ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
ލވުން ()M/2021/00453
ރގެ  81ވަނަ ބައްދަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ނަންބަރު :ކޮމިޝަނުގެ  2021ވަނަ އަހަ ު
ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚް 01 :ޖެނުއަރީ 2022

ތަޢާރަފު
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ކޮމިޝަނަށް އެހީވުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މެންޑޭޓް  26ޑިސެމްބަރ
 2021ގައި އޮތް ކޮމިޝަނުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ  81ވަނަ ބައްދަލުވުމުން އިސްލާހުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން 01 ،ޖެނުއަރީ  2022އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މެންޑޭޓެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންދަނީ މައިގަނޑު ( 7ހަތެއް) ބަޔަކަށެވެ .ތިރީގައިވާ ކުރެހުމުން ދައްކައިދެނީ މި
ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ( 7ހަތެއް) ޑިވިޜަނާއި ރިޕޯޓިން ސްޓްރަކްޗަރއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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ތިރީގައި ލިސްޓްކޮށްފައި މިވަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ޑިވިޜަންތަކުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކެވެ.
1.1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން

1

ކޯރޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން

1.2

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

1.3

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

1.4

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ

2

ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން

 1.4.1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް
 1.4.2ޕާރޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް
 1.4.3މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް
3.1

ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

3

ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން

3.2

ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން

3.3

ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން

4

ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން

5

ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
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6

އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން

7

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

6.1

އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން

6.2

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ޑިވިޜަންތަކުންނާއި ސެކްޝަންތަކުން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މެންޑޭޓް މި ކަރުދާހުގައި ތަފްސީލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ޑިވިޜަން ،ސެކްޝަން ،އަދި ޔުނިޓް ތަކުގެ ނަންތައް ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ލިސްޓެއް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
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 .1ކޯރޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން
1.1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން


އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް
ސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ދލުތައް ގެނެ ް
ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ



ގ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގާ އިމާރާތް ނުވަތަ އިމާރާތްތައް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމަށް ޑިއުޓީ ތާވަލެއް އެކުލަވާލާ ،އެއާއި އެއްގޮތަށް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމު ެ
ޓއި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
ކަންތައްތައް ޤަވާޢިދުން ބަލަހައް ަ



ނ
ނންކުރަމުންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތް (ފޯނު ،ފެން ،ކަރަންޓް އަދި އިންޓަނެޓް ފަދަ ޚިދުމަތްތައް) މެދުނުކެޑި ޚަރަދު ކުޑަވާނޭ ފަދަ ނިޒާމެއްގެ ދަށު ް
ކޮމިޝަނުން ބޭ ު
ޓން.
ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއް ު



މ
ތތަކަށް ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާ ް
ދކުރަންޖެހޭ ސިޓީ/ތަކެތި އެފަރާ ް
ތތަކަށް ރައް ު
މޝަނުން އެކިފަރާ ް
ގތުމާއި ،ކޮ ި
ނ ސިޓީ/އީމެއިލް/ތަކެތި ބަލައި ަ
ކޮމިޝަނަށް އަން ަ
ހަމަޖެއްސުން.



ޓން.
ދފައިވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއް ު
ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ި



ޓން.
ވތަ އިމާރާތްތަކުގެ ސާފު ތާހިރުކަމާއި މެއިންޓެނަންސް ބެލެހެއް ު
ކޮމިޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ނު ަ



ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހާ ފަރުނީޗަރާއި ފިކްސްޗަރ ބެލެހެއްޓުން.



ހ
ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގާ އިމާރާތާއި ،ފާހަނާތައް ސާފުކުރުވުމާއި ،ގުދަން ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމާއި ،އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެ ޭ
ބަދަލުތައް ގެނައުން.



ގނައުން.
ދލުތައް ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ެ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަގަހަތަކަށް ގެންނަ ބަ ަ



ފރިހަމަ ކުރުމާއި ކާރު ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައި އެ
ކޮމިޝަނު ރައީސްގެ ކާރު އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކާރުގެ އަހަރީ ފީދެއްކުމާއި ،ކާރަށް ބޭނުންވާކަންކަން ު
އުސޫލާއެއްގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.



ނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާ/ހަފްލާ ތަކުގެ އި ް



ކޮމިޝަނުގައި ގައުމީ ދިދަ ކޮންމެ ދުވަހަކުނެގުމާއި ތިރިކުރުން.



ފނުވުމާއި އާންމުކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ



ކށް
ފނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި ،އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަންނަ ފޯނުކޯލުތައް އެކަމަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަނަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަ ަ
ކޮމިޝަނަށް އަންނަ އާންމު ޯ
ރައްދުކޮށްދިނުން.
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ހމަޖެއްސުން.
ރންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމު ަ
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކު ަ



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ރެކޯޑު ،ފަސޭހައިން ރައްކާކުރެވޭ އަދި ރެޓްރީވް ކުރެވޭނެ ފައިލިންގް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



އހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނތަކުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ެ
ކޮމިޝަނަށް އެކި ބޭނު ް



ޓންގ ރޫމްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ކޮފީ/ސައި ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ނިމުމުން ސާފުކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ މީޓިންގ ތަކަށް މީ ި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
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 .1ކޯރޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން
1.2

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން


ދ ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް
ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަ ި
ހޓުން.
ދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެ ެ
ތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ
އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ަ



ށ
ށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަ ް
ބނުންވާ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަ ް
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޭ
ހޯދުން.



ނ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާ ީ

ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ދެނެގަނެ ،ޓްރެއިނިންގ

ހ ބަދަލުތައް ގެނައުން.
ގންނަންޖެ ޭ
ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ،އެ ޕްލޭން ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް ،ޕްލޭނަށް ެ


ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާދިނުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްކުރުން.



