންާނއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރ

 ނިޒާމެއް ފަރުމާކޮށް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުން.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ 
 ްވަރު ެބލުމުގެ ނިޒާމަްށ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފ ސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ްނނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާިއ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެނ

 ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހ  ބަަދލުތަްއ ގެނައުން.
 ާހުށަހެޅުމާއި، ކޮމިޝަނުްނ  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތ ޖާ ކޮމިަޝނަށް، ންވަރު ބެލުމަށްފަހުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރ

 ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުން.
 ްންކަން ބަލައި، ދިރާސާކޮށް، އުގުވެރިވާ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެޭހ ކަޝަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތަށްފަހި އަދި މަސައްކަތަށ

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރަމުން ެގންދިއުން.
  ްއްޓުން.ޕަރފޯމަންސް އެސެސްކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ެބލެހެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލ 
 ުއެކަންތަްއތަްއ ، ތައް ގެނައުމާއިއިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަްނސް އެސެސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސ ތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ގެންަނންޖެހޭ އިސްލާހ  ަބދަލ

 ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.
 ެރު ބަލާ ވަޒަންކޮށް ދެނެގަތުން.ހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާތަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓާއި މަގުސަދުތައް ހާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ މިންވަދިވ 
 ައި، އެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިންގަނުޑތަކެއް ކަނޑ

 ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭތޯ ބަލަމުްނ ގެންދިއުން.
 ިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ވަޒަންކުރުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު އިދާރާތައް ފާހަގަކުރެވޭނެ ނ

 ދި މި ކަމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.އަ
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 ްތައް ތަޢާރަފުކުރުން އަދި އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަްނސް މަތިކުރުމަށް އަދި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮްށ ދިރާސާތައް ހަދައި، އައު ކަންތައ
 .ކަންކަން ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުން

 ުން.އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަްނސް ތަރައްގ ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ަފންނ  ަލފަޔާއި ތަމްރ ނުތައް ރާވައި ހިންގ 
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 . ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން 3
  3.1 ސެކްޝަން  އޮޑިޓް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް 

  ްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑް އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭސެކްޝަނު އޮޑިޓްސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓ
 .ބެލެހެއްުޓންސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް 

  ްކުރެވޭނެ އުސޫލުތަްއ  އޮޑިޓް ންޓްއެމްޕްލޮއިމަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން "ވިއުގަ" އިންނާއި އެހެނިެހން ގޮތްގޮތުން ިހންގާ ވަޒ ފާއާެބހޭ ަކންތައްތަކުގެ ޕޯސްޓ
 އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން. 

  ްއިދާރާތަކަށާއި ކޮމިޝަނުގެ  އްމާއި، އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ، އެ ކަންތަްއތަ ކުރުޓް އޮޑި އެމްޕްލޮއިމަންޓްސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓ
 ޔުނިޓްތަކަށް އެންގުން.އަދި ، ސެކްޝަންޑިވިޜަން، ކަމާބެހޭ 

  ްބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން. އެކުލަވާލައި ކަމާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާބެޭހ ރިޕޯޓްތައްއޮޑިޓް އެމްޕްލޮއިމަންޓްސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓ 
  ްށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާިއ ކުރުމައޮޑިޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އާންމު ކަންތައްތަކާ އެ ކަންތައް ހައްލު  އެމްޕްލޮއިމަންޓްސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓ

 ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަންތައްތައް ގެނައުން.އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި، ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް 
  ާޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ އަހަރެއް ރި ގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތާއި، އެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އަހަރ  އޮޑިޓްޔުނިޓުން ހިންގ

 ނިމުމުން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުން.

