


ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ޤާނޫނު) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ 23 އޮކްޓޫބަރު 2007 
ގައެވެ. ޤާނޫނުގެ 73 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފަށާފައިވަނީ 1 މޭ 2008 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން 
މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިވިލް 
 10 އަހަރަށް  ވަނަ   2018 ހިނގަމުންދާތާ،  ސަރވިސް 
އަހަރު ފުރޭނެއެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 
24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިން ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެ އަހަރު ސިވިލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް 
ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު، ފާއިތުވި އަހަރު ނިމޭތާ 2 މަސްތެރޭ 
މަިޖީލހަށް  ަރއްިޔުތްނެގ  ައާށިއ،  ަރީއުސްލޖުްމހޫިރއްޔާ 
ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 179 ވަނަ 
(ހ) ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް  މާއްދާގެ 
ގައި  އޮކްޓޫބަރު 2007   23 ވަނީ  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  އަދި  އުފައްދާފައެވެ. 
ސިވިލް  ދިވެހި  ގެންދަނީ  ހިންގަމުން  ކޮމިޝަން 
(ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   5 ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތުތަކުން 
ނުފޫޒަކަށް  ވަކިފަރާތެއްގެ  އެކަހެރިވެފައިވާ، 
ހޯދުމަށް  ރުހުން  ވަކިފަރާތެއްގެ  ތަބާނުވާ، 
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މިންގަނޑުތަކުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  މަސައްކަތްނުކުރާ، 
ގޮތުގައެވެ. މުއައްސަސާއެއްގެ  ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ 

 5 ގެންދަނީ  ހިންގަމުން  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ައހަުރގެ ސްޓްރެޓެިޖކް ެއކްަޝން ްޕޭލެންއެގ ަދުށްނެނވެ. އަދި 
ޮކމިަޝުނގެ އިދާާރގެ ޮކންެމ ިޑވިަޜަނާކއި، ެސކްޝަަނާކއި، 
ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދަނީ އެ އަހަރަކަށް 
ތައްޔާރުކުރެވޭ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިންނެވެ. 2016-2020 އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 5 އަހަރުގެ 
ކަންތައްތަކުގެ  ވާ  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް 
ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ބިނާކުރުމާއި،  މުވައްޒަފުން  ތެރެއިން، 
ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި،  ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  ގިނަ 
ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ގިނަ  ހިންގި، 
ާފަހަގކުރަެމވެ.  ކާމިާޔީބެއްއަކން  ޮބޑު  ހޯދަިފިއވާ  ަކމީ 
ިއތުރު  ޭބންުނާވ  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ިއތުުރްނ  ީމެގ  އަިދ 
ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި،  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  ތަމްރީނުތައް 
ބޭރުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާއެކު ފަހުމުނާމާތަކުގައި ވަނީ 

ސޮއިުކރެވިފައެެވ. 
ކޮމިޝަނާއި،  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރު  ވަނަ   2017
އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކަންތައްތައް ރޭވި 
ކާމިޔާބީތަކާއި،  އަހަރުގެ  އެ  ބަލައި،  ގޮތަށް  ހިނގައިދިޔަ 
ކުިރަމިތވި ޮގންެޖހްުނަތާކއި، އަދި ިއްސާލުހޮކށް، ޒަމީާނޮކށް 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކަށާއި، ކުރިމަގަށް 
ރާވާފައިވާ ކަންކަން މި ރިޕޯޓްގައި ޚުލާޞާކޮށް ހިމަނާފައި 

ވާނެއެވެ.
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މާތްهللاގެ ޙަޟުރަތުން ވާގިއެދި ،އަމާޒަށް މިސްރާބުޖެހީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވިޝަން، މިޝަން 
އަދި ކޯވެލިއުސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުޅި ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރު 
ަވުގތަށް  ޮމަޅްށކުރާ ޚިދުަމްތތެިރނަްތެކްއ ިތިބ އަދި ނަޒަާހްތތެިރަކާމެއުކ  އަދި ަކްނަކްނ  ިލިބަފިއާވ ާޤިބލު 
ކަމޭހިތައި، އީޖާދީ އައު ގޮތްތައް ހޯދައި، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަހުދު 
ުމައްއަސާސައކަށް  ފަދަ  ަބަލިއަގންނަ  ަރއްިޔުތްނ  ފޯުރޮކށްިދުނުމަގިއ  ޚިދުަމތް  ިތބެ،  ިހަފިއެގން  ަކަށވަރު 