ޓން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއް ު



ވތަ ރިޒާވުކުރުމަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ މަގާމެއް އުފެއްދުމަށް ،ބަދަލުކުރުމަށް އުވާލުމަށް ނު ަ



ބލެހެއްޓުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކާއި ރެކޯޑުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރުތީބުން ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ެ



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާބަޔާން އެ ސެކްޝަނަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރުން.



ޓން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީއާއި ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުން.



ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.



ކރުން.
ލތައް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ު
ނންވާ ބަދަ ު
މޝަނުން ބޭ ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ކޮ ި



ކރުން.
ލތައް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ު
ނންވާ ބަދަ ު
މޝަނުން ބޭ ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑަށް (މެންޑޭޓް) ކޮ ި



ޖހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ނވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކުރަން ެ
ނ ް
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ކޮމިޝަނުން ބޭ ު



ށ ހޮވޭ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ (އިންޑަކްޝަން) ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަޤާމުތަކަ ް



ނ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާގޮތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ،ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން އެ ނިޒާމު ހިންގުން ،މޮނިޓަރކުރު ް
އަދި ބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް ގެނައުން.



ރވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ާ
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ހށަހަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރާ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކޮށް ު
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
ރވޯޑް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.
ފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ި



ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް/ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި ހިންގުން.



މއްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގޮތުން ހުށައަޅާ ަ



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސެކްޝަނަކާ
ގުޅިގެން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.



ދރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި
އދާކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި މަސައްކަތުގެ ރޫހު ި
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ ަ
އެކުވެރި ،އިންސާފުވެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރުން.



ވން.
ރވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާއެރު ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލަފާއަ ު



ޓން.
ދރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ އި ާ



ޓން.
އދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ި



ނދިއުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އެހެން ސެކްޝަން ،ޔުނިޓްތަކުގެ އެހީއާއެކު އެކުލަވާލައި ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެ ް



ނތިޒާމުކޮށް
ހ ކަންތައްތައް އި ް
އންމެ ާ
އޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ެ
ތކާއި ،އެސެޓްފިކޭޝަން ދެމެހެ ް
އ ަ
ބހޭ ކަންތަ ް
ކޮމިޝަނުން އައި.އެސް.އޯ ސެޓްފިކޭޝަން ހޯދުމާ ެ
ބެލެހެއްޓުން.



ޓސްޓްކޮށްދިނުން.
ފއިވާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން އެ ެ
އޒަފުން ހުށަހަޅާ ތަކެތި ހަމަޖެހި ަ
އެޓެސްޓްކޮށްދިނުމަށް އެދި މުވަ ް



ނ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ،އެ
ތތަކަށް އެ ފަދަ ލިޔުންތައް ދޭ ެ
ތން ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާ ް
ގ ު
މުވައްޒަފުންނާއި ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޮ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ފަދަ ލިޔުންތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.



ގ މަސައްކަތްކުރުން.
އޮފީސް ފާހާއި އޮފީސް ބިޒްނަސް ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ،އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެފަދަ ތަކެތި ދިނުމު ެ



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އާންމު ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރންޝިޕް އާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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 .1ކޯރޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން
1.3

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން


ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް
ހޓުން.
ދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެ ެ
ތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ
އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ަ



ތކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ
ކޮމިޝަނުން އެކިއެކި ކަންތައް ަ
ޒިންމާދާރީއާއެކު ބެލެހެއްޓުން.



ހއްޓުމާއި ކޯޑުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރކުރުން.
ލ ެ
ކޮމިޝަނުގެ އެކައުންޓްތައް ބެ ެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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ލކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ މަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ޓެ ީ



ޖހޭ މުޢާމަލާތުކުރުން.
އދި ޚަރަދުތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރަން ެ
ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ،ފައިސާަ ،



މތުތައް ދިނުމާއި ލަފާއެރުވުން.
އދި ޚަރަދުތަކާ ބެހޭގޮތުން އިސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ،ފައިސާަ ،



އޓުން.
ނވެންޓްރީ ގަވާއިދުން ބެލެހެ ް
އއްގޮތަށް ހޯދުމާއި އެތަކެތީގެ އި ް
ހ ތަކެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ެ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހޯދަންޖެ ޭ



ނކިޔުން ނުވަތަ ނައްތާލުން.
ނނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ފަރުނީޗަރާއި ފިކްސްޗަރތަކުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވާ ނުވަތަ ބޭނު ް



އޓުން.
ނންވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޢިއުލާންތައް ކުރުމާއި ހަދަންޖެހޭ އެގްރިމެންޓްތައް ހެދުމާއި ބެލެހެ ް
ކޮމިޝަނުން ބޭ ު



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.



ޝއަރަންސްއާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިން ު



އތައް ކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާއި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ކަންތަ ް



ދތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކޮމިޝަނުން ކުރާ ަ



ތކާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެކި ފަރާތް ަ
ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އެގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން.



ދނުމާއެކު
ތކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ި
ވރިންނަށާއި އެކިއެކި ސެކްޝަން ަ
ކރެވޭނޭ ގޮތްތަކުގެ ލަފާ ،އިސް ެ
އ މޮނިޓަރކޮށް ޚަރަދުތައް ކުޑަ ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުތަ ް
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.



ލހެއްޓުން.
ކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެ ެ
ބލަހައްޓައި ،ފަންޑާ ގުޅޭގޮތުން ު
ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ަ
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 .1ކޯރޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން
1.4

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
1.4.1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް


ތގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި
ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަ ާ
ތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ލ ަ
ތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެ ި



މޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގޮތުން އަތޮޅުތަކަށާއި ،ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމާއި ،ޕްރޮޓޮކޯލް
ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއި ،ކޮ ި
ހަމަޖެއްސުން.



ނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
ނތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވު ް
ނތައް އި ް
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވު ް



އ
އ ޑޮކިއުމެންޓްކޮށް އަމަލުކުރުމަށާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވާ ެ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ލހެއްޓުން.
ނނެހެން ބެ ެ
ފން ާ
ނިންމުންތައް ފަސޭހައިން ެ



ހއްޓުން.
އންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެ ެ
ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިދާރީ ެ



ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
އޓުން.
އތައް ހިންގާ ބެލެހެ ް
ވންތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތަ ް
ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބައްދަލު ު



ކގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޒމުކޮށް ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވުންތަ ު
ސިޓީ ،އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތި ާ
ނގާ ބެލެހެއްޓުން.
އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހި ް


1.4.2

ޓން.
އ ހިންގައި ބެލެހެއް ު
ކބެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންތައްތަ ް
ވންތަ ާ
ޑއިގަތުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލު ު
ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އެދިވަ ަ

ޓ
ޕާރޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނި ް


ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ ޕާރޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން
ހ ބަދަލުތައް ގެނެސް
ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެ ޭ
ޓން.
އަދާހަމަކޮށް ބެހެ ު



ބދަހި ކުރުމަށްޓަކައި
ނ ގުޅުން ަ
ނހެން އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ާ
ތތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތައް ހިމެ ޭ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަ ް
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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ގވާމީ އިދާރާތައް ހިމެނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާ
ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބައިވެރިވާ ،އަދި ބައިނަލްއަ ު
ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ،ސްޓަޑީ ޓުއާތައް ،ފީލްޑް ޓްރިޕްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.



ށޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް
ހލްޑަރުންނަށް ހުށަހެޅުމަ ް
މނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކް ޯ
ބައިނަލް އަގުވާމީ ފަރާތްތައް ހި ެ
އެކުލަވާލުމާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއާއި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް އެހީ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވާ
ހިންގުން.



ދ ޤައުމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް
ކޮމިޝަނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އަ ި
ޓން.
ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގައި ބެލެހެއް ު



އ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ކަނޑައަޅާ އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އާންމު އެމް.އޯ.ޔޫތަކުގައި ސޮއިކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތަ ް
އޓުން.
ލހެ ް
ވިލަރެސްކޮށް ،ހިންގައި ،ބެ ެ

1.4.3

މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް


ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި
ދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ



ނގެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ޢލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަ ު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2014މަ ު
ލތައް
ނނަންޖެހޭ ބަދަ ު
އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިންތިޒާމުތަކަށް ގެ ް
ނގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ގެނެސް ،އެ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަވެ ،ޤާނޫ ު
ފޯރުވައިދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.



ޢންމުކުރުން.
މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ާ



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



ވ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ
ބނުން ާ
ތތަކަށް ޭ
ތތަކަށާއި އެހެނިހެން ފަރާ ް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާ ް
އ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
ތަފާސްހިސާބު ،ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުން ހޯދައި އެ މައުލޫމާތު އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ެ



އ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި އެ ކަންކަން ހިންގައި
ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސާ/ހަފްލާތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމަތު ފެތުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފޮޓޯ/ވީޑި ޯ
ބެލެހެއްޓުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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ބރު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާންމު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތު ާ
ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ގާތްގުޅުމެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.



ޓ
ހ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅައި ،އެ ތަކެތީގެ ލޭއައު ް
ހން ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާބެ ޭ
އހެނި ެ
ނ ފޮތްތަކާއި ެ
ނކަމަށް ފެން ަ
ހ ެ
ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރަންޖެ ޭ
ނގައި ބެލެހެއްޓުން.
އތައް ހި ް
ތައްޔާރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތަ ް



ކޝަންތަކުން ހޯދައި
އދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމާބެހޭ ސެ ް
ނ އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް ެ
އާންމު ރައްޔިތުން ސިޓީ ،ފޯ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން.



ލހެއްޓުން.
ނނެހެން ބެ ެ
ހން ާ
ޝާއިޢު ކުރެވޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ފަސޭހައިން ފެންނަން ު



ޒމެއް ގާއިމުކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އިންތި ާ



ޓންޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް އަޕްލޯޑްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އަޕްލޯޑްކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ ކޮން ެ



ސިވިލް ސަރވިސް އިން ތަޢާރަފްކުރާ އެކިއެކި ރެކޮގްނިޝަން އިވެންޓްތައް އަދި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރާވައި
ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.



ހ
ދމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
ކށް ހެ ު
ލމާތު ހިމެނޭ ވެބްސައިޓަ ަ
ބނުންތެރި މަޢް ޫ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަކީ ޒަމާނީ ،ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީޭ ،
މވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ގެނައުން.
ބދަލުތައް ކަމާބެހޭ ު
ގންނަންޖެހޭ ަ
ދިރާސާތައްކޮށް ،ވެބްސައިޓަށް ެ



ޝނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ
ހރި ޓީ.ވީތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮމި ަ
ތންތަނުގައި ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުގައާއި އެހެން ަ
ކ ގުޅިގެން އާންމުކުރުން.
ތތަ ާ
ނންވާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ،ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު



ތ ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
ކ ި
އޮފީސް ފާހާއި އޮފީސް ބިޒްނަސް ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،އެތަ ެ



ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފްރީކުއެންސީއެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓިސްޓިކްސް ބުލެޓިން ތައްޔާރުކޮށް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި
އާންމު ކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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 .2ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން


ދ
ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަ ި
ތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ލ ަ
ތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެ ި



ކ
ރވޭ ކަންތައްތަ ާ
ހދުމާއި އެ ރިވިއުތަކުން ފާހަގަކު ެ
ލވާލައި އޮގަނައިޒޭޝަން ރިވިއު ެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ރިވިއު ހެދުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕޮލިސީތައް އެކު ަ
ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.