  

  3.2 އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން  އޮޑިޓް ސިވިލް ސަރވިސް 
  ްއިޑްލައިންތައް އަިދ ގަޕްރޮސ ޖަރތަކާއި  އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭއެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނު އޮޑިޓްސިވިލް ސަރވިސ

 .ޓުންބެލެހެއް ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެިތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލަތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް 
  ްރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް  އޮޑިޓްސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސ 
  ްއް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަތަރައްގ ކުރުމާއި ގުޅޭ ޕޮލިސ ތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމާއި، އަދި  އޮޑިޓްކޮމްޕްލަޔަންސ 
  ްން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓް ފަހު ކޮމިޝަަންށ ހުށަހަޅައި ނިންމާގޮތެއްގެ ަމތި ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމަށް އޮޑިޓްސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސ

 ފޮނުވައި ނިންމުްނތައް ތަންފ ޒުުކރަން އެންގުން.
  ްޓ މްތަކުގެ އިދާރ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. އޮޑިޓްކޮމްޕްލަޔަންސ 
  ެމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި އިދާރ ގޮތުން ސަތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގ

 އެ ކަންކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
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  ްިއ އުސޫލުތަކަށް ގެްނނަން ެފންަނ ތިތައް ހޯދައި، ގަވާއިދާކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ގަވާއިދު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަ އޮޑިޓްކޮމްޕްލަޔަންސ
 ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުޮކށްދިނުން.ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ  އިސްލާހުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށާއި ކޮމިޝަނުގެ

  ްތުތަަކށް ކަންކަން ނިންމާފައިވޭތޯ ބަލާ އްލުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަހަރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް  އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ  އޮޑިޓްކޮމްޕްލަޔަންސ
 ރިވިއުކުރުން.

   ވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިއުމަްނ ތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓް ޙާޞިލްކުރެވޭ މިންވަސ ލަތްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސާނ
އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ  ތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެއުސޫލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އޮޑިޓްމިޝަނުން ނިންމައިިފނަމަ، ހިއުމަން ރިސޯސް ކުރުމަށް ކޮއޮޑިޓްރިސޯސް 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ެތައް އުސޫލު" ކުރާނެ ޓްއޮޑި ހާއްސަހޭ "ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ިނންމާ ނިްނމުމަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖ

 ހާއްސަ . އަދި ހިއްސާކުރުންއަކާ " ކުރުމާއި، ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމިޝަނާއި އެ އިދާރާއޮޑިޓް ހާއްސަ އެކުލަވާލުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި "
 އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 ޮންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ނުަވތަ ބޭނުސިވިލް ސަރވިސް ކ
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި،  އި،ތައް އެކުލަވާލުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި "ސްޕޮޓް ޗެކް" ކުރުމާއުސޫލު"ސްޕޮޓް ޗެކް" ކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި 

 . އަދި ސްޕޮޓްޗެކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ހިއްސާކުރުންކޮމިޝަނާއި އެ އިދާރާއަކާ 
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 ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އެމްޕްލޯއ  ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން . 4
  4.1 ސެކްޝަން ރެކްރޫޓްމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް 

  ްއް އަދި ސަރވިސް ގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތަސެކްޝަނުރެކްރޫޓްމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސ
 ން.ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓު 

  ަދަލުތައް ސިވިލް ސަރވިސްެގ ބަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަުލތަކާ އެއްގޮތަށް ވަޒ ފާއާބެހޭ ޕްރޮސ ޖަރތައް މުރާޖައާކޮށް އެ އަންނ
 އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ުނުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް މާއި، ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒ ފާގެ ކުރިއެރުން ދިސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރ
 އިދާރާތަކުން ކުރާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން.

  ްތެއް މެދުވެރިވެގެން ސިވިލް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަ 3ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ސިވިލ
ކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންނަކ  ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ބައެއްކަން އެންގުމަށްޓަ

 މަސައްކަތް ކުރުން.
 ަރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި އެޅިދާެނ ރވިސްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމު ކަންތައްތަކާ އެ ކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުސިވިލް ސ

 ން ގެނައުން.ކޮމިޝަނާއި، ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަންކަ، ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި
 ިހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒ ފާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައ 

 ކަން ފޯުރކޮށްދިނުން.ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްައށް ފަންނ  ލަފައާއި އެހ ތެރި
  ްނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ބަލައި، އެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ އޮިނގަނޑު އެކުލަވާލުމާ ގުޅިގެން މުަވއްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރ ތަކަށް ގެނ

 ން އެޕްރޫވްކުރުން.ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ރާވައި "ސ އެސް ވިއުގަ" އި
 ުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާތަކަްށ ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ުނވަތަ ކޯޓުތަކުން ިނންމާ ނިންމުްނތަކާ ގުޅިގެން ތަންފ ޒުކުރުމަށް ައންގާ ކަންތައްތައް ަތންފ ޒުކ

 އެންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
  ްންމާދާރުވެރިން އައްޔަން ސެކްރެޓަރ ންނާއި ސިޓ ، އަތޮޅު، އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ޒިޕަރމަނަންޓ

 ކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް ރިޒާވްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުނ 
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 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވަކިޮކށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުނ 
 ިހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒ ފާއިން ވަކި ކުރުމާއި، ވަޒ ފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއ

ލައި ކޮމިޝަނުެގ ސަމާލުކަމަށް ަކންކަން ބަ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ަވޒ ފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ިއދާރާތަކުން އިހުމާލުވާ
 ގެނައުން.

  4.2 ސެކްޝަން އެމްޕްލޯއ  ރިލޭޝަންސް ސިވިލް ސަރވިސް 
  ްއިންތައް އަދި ސަރވިސް ގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލަސެކްޝަނުއެމްޕްލޯއ  ރިލޭޝަންސް ސިވިލް ސަރވިސ

 ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްުޓން.
  ައް ނިންމުންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ލަފާެގ މަތިން ނިންމަންޖެހޭ ކަްނތައްތ. 
 .ްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކާއި ހާޒިރ ގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްސިޓ  އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކާއި ހާޒިރ ގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުނ 
  ެރު ވެރިންގެ އަހަރ  ޗުއްޓ  ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި ޒިންމާދާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި ސިޓ  އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގ

 އަދި ރަސްމ  ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
  ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ނާއިއަތޮޅު، އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި ސިޓ 

 މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަިއޓްގައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަްށ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުުވން.
 ްންނާމެދު ފިޔަވަުޅ މާދާރުވެރިޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި ސިޓ ، އަތޮޅު، އަިދ ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންާނ ޒިނ

  އެންގުން.އިދާރާތަކަށް އަޅައި ދިނުމަށް އެދި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާ މައްަސލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅައި،
 ްއި، އެ އޮފ ހުން އިނާޔަތުގެ މިނިސްޓްރޭޝަން އޮފ ހަށް ޮފނުވުމާމުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތުގެ ތަފްސ ލު މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑ

 ތުން ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާ މައްސަލަތައް ނިންުމމާއި، އެފަދަ ރިކޯޑުތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓެާމބެހޭގުޅޭ ގޮ
  ްނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކާ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، އެއާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާގެ ރެކޯޑުތަކަށް ގެންވަޒ ފާގެ ރެކޯޑަށް ބަދަލު ގެނައުމަށ

 ގުޅިގެން ގެނައުން.
 ަށް ޖަވާބުދިނުން.ޅާ މައްސަލަތަކަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒ ފާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޮކމިޝަނަށް ހުށަހ 
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 ޑިވިޜަން  . ލ ގަލް އެފެއާޒް 5

 ުޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުްނ ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރ އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭލ ގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަނ
 .ބެލެހެއްޓުންމި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް 

 ަކާއި ޯކޓްތަކުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސ ލު ކުރުން. ކޮމިޝަނުން ދައުވާކުރާ އަދި ކޮމިޝަނަށް ދައުވާ ރައްދުވާ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްތ 
 .ްކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނ  ލަފަޔާއި މަޝްަވރާ ދިނުނ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ގެނައުނ 
 ޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް އެުކލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފނުވުންކ. 
 ަކޮށް ހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ބޭނުންއް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުުލވެރި ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު ވަސ ލަްތތ

 ހަރަކާތްތަކާއި، ކަންތައްތައް ރަާވއި ހިންގުން.
 ްއިޓުގައި ޝާއިުޢކުރުން. ކޮިމޝަނުގެ ވެބްސަ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު، އަދި ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް ިއނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށ 
 ިކަށްއެދި އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ  ލަފައަވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ހުންނަ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ގަވާއިދާގުޅޭ ވަކި ކަމެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެސ

 މައްސަލަތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޖަވާބު ދިނުން.
 ިއިވާ އުސޫލުން ޖަވާބު ދިނުން. ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިސްނާއެއް ގެނައުމަށް ހުށައަޅާ މައްސަލަތަކަްށ ހަމަޖެހިފަސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކ 
  ޭއް ގަވާއިދުން އެޅުން. ފިޔަވަޅުތަތަކާިއ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން ހުށަައޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ހިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނ 
 ަތައް ބަލައި އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ޅާ ޝަކުވާސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި ވަޒ ފާާއއި ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ގޮތުން އެކި ފަރާްތތަކުން ހުަށހ

 ގަވާއިދުން އެޅުން.
 ިނާއި، ގަވާއިދާއި އަދި ނޫގާވެރިންނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސިވ

 ކޮށް ފިޔަވަުޅއެޅުން.ހުގ ގުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތައަމަލުލާފަށް ހިކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ 
 ްންގެ އުސޫލުން ހައްލުކުރެވޭނެ  މ ޑިއޭޝަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އިސްލާހ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ

 މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 
 ްމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްލާހ  ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާހ  ފިޔަވަޅު އެޅުން.  ސިވިލް ސަރވިސ 
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 ުގެން އްސަލަތައް މަޝްވަރާކޮށްށަހެޅޭ މަސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރަތތަކުން ހައްލުކުރުމަށް ދަތިވެގެން ކޮިމޝަނަށް ހ
 ހައްލުކުރުން.

 ި( މަސައްކަތް (ވ .ޓ .އާރް.) ކުއެސްޓްރިގަވާއިދާއި އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ހިލާފުވެގެން ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭ )ވަޔަލޭޝަން ޓަރމިނޭޝަން ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއ
 ކުރުން. 
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 ޑިވިޜަން އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  . 6
  6.1 އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން 

 ިދި ސަރވިސް ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަ އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަނުއ
 .ބެލެހެއްުޓންސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް 

 ްބަދަލެއް ލޮޕްކޮށް، ޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިޭކޝަން ޑިވެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއ
  ައހުލުވެރިކުރުން.މުވައްޒަފުން މާއިކޮށް ބެލެހެއްޓުގ ގެނެސް، މެއިންޓެއިންކޮށް، ޑޭާޓބޭސްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ޑޭޓާބޭސް ތަރައްގެންނަންޖެހޭނަމަ ބަދަލު

 ާމެއިންޓެިއންކޮށް، އި ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް، ބަދަލެއް ގެްނނަންޖެހޭނަމަ ބަދަލުގެނެސްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެްޕލިކޭޝަނ ،
 ޑޭޓާބޭސްތައް ތައްޔާރުކޮށް، އަދި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން.

  ްކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ނިއްޖެނަމަ، ސިވިލްބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގައި އަލަށް ފ ޗަރއެއް ނުވަތަ މޮޑިއުލްއެއް ހިމެ ކޮމިޝަނުގައިސިވިލް ސަރވިސ 
 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން އެ ފ ޗަރތަކަށް ނުވަތަ އެ މޮޑިއުލްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުން.

 ިން ރިސޯސް ސެކްޝަނާ ހިއުމަ ކޮމިޝަނުގެލް ސަރވިސް އިންހައުސްކޮށް ބޭނުންކުރެވުމުންާދ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ރިފްރެޝަރ ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ސިވ
 މުވައްޒަފުން ތަމްރ ން ކުރުން. ކޮމިޝަނުގެގުޅިގެން 

 ޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުންކުރަމުންާދ ސޮފްޓްވެައރތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ އެންޭހްނސްމަންޓްތައް ދެނެގަެނ، އެގޮުތން ޕްލޭންކ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް  ތަކުގެ ޓައިމްލައިން އަދި ޕްރޮގްރެސް ހިމެނޭ ތަފްސ ލ  ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މ ލާދ  މަހެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓްމަސައްކަތް

 .ހިއްސާކުރުންނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ 
  ްގަނެ، އެ ކަމަށް ބޭނުންާވ ވެއަރތަކުގެ ޔޫސަރ އިންޓަރފޭސްއިން ނުކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ދެނެޑިވެލޮޕްކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓް ކޮމިޝަނުގައިސިވިލް ސަރވިސ