ވާސިލްވުމުގެ މާތް މަގުޞަދުގައެވެ.
އަލްހަމްދުهللا. މި ދެންނެވި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު 
އަހަރެއްކަމުގައި ދަންނަވާލަން ޖެހެއެވެ. އަދި 2017 ަވަނ ައހަުރ ިދެވހި ިސިވލް ަސރިވްސައށް 9 އަހަރު 
ައުއ ިހތްވަރާ  ފުރިފައިވާ އިރު 10 އަހަރު ފުރޭ 2018 ަވަނ އަހަާރއި ކޮމަިޝުނން ކުރިަމިތ ިމ ަލީނ 
އަދި އައު އުންމީދުތަކާއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހާޞިލު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއެކު މޮޅު ރޭވުންތެރިކަމާއި 

އީޖާދީގޮތަކާއެކުގައެވެ.

ފެށިގެން  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރު  ވަނަ   2017
ދިޔައީ، 2016 އިން 2020 އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ސިވްިލ ސަރވިސްގެ 
ދެވަނަ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
ސެކްޝަންތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައިވާ މަގުޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް 

ހިފައިގެންނެވެ. އަމާޒު 
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ކުރެވުނީ  މި  ކަޑައްތު  ކޮމިޝަނަށް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  އަހަރު   9 ޚިދުމަތުގައި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ފުރިހަމަ 
ތަުރީޙާބއި ެއީހތެިރަކްނ ިނހަާޔަތށް ިލިބެގްނެނވެ. އެެހްނަކުމން ިދެވިހ ސަުރކާަރްށ، ަވިކްނ ާޚއްަޞޮކށް ިދވެހި 
ސަުރކާުރެގ ެއންެމ ިއްސވެރިޔާ ަރީއުސލްޖުމްހޫިރއާްޔ ައްލފިާޟްލ ޢަބްދުهللا ޔާމްީނ ަޢްބުދލްޤަޫޔަމށް ިސވިލް 
ވަޒީުރްނާނއި،  ުވޒާާރަތުކގެ  ިދެވހި  ުޝކުުރަގއި  މި  އަދި  ަދްނަނަވެމވެ.  ުޝކުރު  ނަުމަގއި  ަސރިވްސގެ 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްޓަރީން އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ޚިދުމަތްތެރި 

އެންމެހާ ސިވިލް ސަރވަންޓުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
2017 ަވނަ ައހަުރގެ ާކމިާޔީބަތަކްށ ނަޒަުރ ިހްނާގާލއިރު، ިދެވިހ ިސިވްލ ަސރިވްސގެ ހްިނުގން ޒަާމީނޮކށް، 
ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތަކެއް ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާސިލް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އިސްރާފު ކުޑަކޮށް، ތަރައްޤީކުރުމުގައި 
ތަމްރީނުކޮށް  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހޯދިފައިވަނީ  ކާމިޔާބީއެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ގޮތުން  މި 
މުވައްޒަފުން  އެންމެގިނަ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2017 ޮގުތން  މި  ހެދުުމަގެއވެ.  ަމސަްއަކްތތެީރނަްނށް  ާޤިބލު 
ފަރާތަކާއެކު   3 ރާއްޖޭގެ  ފަރާތަކާއި   2 ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  އަހަރު  މި  އަދި  އަހަރެވެ.  ތަމްރީނުކުރެވުނު 
މި  ފެށިފައިވެއެވެ.  ތަންފީޒުކުރަން  އެކުލަވާލެވި  ފަހުމުނާމާ  އިތުރުކުރުމަށް  އެއްބާރުލުން  ދާއިރާއިން  މި 
ފުރުސަތުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްއާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދު، ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ސްޓަޑީލޯނު 
ަފިހޮކށްިދުނަމށް ާގއިުމކުެރުވނު ަފުހުމނާމާ އަުފާލެއކު ާފަހަގކުަރމެެވ. ައޮތުޅތެޭރގެ 4 އަތޮޅެއްގައި ސިވިލް 
ކަމުގައި  ޕްރޮގްރާމު  އެންމެމަތީ  ހިންގާ  އިން  (ސީއެސްޓީއައި)  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް 
ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ހިންގަންފަށައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް 
ތަމްރީނު   154 ިހްނގި  އްިނ  ީސެއސީްޓައިއ  ައހަރު  ނިިމގެންދިަޔ  ާފަހަގކުރަެމވެ.  ެވްސ  ެގްނެދޭވަކްނ 