ގނެ ،މި ސްޓްރެޓަޖީސް ޤާއިމުކޮށް މިކަމާގުޅޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
ޓންޝަން) ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓަޖީސް ދެނެ ަ
ސިވިލް ސަރވިސްގައި މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމަށް (ރި ެ



އ
ސިވިލް ސަރވިސް ސްޓެންޑަރޑް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ (މަގާމާއި މުސާރައިގެ) އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިންތަ ް
އެކުލަވާލުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   17ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ



ދރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް ފަރުމާކުރުމާއި ،މުރާޖަޢާކުރުމާއި ،ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ އޮޕަރޭޝަނަލް
މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އި ާ
ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.



ށ
ށހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،ޢަމަލު ކުރުމަ ް
ކށް ހު ަ
ރމާކޮށް ނުވަތަ މުރާޖަޢާ ޮ
ތކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް ފަ ު
މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތަށް އެންޑޯޒްކޮށް މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް އެންގުން.



އެންޑޯޒްކުރެވޭ އޮނިގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިދާރާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް
ޑިވިޜަނަށް އެންގުން.



ނ
ނ ީ
ފ ް
ވ ަ
މރާޖަޢާކުރުމުގައި އެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުން ާ
ޑތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ނުވަތަ ު
ހ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނ ު
މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެ ާ
ނން.
ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި ު



އޒަފުން ހިޖުރަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ ފަންނީ އޮނިގަނޑުތަކަށް މުވަ ް



އ
ނވާ އުޞޫލުތަ ް
އމުކޮށް ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި މަސައްކަތު ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނު ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކެރިއަރ ފީލްޑްސް (ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް) ޤާ ި
އެކުލަވާލުން.



އ
ކއި ޝަރުޠުތަ ް
ނނީ މަގާމުތަކުގެ ސްކިލް ސެޓްތަ ާ
ނ ފަ ް
އންމު މަގާމުތަކާއި އެހެނިހެ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާއި މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ާ
އެކުލަވާލުން.



ދރާސާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން
ދލުތައް ި
ސިވިލް ސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ
ކުރުން.



ލތައް އެކުލަވާލުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ އުސޫ ު



ށހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުން.
ހ ަ
ކށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ު
މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަ ަ



އ
ނޖެހޭ ބަދަލުތަ ް
ކގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ް
ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ސަރުކާރުން އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަވާ ބަދަލާ ގުޅިގެން އޮފީސްތަ ު
ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޑިވިޜަން/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން.



ގޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި
ހ މަސައްކަތްތަކާ ު
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާއާ ބެ ޭ
އ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނނީ ލަފައާ ި
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ފަ ް



ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން.



ލހެއްޓުން.
ގތް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އެންމެހާ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެ ެ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ޮ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   18ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ



ތއް އެކުލަވާލުމާއި އެއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
ޓ ަ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކި ް



ޖހޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
ލން ެ
ދލުތައް ފާހަގަކޮށް ،އެކުލަވާ ަ
ބ ަ
ޓކައި ޤަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ހވުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ަ
މެރިޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ޮ



ޤމުތަކުގެ ސްކިލް ސެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެކަން
މ ާ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ ފަންނީ މަޤާމުތަކާއި އެހެނިހެން ަ
ޓން.
ހިންގގައި ބެލެހެއް ު



ށ ބެލެހެއްޓުން.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމާއި ތަރައްޤީކޮ ް



ލހެއްޓުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމާއި ތަރައްޤީކޮށް ބެ ެ



ލއި ތަރައްޤީކޮށް،
ތއްތަކާ ގުޅޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާ ަ
ގނެ އެފަދަ ކަން ަ
ސިވިލް ސަރވިސްއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ އައު ކަންތައްތައް ދެނެ ަ
ޓން.
ހިންގައި ބެލެހެއް ު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   19ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   20ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ

 .3ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން
3.1

ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން


އކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް
ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މަސަ ް
ސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ދލުތައް ގެނެ ް
ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ



ތކާއި އިޖުރާޢަތްތައް އެކުލަވާލައި،
ލ ަ
މ ކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އުޞޫ ު
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްި ،
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.



ޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.
ތތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއް ޭ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާ ު



ނ
ޔ ް
ދނީ ލި ު
ބލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަހަލަ ރިވޯޑެއް (މިސާލު :ބޯނަސް  /ޕްރޮމޯޝަން  /ހަނ ާ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
ނންމައިފިނަމަ ،އެ ކަމާގުޅޭ ދިރާސާތައްކޮށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި އެ ކަންތައް ރާވައި ހިންގުން.
މށް ކޮމިޝަނުން ި
ދިނުން) ދިނު ަ



މގެ މަސައްކަތްތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޑިވެލޮޕް ކުރުމާ ގެންނަންޖެހޭ އެންހޭންސްމަންޓްތައް ގެނައު ު



އ
ޅގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރިޕޯޓެ ް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާގު ޭ
ޅން.
އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ ު



ނއި ،ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ،އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ާ
ލހެއްޓުން.
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ފަރުމާކޮށް ހިންގައި ބެ ެ



ށ
ބލުމުގެ ނިޒާމަ ް
އ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
ނނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާ ި
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ް
އ ގެނައުން.
ލތަ ް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ބަދަ ު



ނ
ނ ް
ޝ ު
ށ ހުށަހެޅުމާއި ،ކޮމި ަ
ނވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނަ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ،މަސައްކަތު ފެ ް
ޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުން.
ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަޅަން ެ



ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތަށްފަހި އަދި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް،
ގންދިއުން.
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ،ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރަމުން ެ



ބލެހެއްޓުން.
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ހިންގައި ެ



އ
ބދަލުތައް ގެނައުމާއި ،އެކަންތައްތަ ް
ނސް އެސެސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސީތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި ،ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ަ
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަ ް
ޓން.
ހިންގައި ބެލެހެއް ު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާތަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓާއި މަޤުޞަދުތައް ހާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ މިންވަރު ބަލާ ވަޒަންކޮށް ދެނެގަތުން.