މް ގައި ހިމެނެންދެން، މިކަމާުގޅޭ ޕްރޮސެސް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ހޯދައި ފ ޗަރތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. އަދި މި ފ ޗަރތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް ސިސްޓަ
 ކަށް އެޓެންޑްވުން.ޓް ޓިކެޓްތަސަޕޯ

  ްމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ޓެއް ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުރިޕޯޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސ ލ  ސަޕޯބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރަތކަށް  ކޮމިޝަނުގައި ސިވިލް ސަރވިސ
 .ހިއްސާކުރުންކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ 

 ިސިވިލް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ަތފާސްހިސާބު ހޯދުމަްށ ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ސެކްަޝންތަކާއ 
 އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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  ްކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ަގވާއިދުން ޗެކްކޮށް، މައްސަލަެއއް ފާހަގަތަފާސް ހިސާބު ނެގުމަްށ ބޭުނންވާ ޑޭޓާތައް، ޑޭާޓބޭސްތަކުަގއި ރައްކާކުރެވެމުން ދާގޮތ
ލުކޮށް، ޑޭޓާތައް އްސާކޮށް، އެ މައްސަލައެއް ހައްހިކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި ، ބަދަލެއްގެންަނންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް ދެނެގަނެ، އެ މައުލޫމާތު

 އް ގެނައުްނ. އިސްލާހުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަންކޮްށ، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެ
  ްކުގެ ރިކުއެސްޓްަތއް ސެކްޝަންތަކުން އަްނނަ ސިސްޓަމްތަކުން ނެގެން ެނތް ަތފާސް ހިސާބުތަ ކޮމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންނާއި، ސިވިސް ސަރވިސ

ތަކުން އަްނނަ ޝަން، އަދި ޔުނިޓްޑިވިޜަން، ސެކް ޖެހެންދެން މި އިންތިޒާމް ހަމަ، މާއިމި ތަފާސް ހިސާުބތައް ސިސްޓަމްތަކުން ނެގޭނެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެއްސު، ދެނެގަނެ
 .މިފަދަ ރިކުއެސްޓްތަކަށް އެޓެންޑްވުން

   ރ  ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ޒިންމާ ޓެއް ކޮންމެ މ ލާދ  މަހެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަ ރިޕޯތަފާސް ހިސާބު ރިކުއެސްޓްސް ތަކުގެ ތަފްސ ލ
 . ހިއްސާކުރުންފަރާތާ އަދާކުރާ 

 .ްސ އެސް ވިއުގަ" ގެ މޮޑިއުލްތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުނ" 
 ްރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގަިއ ކުޓަކައި "ސ އެސް ވިއުގަ" ޕްރޮޖެކްޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިްނގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށ

 ބެލެހެއްޓުން.
  6.2 އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  ސެކްޝަން 

  ދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަ އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުަތކާއި ސްޓޭސެްކޝަނު އިންފޮރމޭޝަން ޓެްކނޮލޮޖ
 .ބެެލހެއްޓުންއެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް 

  ްތަކުގެ މައުލޫމާތުއެ ، މާއެކުދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަްއ ކުރުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ޭބނުންުކރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުގެ ޑިވައިސްތަކާއި، ސިސްޓަމަށ
 ބެކްއަޕް ބެލެހެއްޓުން. 