ތަމްރީނުކުރެވުނެވެ. ސަރވަންޓުން  ސިވިލް   4109 ޖުމުލަ  ޕްރޮގްރާމެއްގައި 
2017 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މިނިސްޓްރީތަކުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް ރޭވި ހިންގަމުންދާގޮތް ދެނެގަތުމަށް 
ވެސް  ހެދިފައިވާކަން  އެއްގައި  މިނިސްޓްރީ   11 އޮޑިޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކުރިއަށްގެންދާ  ކޮމިޝަނުން 
ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހިމެނޭ 15 މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު 

ނިންމާލެވެނޭ ކަމުގައި އުންމީދު ކުރެވެއެވެ.
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2017 ަވނަ އަހަަރީކ، ިސިވލް ަސރވަންޓްުނގެ ިހްނގުުމގެ ުހނަރާއި ަމަސްއަކތު ަތޖުިރބާ ިލިބިދނުަމށަްޓަކިއ ާރއްެޖިއން ބޭރު 
ޤައުމުތަކުން މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދެވުނު އަހަރެކެވެ. މި ގޮތުން ޗައިނާއަށާއި، 
މުވައްޒިފުން   63 ޖުމުލަ  ކޯސްތަކުގައި  ތަމްރީނު  ކުރު  ޒިޔާރަތްތަކުގައާއި  ދަސްވެލުމުގެ  ސިންގަޕޫރަށް  އަދި  އިންޑިޔާ 
ހިންގުނު  އަތޮޅެއްގައި   4 ޮގުތން  ިއތުުރކުރުމުގެ  ގިާބުލަކން  ިހްނުގުމގެ  އިދާާރަތުކގެ  ަސރިވްސގެ  ިސިވލް  ފުޮނުވެނވެ. 
ކެޕެސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 419 މުވައްޒިފަކު، 2017 ވަނަ އަހަރު ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ރައްޔިތުން  މެދުވެރިކޮށް  ސެންޓަރުތައް  އީލާރނިންގ  ކޮމިއުނިޓީ  ގާއިމުކުރެވިފައިވާ  އަތޮޅުތެރޭގައި 

ޚިދުމަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 3 އަތޮޅެއްގައި ޖުމުލަ 516 މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނިމިދިޔަ އަހަރަކީ ބައެއް ގޮންޖެހުންތައް ވެސް ކުރިމަތިވެ ބައެއް ކަންކަމުގައި ދަތިތަކާ ދިމާވި އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާކަމުގައިވާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިސްތިޢުފާ ދެއްވިއެވެ. އޭގެފަހުން އިސްކޮށް ދެން 
ތިއްބެވި ދެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންގެ ތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކު އިސްތިޢުފާ ދެއްވިއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ވެސް 
މި ދެ ަމގާަމށް ރަނަގޅު ުމަވއްަޒފުން ަވނީ ުނިލބަިފެއވެ. އަހަުރގެ ބަޖަެޓކީ ެވސް ޮކމިަޝުނގެ ހަޔުާތަގއި ިލބުނު ެއންމެ 
ކުޑަ ބަޖެޓުކަމުން، ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބުރުއަރާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އިދާރާތައް ހިނގާނުހިގާގޮތް ބެލުމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ރަސްމީ އެއްވެސް ދަތުރެއް 
ެފުށނު  ައޮތުޅތެޭރަގއި  ތަމްީރުނކުރުަމށް  ަމަސްއަކްތކުރުަމށް  ތާަފތު  ުހނަުރަތއް  ަތާފތު  އިތުުރން  ީމގެ  ކުެރިވަފިއުނެވެއވެ. 

«ހައިބްރިޑް» ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ވެސް ވަނީ އެދެވޭ މިންވަރަކަށް ނުގެންދެވިއެވެ.
ކޮންމެއަކަސް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 10 އަހަރުފުރޭ ތާރީޚީ އަހަރުކަމުގައިވާ 2018 ވަނަ އަހަރާ ކޮމިޝަނުން 
ކުރިަމތަިލނީ ައއު ހްިތވަާރއި ުއއްީމުދަތާކެއކު މި ޚިދުަމތް ިއތުަރށް ތަަރއީްޤކުރުުމގެ ވަުރގަދަ ައޒުާމެއުކަގއެވެ. މި ޮގުތން 
މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ިސވިލް ަސރަވނުްޓން ަމަސްއަކަތށް ަޝއުުޤވެިރކުުރވުމާިއ، ޚިުދަމުތގެ ފްެނވަރު މިަތކުރުމަށް ބޮެޑތި 
ޒަމާނީ  ގޮތުން،  ހަލުވިކުރުމުގެ  ހިންގުން  ޒަމާނީކޮށް  އަދި ސިވިލް ސަރވިސް  ރޭވިފައިވެއެވެ.  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަކެއް 
ޤާބިލުކަން  ދިނުމުގެ  ކޮންސަލްޓެންސީ  ހެދުމާއި  ރިސަރޗް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ހިފައި،  ބޮޑަށް  ބޭނުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ިއތުުރކުެރޭވެނެއވެ. ިމ ލަނޑުދަނިޑަތއް ާހސުިލކުރުާމިއ ައދި 10 ައހަރުފުރުުމެގ ުމާނަސަބތު ކަުލގަަދޮކްށ ގެންިދއުމަށްަޓަކއި 