ށ
ޑތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ،އެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަ ް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިންގަނ ު
ނ ގެންދިއުން.
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭތޯ ބަލަމު ް



ތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު އިދާރާތައް ފާހަގަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ވަޒަންކުރުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ ް
އަދި މި ކަމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.



ށ ދިރާސާތައް ހަދައި ،އައު ކަންތައްތައް ތަޢާރަފުކުރުން އަދި އެ
މތު އެއްކޮ ް
ނސް މަތިކުރުމަށް އަދި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ާ
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަ ް
ކަންކަން ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުން.

3.2



ލފަޔާއި ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުން.
ފންނީ ަ
ނސް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ަ
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަ ް



ނތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ސިވިލް ސަރވިސް ރިފޯމް މެނުއަލްގެ މިންގަނޑުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަ ް

ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން


ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް
ސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ދލުތައް ގެނެ ް
ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ



އ
ކންތައްތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަ ް
ބހޭ ަ
ހންގާ ވަޒީފާއާ ެ
ހން ގޮތްގޮތުން ި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން "ވިއުގަ" އިންނާއި އެހެނި ެ
އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން.



ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްކުރުން .އަދި އެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިދާރާތަކަށާއި ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ
ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް އެންގުން.



ހ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން.
ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާބެ ޭ



ނ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އާންމު ކަންތައްތަކާ އެ ކަންތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް/އެޅިދާ ެ
އ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަންތައްތައް ގެނައުން.
ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި ،ކޮމިޝަނާ ި



ޔުނިޓުން ހިންގާ އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތާއި ،އެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ،ކޮންމެ އަހަރެއް
ހށަހެޅުން.
ނިމުމުން ކޮމިޝަނަށް ު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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3.3

ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން


ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި
ތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ލ ަ
ތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެ ި



ޓން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއް ު



ޓން.
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމާއި ގުޅޭ ޕޮލިސީތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމާއި ،އަދި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއް ު



ށ ރިޕޯޓް
ނ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަ ް
ތ ް
ށ ހުށަހަޅައި ނިންމާގޮތެއްގެ މަ ި
ޝނަ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމި ަ
ކރަން އެންގުން.
ނތައް ތަންފީޒު ު
ފޮނުވައި ނިންމު ް



ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ޓީމްތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.



ނ
ޖހޭ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި އިދާރީގޮތު ް
މޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ެ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮ ި
އެ ކަންކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.



ނ
ފން ަ
ނނަން ެ
އ އުސޫލުތަކަށް ގެ ް
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހޯދައި ،ގަވާއިދާ ި
އިސްލާހުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށާއި ކަމާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.



ވތޯ ބަލާ
ކށް ކަންކަން ނިންމާފައި ޭ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުތަ ަ
ރިވިއުކުރުން.



ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓް ޙާޞިލްކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިއުމަން
ރިސޯސް އޮޑިޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ ،ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓްކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި ،އެ އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.



ނމުމަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ "ޚާއްޞަ އޮޑިޓް" ކުރާނެ އުޞޫލުތައް
ނ ް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ި
އެކުލަވާލުމާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި "ޚާއްޞަ އޮޑިޓް" ކުރުމާއި ،ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި ،ކޮމިޝަނާއި އެ އިދާރާއަކާ ޙިއްސާކުރުން .އަދި
ޚާއްޞަ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.



ނންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
ނ ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބޭ ު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނު ް
މއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި "ސްޕޮޓް ޗެކް" ކުރުމާއި ،ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި،
"ސްޕޮޓް ޗެކް" ކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލު ާ
ކޮމިޝަނާއި އެ އިދާރާއަކާ ޙިއްސާކުރުން .އަދި ސްޕޮޓްޗެކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   23ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ
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 .4ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން


ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް
ހޓުން.
ދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެ ެ
ތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ
އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ަ



އގެނެސް ތަންފީޒުކުރުން.
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ހޮވުމާއި އަޢްޔަނުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ،ދިރާސާކޮށް ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަ ް



ތކާއި އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޕްރޮސީޖަރތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެ އަންނަ ބަދަލުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް
ދލު ަ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން.



ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން
އ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން.
ކުރާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ،ގަވާއިދާ ި



އ ނިންމުން.
ޖހޭ ކަންތައްތަ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމަން ެ



ވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ސިވިލް ސަރވިސްގައި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދި ެ
ނން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
ނުހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ބައެއްކަން އެންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަ ު



ށ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް
ކ އެ ކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމު ކަންތައްތަ ާ
ބަލައި ،ކޮމިޝަނާއި ،ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަންކަން ގެނައުން.



ގޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި
ހ މަސައްކަތްތަކާ ު
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާއާ ބެ ޭ
އއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނނީ ލަފަ ާ
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއަށް ފަ ް



ދލުތައް ބަލައި ،އެ ބަދަލުތައް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ
ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ރާވައި "ސީއެސް ވިއުގަ" އިން އެޕްރޫވްކުރުން.



ގ
ލތައް ގެނައުމު ެ
އބަދަ ު
ނޖެހޭ ބަދަލުތައް ބަލައިެ ،
ތކުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނަ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް އެންގުމުން އިދާރާ ަ
މަސައްކަތްކުރުމާއި އެޕްރޫވްކުރުން.



ކރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާ
ށ އަންގާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ު
މންތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމަ ް
ނވަތަ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިން ު
ލން ު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ު
ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   25ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ



ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ ،އަތޮޅު ،އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން އައްޔަން ކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.



ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ޕަރސަނެލް ފައިލްތަކާއި ހާޟިރީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.



ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ ޕަރސަނެލް ފައިލްތަކާއި ހާޟިރީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.



ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަދި ރަސްމީ
ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.



ގ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ ،އަތޮޅު ،އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނު ެ
ފނުވުން.
ކށް ޮ
ހއްޓުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ަ
ވެބްސައިޓްގައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެ ެ



ނ ޒިންމާދާރުވެރިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް
ނސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން ާ
އ ް
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ ،އަތޮޅު ،އަދި ރަށު ކަ ު
ނން ފޮނުވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ފިޔަވަޅު އަޅައި ،އިދާރާތަކަށް އެންގުން.
އެދި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަ ު



ނޔަތުގެ ސައްޙަކަން
ނ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވުމާއި ،އެ އޮފީހުން ޢި ާ
މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތުގެ ތަފްޞީލް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަ ް
ކންތައްތައް ކުރުން.
ދ ރިކޯޑުތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓެމާބެހޭގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ަ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމާއި ،އެފަ ަ



ފރާތްތަކާ ގުޅިގެން
ބހޭ ަ
ދލުތައް ކަމާ ެ
ނނަންޖެހޭ ބަ ަ
ޅގެން ވަޒީފާގެ ރެކޯޑުތަކަށް ގެ ް
ތތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،އެއާ ގު ި
އމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ވަޒީފާގެ ރެކޯޑަށް ބަދަލު ގެނަ ު
ގެނައުން.



އ
ލވިފައިވާ އުސޫލުގައި ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަ ް
އގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާ ެ
ސިވިލް ސަރވިސްގައިޚިދުމަތްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ކުރުން.



ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް ރިޒާވްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުން.



ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުން.



ކށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވަކި ޮ



ގ
މއި ،ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމާއި ،ބަދަލުކުރު ާ
ކމަށް ގެނައުން.
މަތިން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވާ ކަންކަން ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލު ަ



މޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކޮ ި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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 .5ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން


ދ
ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަ ި
ތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ލ ަ
ތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެ ި



ކޓްތަކުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލު ކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ދައުވާކުރާ އަދި ކޮމިޝަނަށް ދައުވާ ރައްދުވާ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ޯ



ވރާ ދިނުން.
ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި މަޝް ަ



ލތައް ގެނައުން.
ބދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ



ފނުވުން.
ކލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް އެ ު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އީ-ބުކް އަޕްޑޭޓްކޮށް ،ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.



ލންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،
ތތައް ބޭނުންކޮށް ހޭ ު
ލވެރި ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު ވަސީލަ ް
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހު ު
ވއި ހިންގުން.
ހަރަކާތްތަކާއި ،ކަންތައްތައް ރަ ާ



ޢކުރުން.
މޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއި ު
ގވާއިދަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ،ކޮ ި
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ،އަދި ޤާނޫނާއި ަ



ތކުން ހުށައަޅާ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ހުންނަ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ގަވާއިދާގުޅޭ ވަކި ކަމެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފައަކަށްއެދި އެކި ފަރާތް ަ
މައްސަލަތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޖަވާބު ދިނުން.



ށ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޖަވާބު ދިނުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިސްނާއެއް ގެނައުމަށް ހުށައަޅާ މައްސަލަތަކަ ް



އޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ގަވާއިދުން އެޅުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން ހުށަ ަ



ހޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަ ަ
ގަވާއިދުން އެޅުން.



ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ،ގަވާއިދާއި އަދި
ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.



ތރެއިން މީޑިއޭޝަންގެ އުސޫލުން ހައްލުކުރެވޭނެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ެ
މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.



ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.



މޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މަޝްވަރާކޮށްގެން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރަތތަކުން ހައްލުކުރުމަށް ދަތިވެގެން ކޮ ި
ހައްލުކުރުން.



އރް ).މަސައްކަތް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ،ގަވާއިދާއި އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ހިލާފުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭ (ވަޔަލޭޝަން ޓަރމިނޭޝަން ރިކުއެސްޓް  -ވީ.ޓީާ .
ކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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 .6އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
6.1

އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން


އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް
ސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ދލުތައް ގެނެ ް
ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ



ބނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްކޮށް ،ބަދަލެއް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ޭ
ޓން .އަދި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން.
ޓބޭސްތައް ތައްޔާރުކޮށް ،ޑޭޓާބޭސް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއް ު
ގެންނަންޖެހޭނަމަ ބަދަލްގެނެސް ،މެއިންޓެއިންކޮށް ،ޑޭ ާ



ބދަލުގެނެސް ،މެއިންޓެއިންކޮށް،
ނންޖެހޭނަމަ ަ
ކޝަނާއި ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް ،ބަދަލެއް ގެން ަ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެޕްލި ޭ
ޑޭޓާބޭސްތައް ތައްޔާރުކޮށް ،އަދި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން.



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގައި އަލަށް ފީޗަރއެއް ނުވަތަ މޮޑިއުލްއެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
ތ އެ މޮޑިއުލްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުން.
ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ،ކަމާއި ގުޅުން ހުރި މުވައްޒަފުން އެ ފީޗަރތަކަށް ނުވަ ަ



ދ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ރިފްރެޝަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއި
ނންކުރެވުމުން ާ
އިންހައުސްކޮށް ބޭ ު
ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން.



ނޓް
ތން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަ ް
ނސްމަންޓްތައް ދެނެގަނެ ،އެގޮ ު
ހ ް
ނންޖެހޭ އެން ޭ
ދ ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް ގެން ަ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުންކުރަމުން ާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ޓައިމްލައިން އަދި ޕްރޮގްރެސް ހިމެނޭ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ޙިއްސާ ކުރުން.