  .ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓ ސް ފޯރުކޮށް ދިނުނ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނެޓްވޯކް ެބލެެހއްޓުނ 
  .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަގަހަތަކަށް ބަދަލުެގނައުމުގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ފޯނު ގުޅުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުނ 
  .ްކޮމްޕިއުޓަރ ސަރވަރތަކާއި ނެޓްވާރކް ޑިވައިސްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި، މެއިންޓެއިން ކުރުމާއި މެނޭޖްކުރުނ 
  ްތަކާއި ސަރވަރތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަގުތު މަދުކޮށް ރަނގަޅަށް ހިންގުން.ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ޑިވައިސ 
 ުން. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓ ސް )ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( އަޕްގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެްއޓ 
 ާާރގެ ނެޓްވަރކް ސަރވަރތައް މެއިންޓެއިންކުރުން.ތަފާތު ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓ ސް ޭބނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަނުގެ އިދ 
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 ެއިދާރާގެ އިންޓަރެނޓް ލ ސްލައިނާއި އެހެނިހެން އިްނޓަރނެޓް އެކްސެސް ފެސިލިޓ ސް މެއިންޓެއިންކުރުން.  ކޮމިޝަނުގ 
 ެއިދާރާގެ އ މެއިލް އެކައުންޓްތައް ބެލެހެްއޓުން.  ކޮމިޝަނުގ 
 ެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ސެކިއުރިޓ އަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް އެސެސްކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންތައްތައް މަދުކު އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް  ކޮމިޝަނުގ 
 ެއިދާރާގެ ނެޓްވާރކަްށ ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ފަޔަރވޯލް މޮނިޓަރކޮްށ ބެލެހެއްޓުން. ކޮމިޝަނުގ 
 ެންސްޓޯލްކުރުން.ން ޑިވައިސްތަކަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭުނންވާނޭ ޕެޗްތައް އިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރތަކާއި އެހ 
  ުތައް ރެގިއުލަރކޮށް ބެކްއަްޕ މާތުމައުލޫކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނެޓްވާރކްގެ ބެކްއަޕް މެކޭނިޒަމެއް ސެޓަޕްކޮށް، ކޮންފިގަރކޮށް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އަދި މުިހންމ

 ވައިސްތަކަށް ބެކްއަޕްކުރުން.ޑި
  ްއެކަން ކުރެވޭނެ ކުރުން ނުވަތަ ޕެރިފެރަލްސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި، ރިޕެއަރކުރުމާއި މެއިންޓެއިން އަދި އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ކޮމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސ

 ރެކޮމެންޑް ކުރުން. ގޮތްތަކެއް ހޯދައި 
  .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންުކރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ 
  .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ގަނެވޭ ހާޑްވެއަރއާއި ސޮފްޓްވެއަރ ރެކޮމެންޑްކުރުމާއި އެޕްރޫވްކުރުނ 
 ާތަކުގެ މައުލޫމާތުމާއެކު، އެ ވާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުގެ ޑިވައިސްތަކާއި، ސިސްޓަމަށް ދިމ

 ބެކްއަޕް ބެލެހެއްޓުން.
   އި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި އާކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންުކރަމުންދާ ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތަާކއި އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންަތކުގެ ހާރޑްވެއަރ އަދި ސެކިއުރިޓ

 މޮނިޓަރ ކުރުން.  ކަންތައްތައް ޗެކްކޮށް،
 ައި ކަންތައްތައް ކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންުކރަމުންދާ ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތަކާިއ އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ހޮސްޓިންގ އާއި ބެހޭ އެންެމހ 
 ްސައްކަތްތަކުގެ ޓައިމްލައިން އަދި އަދި ސެކިއުރިޓ އާ ގުޅުންހުރި ގެންނަންޖެހޭ އެންހޭންސްމަންޓްތައް ދެނެަގނެ، އެގޮތުން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ މަ ،ވަރކްހާރޑްވެއަރ، ނެޓ

ތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ވަޕްރޮގްރެސް ހިމެނޭ ތަފްސ ލ  ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މ ލާދ  މަހެއް ނިމުުމން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ނު 
 .ހިއްސާކުރުން

 ްއަންނަ ސް ކަމަކަށް ބަދަލެއްހާރޑްވެއަރ އަދި ސެކިއުރިޓ  އާއި ގުޅުން ހުރި ޓެކްނޮލޮޖ  އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން، އަމަލުކުރަމުންދާ އެއްވެ، ވަރކްނެޓ 
ޝަނާގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް  ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޮކމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްމުވައްޒަފުން އެ ކޮމިޝަނުގެގުޅުންހުިރ  ހާލާތެއްގައި، އެ ކަމާ

 ރާވައި ހިންގުން.
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 . ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް 7

 ޭރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ސަޕްރޮސ ޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި  އޮޕަރޭޓިންގޑަރޑް ންސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ
 .ބެެލހެއްޓުންއެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް 

 ާކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރުން. ރ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފ ޒުކުރުމަށް އިދ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންަނށް އިންޑަކްޝަން ކޯސްތައް ރާވައި ހިންގުނ 
  ްއްސަކުރެވިފައިވާ ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.ހާސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކުގެ ގިންތިއާއި ފަންތިތަަކށ 
  ްއި، އެއަށް ބިާނކޮށް ތަމްރ ްނ އެއް ހަދަސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަްށ ބޭުންނވާ ތަމްރ ންތައް ދެނެަގތުމަށްޓަަކއި ޓްރެއިނިންގ ނ ޑްސް އެނެިލސިސ

 ލަވާލުމާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ޕްރޮގްރާމުތައް އެކު
  ަނިންގ ރާވާ ހިންގުން.ރ ( ޓްރެއިސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތުގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ )މެންޑޭޓ 
 ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުތަކަްށ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަސްޓަމައިޒްޑް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ތައް ޑިޒައިންކޮށް ހިންގުމާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް  ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުނ 

 ބޭނުންވާ ފަްނނ  އެހ  ފޯރުކޮށްިދނުން.
 ިންކޮށް ހިންގުން.މަތިން، ކަސްޓަަމއިޒްޑް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ތައް ޑިޒައިކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާގޮތެއްގެ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ބޭުނންެވއްޖެ ހިނދެއްގައ 
  ކޮންފަރެންސް ފަދަ ހަރަކާތްތައް މާލ  ބުރަ ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ، ޕްކްޝޮ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ސެމިނަރ، ވަރރނިންގްލަ-ޒަމާނ  ވަސ ލަތްތަކާއި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އ

 ގުން.ރާވައި ހިން
  ެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އެ ތައް،އަތްމަތ  ފޮތްމްތިހާނުތަކާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލުތައް، ތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުމުކުރުމަށް ބޭއްވޭ އިމަގާމުސިވިލް ސަރވިސްގ

 ބެލެހެއްޓުން. 
  އިްނތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި  ތަަކްށ މ ހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިމްިތހާނުގެ އެންމެހާގާމު ރޭންކްތައް( މައަދި އެއަށްވުރެ މަތ  1އެކްސް. .ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް )އ

 އިމްތިހާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުން. 
  ްގެ އެންެމހާ އިންތިޒާމްތަްއ ށް ރެކްރޫޓްމަންޓް އިމްތިާހނުޭބނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި އެފަރާތްތަކަ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުނ

 ހަމަޖެއްސުމާއި އިމްތިހާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުން.
  ްކޮށް، ސުވާލު ބޭންކު ބެެލހެއްުޓން. ތަރަްއގ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މ ހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިމްތިހާނުތައ 
  .ްޓްރެއިނިންގ އަށް ބޭުނންވާ ވަސ ލަތްތައް ދެނެގަނެ ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ ބެލެހެްއޓުނ 
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 .ްތަމްރ ންތަކުގެ ހާޒިރ  ބެލެހެއްޓުާމއި، މުޅި އަހަރުގެ ތަމްރ ނުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުނ 
 ަކުރުން.   ތައްމަސައްކަތް ހޭއެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެފިޔަވަޅުގަވާއިދުގެ ެތރެއިން ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  މެންޑޭޓަރ  ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަަމކުރުމަށް ފުރުސަތުދެވި، ފުރިހަމ 
 ްތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން. ކެޓްއަށް އިސްކަންދ ގެން(ސެޓްފި-)އ  ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓ 
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DIVISION 
SHORT 
FORM 

SECTION 
SHORT 
FORM 

UNIT 
SHORT 
FORM 

Corporate Service Division CSD Administration and Support Section ADSS   

Human Resource Section HRS   

Budget and Finance Section BFS   

Commissioner’s Bureau CB Administrative Unit BAU 

Media and Public Relations Unit MPRU 

Civil Service Organizational 
Development and Reform 
Division 

ODRD Civil Service Organizational Development Section ODS   

Civil Service Performance Management Section PMS   

Civil Service Monitoring and 
Enforcement Division 

MED Civil Service Employment Audit Section EAS   

Civil Service Audit and Compliance Section ACS   

Civil Service Recruitment and 
Employee Relations Division 

RERD Civil Service Recruitment Section CSRS   

Civil Service Employee Relations Section ERS   

Legal Affairs Division LAD     

Information and 
Communication Technology 
Division 

ICTD Information Systems Section ISS   

Information Technology Section ITS   

Civil Service Training Institute CSTI     
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