4
ިނއުމްަތަތުކގެ ވެރި އަިދ ަރުހަމްތަވްނތަ ިއާލހު،هللا ުސުބާހަނހޫ ަވަތާޢލާ ހެޔޮ ަތުއފްީޤ ިމްނވަުރކުެރްއވުަމށް އެދި 

ދުޢާ ދަންނަވަމުއެވެ.
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މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން 
ހުރި، ޤާބިލު، ހުނަރުވެރި ސިވިލް 

ސަރވިސްއެއް އުފެއްދުން

ނަޒާހަތްތެރިކަން، ރިވެތި އަޚްލާޤު، 
ވަގުތަށް ކަމޭހިތުންޤާބިލުކަން، ޢަޒުމް ވަރުގަދަވުން، 
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެއްބާރުލުން 
ދިނުމަށްޓަކައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، 

ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއެކު 
މަސައްކަތްކުރާނެ އަދި ޝައުޤުވެރިވާ 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުން 6
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ިމިނަވން  ިހްނގަުމްނދާ  ަދށްުނ  ޤޫާނެންއގެ  ަވކި  ެއުކެލިވެގްނ  ަމއަްޗްށ  ެމްނބަުރްނގެ   5 ކޮމިޝަނަކީ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ުމްސތިަޤްއލު ކޮމަިޝެނެކވެ. ކޮމިަޝުނެގ ެމްނބަުރަނށް ޭބުންނވާ ަކްނަތްއަތްއ ާރަވއި ިހންަގިއދީ ަބލަަހއަްޓނީ ކޮމިަޝަނރސް 

ސެކްރެޓޭރިއެޓު ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރުންގެ އޮފީހުންނެވެ. 

ކޮމިަޝުނެގ ަބއްދުަލުވްނަތއް ިއްނިތޒާުމޮކްށ ޭބއްުވާމއި، ބައްަދުލުވްނަތކުގެ ަމޢުލޫާމތު ަރްއާކތެިރޮކށް 
ބައްދަލުވުންތައް  ޑިޖިޓަލްކޮށް  ބޭނުންނުކޮށް  ކަރުދާސް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ބެލެހެއްޓުމާއި، 
ބޭއްވުމަށް «ސައްލާ» ޕްރޮގްރާމު ބޭނުންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމު 
މުވައްޒަފުންނަށް  ކަމާގުޅޭ  ފާސްކޮށް  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ކޮމިޝަނުން  ހަމަޖައްސައިދިނުން. 
އެހެނިހެން  އަދި ގުޅުންހުރި  ފޮނުވުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި، ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް މެންބަރުންނާއި 
ނިންުމްނަތަކށް  ިނންާމ  ަމަސްއަކްތކުުރުވްނކޮމިަޝުންނ  އެންެމަހއި  ކުުރުވމުގެ  ެއޕްރޫްވ  ޭބުފުޅން 
އަމަލުކުރުމަށާއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، 

ބެލެހެއްޓުން. ފެންނާނެ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން  އަދި އެ ނިންމުންތައް ފަސޭހައިން 



ިއްނިތޒާުމޮކށް  ބަދުަލުވްނަތްއ  ޮކމިޓަީތުކގެ  ަސްބ  ޮކމެީޓާއިއ  ެއްޑަވިއޒަީރ  ަސރިވްސ  ސިިވްލ 
އިދާރީ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  އެ  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބޭއްވުމާއި 

ބެލެހެއްޓުން. ހިންގާ  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި 
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް، އަދި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ 

ޭބުފުޅްނގެ އޮެޕިއންޓްމަންްޓަތާކއި، ެއަފދަ ަބއްަދުލވްުނަތުކގެ އިދާރީ ަކްނަތްއަތއް ެބލެެހއުްޓން.
އިންތިޒާމުތައް  އިދާރީ  ކަންކަމުގެ  އެ  ބޭއްވުމާއި،  ކޮންފަރެންސް  ޓެލެ  ވެރިންގެ  ޒިންމާދާރު 