ވ
ތއް ދެނެގަނެ ،އެ ކަމަށް ބޭނުން ާ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ޑިވެލޮޕްކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ޔޫސަރ އިންޓަރފޭސްއިން ނުކުރެވޭ ކަންތައް ަ
ޕްރޮސެސް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ހޯދައި ފީޗަރތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން .އަދި މި ފީޗަރތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް ސިސްޓަމް ގައި ހިމެނެންދެން ،މިކަމާގުޅޭ
ސަޕޯރޓް ޓިކެޓްތަކަށް އެޓެންޑްވުން.



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް ސަޕޯރޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯރޓެއް ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ
ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ޙިއްސާ ކުރުން.



ޝންތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ށ ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ސެކް ަ
ތފާސްހިސާބު ހޯދުމަ ް
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ަ
އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   30ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ



އއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ
ގވާއިދުން ޗެކްކޮށް ،މައްސަލަ ެ
ގއި ރައްކާކުރެވެމުން ދާގޮތް ަ
ޓބޭސްތަކު ަ
ނންވާ ޑޭޓާތައް ،ޑޭ ާ
ށ ބޭ ު
ތަފާސް ހިސާބު ނެގުމަ ް
ނންޖެހޭ
ބަދަލެއްގެން ަ

ކަމެއްވާނަމަ

އެކަމެއް

ދެނެގަނެ،

އެ

މައުލޫމާތު،

ކަމާގުޅޭ

ސެކްޝަންތަކާއި

ޙިއްސާކޮށް ،އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކޮށް،

އ
ޑޭޓާތަ ް

އިސްލާހުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަންކޮށް ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުން.


ތއް
ތފާސް ހިސާބުތަކުގެ ރިކުއެސްޓް ަ
ނތް ަ
ނނަ ސިސްޓަމްތަކުން ނެގެން ެ
ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންނާއި ،ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކުން އަ ް
ތއް ސިސްޓަމްތަކުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .އަދި ،މި އިންތިޒާމް ހަމަޖެހެންދެން ސެކްޝަންތަކުން އަންނަ މިފަދަ
ދެނެގަނެ ،މި ތަފާސް ހިސާބު ަ
ނ
ރިކުއެސްޓްތަކަށް އެޓެންޑްވު ް



ތަފާސް ހިސާބު ރިކުއެސްޓްސް ތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯރޓެއް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ
ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ޙިއްސާ ކުރުން.



"ސީއެސް ވިއުގަ" ގެ މޮޑިއުލްތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.



ގ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި
"ސީއެސް ވިއުގަ" ޕްރޮޖެކްޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިން ާ
ބެލެހެއްޓުން.

6.2

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން


ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް
ސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
ދލުތައް ގެނެ ް
ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުގެ ޑިވައިސްތަކާއި ،ސިސްޓަމަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއެކު ،އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
ބެކްއަޕް ބެލެހެއްޓުން.



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީސް ފޯރުކޮށް ދިނުން.



ހއްޓުން.
ބލެ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނެޓްވޯކް ެ



ގނައުމުގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ފޯނު ގުޅުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަގަހަތަކަށް ބަދަލު ެ



ކޮމްޕިއުޓަރ ސަރވަރތަކާއި ނެޓްވާރކް ޑިވައިސްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި ،މެއިންޓެއިން ކުރުމާއި މެނޭޖްކުރުން.



ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ޑިވައިސްތަކާއި ސަރވަރތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަގުތު މަދުކޮށް ރަނގަޅަށް ހިންގުން.



އޓުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީސް (ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) އަޕްގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެ ް



ރގެ ނެޓްވަރކް ސަރވަރތައް މެއިންޓެއިންކުރުން.
ބނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަނުގެ އިދާ ާ
ތަފާތު ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީސް ޭ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022

ޞަފްޙާ   31ޖުމުލަ  36ޞަފްޙާ



ނޓަރނެޓް އެކްސެސް ފެސިލިޓީސް މެއިންޓެއިންކުރުން.
ނޓް ލީސްލައިނާއި އެހެނިހެން އި ް
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އިންޓަރ ެ



އޓުން.
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އީމެއިލް އެކައުންޓްތައް ބެލެހެ ް



ކރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް ސެކިއުރިޓީއަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް އެސެސްކުރުމާއި ،އެފަދަ ކަންތައްތައް މަދު ު



ށ ބެލެހެއްޓުން.
ށ ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ފަޔަރވޯލް މޮނިޓަރކޮ ް
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ނެޓްވާރކަ ް



ނންވާނޭ ޕެޗްތައް އިންސްޓޯލްކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރތަކާއި އެހެން ޑިވައިސްތަކަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭ ު



ޕ
ޢލޫމާތުތައް ރެގިއުލަރކޮށް ބެކްއަ ް
ހންމު މަ ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނެޓްވާރކްގެ ބެކްއަޕް މެކޭނިޒަމެއް ސެޓަޕްކޮށް ،ކޮންފިގަރކޮށް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުން .އަދި މު ި
ޑިވައިސްތަކަށް ބެކްއަޕްކުރުން.



މންޑް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރއާއި ޕެރިފެރަލްސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ،ރިޕެއަރކުރުމާއި މެއިންޓެއިންކުރުން ނުވަތަ ރެކޮ ެ
ކުރުން.



ކރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުން ު



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ގަނެވޭ ހާޑްވެއަރއާއި ސޮފްޓްވެއަރ ރެކޮމެންޑްކުރުމާއި އެޕްރޫވްކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުގެ ޑިވައިސްތަކާއި ،ސިސްޓަމަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއެކު ،އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
ބެކްއަޕް ބެލެހެއްޓުން.



ތކުގެ ހާރޑްވެއަރ އަދި ސެކިއުރިޓީ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ކއި އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ަ
ކރަމުންދާ ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުން ު
ކަންތައްތައް ޗެކްކޮށް ،މޮނިޓަރ ކުރުން.



މހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
އ އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ހޮސްޓިންގ އާއި ބެހޭ އެން ެ
ކރަމުންދާ ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ި
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުން ު



ނ
ފއިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޓައިމްލައި ް
އ ދެނެގަނެ ،އެގޮތުން ޕްލޭންކޮށް ަ
ހންސްމަންޓްތަ ް
ހާރޑްވެއަރ ،ނެޓްވޯރކް އަދި ސެކިއުރިޓީ އާއި ގުޅުން ހުރި ގެންނަންޖެހޭ އެން ޭ
އ ޒިންމާ އަދާކުރާ
އަދި ޕްރޮގްރެސް ހިމެނޭ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ެ
ފަރާތާ ޙިއްސާ ކުރުން



ނ
އއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލެއް އަން ަ
ކއި ގުޅިގެން ،އަމަލުކުރަމުންދާ ެ
ދލުތަ ާ
ނެޓްވޯރކް ،ހާރޑްވެއަރ އަދި ސެކިއުރިޓީ އާއި ގުޅުން ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ބބަ ަ
ނ ރިސޯސް ސެކްޝަނާގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް
ކމިޝަނުގެ ހިއުމަ ް
ށ އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޮ
އ ބަދަލުތަކަ ް
ހރި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ެ
އ ގުޅުން ު
ހާލާތެއްގައި ،އެ ކަމާ ި
ރާވައި ހިންގުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު   2022ފާސްކުރި ތާރީޚް 26 :ޑިސެމްބަރ 2021
2022
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 .7ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް


ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް
ހޓުން.
ދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެ ެ
ތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ
އެކުލަވާލުމާއި ،ގަވާއިދުން މި ަ



ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރުން.



ނށް އިންޑަކްޝަން ކޯސްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުން ަ



ކށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގެ ގިންތިއާއި ފަންތިތަ ަ



ނ
ނކޮށް ތަމްރީ ް
ލސިސް އެއް ހަދައި ،އެއަށް ބި ާ
ކއި ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް އެނެ ި
ގތުމަށްޓަ ަ
ނވާ ތަމްރީންތައް ދެނެ ަ
ނ ް
ށ ބޭ ު
ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަ ް
ޕްރޮގްރާމުތައް އެކުލަވާލުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



ޓރީ) ޓްރެއިނިންގ ރާވާ ހިންގުން.
ބނުންވާ (މެންޑޭ ަ
ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ޭ



ށ
ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަސްޓަމައިޒްޑް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ތައް ޑިޒައިންކޮށް ހިންގުމާއި ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުތަކަ ް
ދނުން.
ނނީ އެހީ ފޯރުކޮށް ި
ބޭނުންވާ ފަ ް



މއިޒްޑް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ތައް ޑިޒައިންކޮށް ހިންގުން.
ވއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތިން ،ކަސްޓަ ަ
ނން ެ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ބޭ ު



ނސް ފަދަ ހަރަކާތްތައް މާލީ ބުރަ ކުޑަވާނެގޮތަކަށް
ކންފަރެ ް
ސމިނަރ ،ވޯރކްޝޮފްޮ ،
އ-ލަރނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކާއިެ ،
ގން ީ
ބނުންކޮށް ެ
ނ ޕްލެޓްފޯމްތައް ޭ
ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އޮންލައި ް
ރާވައި ހިންގުން.



ތއް ތައްޔާރުކޮށް
ފތް އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ަ
ނތަކާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލްތަކާއި،އަތްމަތީ ޮ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުމުކުރުމަށް ބޭއްވޭ އިމްތިހާ ު
ބެލެހެއްޓުން.



ނތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި
ތހާނުގެ އެންމެހާ އި ް
ށ މީހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިމް ި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް (އީ.އެކްސް 1 .އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކްތައް) މަޤާމްތަކަ ް
އިމްތިހާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުން.



އ
މހާ އިންތިޒާމްތަ ް
ހނުގެ އެން ެ
ކށް ރެކްރޫޓްމަންޓް އިމްތި ާ
ޖ ހިނދެއްގައި އެފަރާތްތަ ަ
ބނުންވެއް ެ
ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ޭ
ހަމަޖެއްސުމާއި އިމްތިހާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުން.



ޓން.
ބލެހެއް ު
އޤީކޮށް ،ސުވާލު ބޭންކު ެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިމްތިހާނުތައް ތަރަ ް
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ނ
ފނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ،އެހެ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ،އެ ދިރާސާތައް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންހި ޭ
ޑިވިޜަން/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.



ޝޢިއުކުރުން.
ާ
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދިރާސާކޮށް ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން



އޓުން.
ނންވާ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެ ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ ބެލެހެ ް
ޓްރެއިނިންގ އަށް ބޭ ު



މއި ،މުޅި އަހަރުގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން.
ތަމްރީންތަކުގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓު ާ



ތރެއިން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
މކުރުމަށް ފުރުސަތުދެވި ،ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުގެ ެ
މެންޑޭޓަރީ ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަ ަ



ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް (އީ-ސެޓްފިކެޓްއަށް އިސްކަންދީގެން) ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން.
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DIVISION
Corporate Service Division

SHORT
SECTION
FORM
CSD Administration and Support Section
Human Resource Section
Budget and Finance Section
Commissioner’s Bureau

Civil Service Organizational
Development and Reform
Division
Civil Service Monitoring and
Enforcement Division

ODRD

Civil Service Recruitment
Division
Legal Affairs and Civil Service
Employee Relations Division
Information and
Communication Technology
Division
Civil Service Training Institute

CSRD

MED

SHORT
FORM
ADSS
HRS
BFS
CB

Civil Service Performance Management Section
Civil Service Employment Audit Section
Civil Service Audit and Compliance Section

PMS
EAS
ACS

Information Systems Section
System Administration Section

ISS
SAS

UNIT

SHORT
FORM

Administrative Unit
Partnerships and International Relations Unit
Media and Public Relations Unit

BAU
PIRU
MPRU

LERD
ICTD

CSTI
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