8

2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު: 118
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު: 14

އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ޓެލެކޮންފަރެންސް ބޭއްވުނު ޖުމުލަ އަދަދު: 12 
ކޮމިޝަނުގެ އިސްވެރިންގެ ހަފުތާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު އަދަދު: 19
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އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހިންގަމުންދާ  ގޮތުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ވަކިވަކި  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކޮމެޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  މައްޗަށެވެ. 
އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
އެހެނިހެން  ދައުލަތުގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ކޮމެޓީއަށް  އެޑްވައިޒަރީ  އިސްވެރިންނާއި 

ބައިވެރިވެލައްވައެވެ. ވެސް  ވެރިން  އިދާރާތަކުގެ 
އޮތްވަރު  ޑިމާންޑް  ސެންޓަރއަކަށް  ކެއަރ  ޑޭ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ކަރުދާސް  ސަރވޭ  ސްޓަޑީގެ  މާރކެޓް  މި  ހަދައި،  ސްޓަޑީއެއް  މާރކެޓް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
ސަބްކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާ ހިއްސާކޮށް އިތުރަށް ސަރވޭ ކަރުދާސް 

ކުރިއަށްގެންދިއުން ފުރިހަމަކޮށް 
ބަަދުލކުުރުމަގއި  ުނަވތަ  ހަމަެޖްއުސުމގައި  ީމހުން  މާަޤުމަތަކށް  ަސރިވްސގެ  ިސިވލް  ިދެވހި 
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު އާންމުކުރުން' އާ ގުޅޭގޮތުން ޕަރމަނަންޓް 
ސެކްރެޓަރީން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެ ކަންބޮޑުވުންތައް ލިޔުމުން ޕަރމަނަންޓް 
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ގޮތްތަކެއް ނިންމުން. ހުށަހަޅައި  ކޮމިޝަނަށް  ސެކްރެޓަރީން 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ލިޔުމާއި، 
ިފާލާއިއ ުކލަ ަފދަ ަތެކތި ިދނުުމަގއި ޢަަމުލކުާރނެ އުޫޞެލއް ެއުކަލާވުލމުަގިއ، ުއސުޫލގަިއ ހިަމަނން 

ެފްނަނ ޚާިޔުލަތއް ަޕރަމަނންްޓ ެސކްރެޓަީރން ކޮމަިޝާނ ިހްއާސކުުރން
ޓްރއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ސެކްރެޓަރީން  ޕަރމަނަންޓް 
އެހެން  ފިޔަވައި،  ގަޑިތައް  ރަސްމީ  ތަމްރީނު/ވާރކްޝޮޕްތައް  ކުރިއަށްގެންދާ  އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ހަމަޖެއްސުން ގެންދާގޮތަށް  ކުރިއަށް  ގަޑިތަކުގައި 
ގަޑިޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުގެ 271 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ަޕރަމނަންޓް ެސކްރެޓަީރނަްންށ ެފިނވަަޑިއަގްނަނާވ ޮގތް ޮކމިަޝަންށ ލިުޔުމްނ ިހްއާސކުުރން
ތިބި  ބިދޭސީން  ހަމަޖެއްސުމާއި،  ވަޒީފާ  ބިދޭސީންނަށް  ދަށުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 
މަޤާމުތަކަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ދިވެހިން ކުރިމަތިލުމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު» 

ަތްނީފުޒކުުރުމަގއި ަދިތވާ ަދިތަތާކުގޅޭ ޮގތުން މްަޝވަާރކުުރން
ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ހުށަހެޅިދާނެ  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް  ސިވިލް ސަރވިސް 

ބަދުަލޮކްށ މަްޝވާަރކުުރން ޚާިޔުލ  މެުދަގިއ  ެމްނބަުރްނެގ  ކޮމީިޓެގ  ެއްޑަވއިޒަީރ 
ޮކމިަޝުންނ ާފްސޮކށަްފިއވާ «ިސިވލް ަސރިވްސިއްނ ފޯުރޮކށްދޭ ޚިދުަމުތގެ ެފްނވަުރ ަމިތކުރުުމގެ 
ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ވަކި ފެންވަރަކަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ ބައެއް 

ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސިޔާސަތު» ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
އިސްލާހުތަކާމެދު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޮތަށް  އަތްމަތީ  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ 

މަޝްވަރާކުރުން މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޮމެޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޕަރމަނަންޓް 

ސެކްރެޓަރީންގެ މަގާމުގެ ވަޢުދު ވިދާޅުވުމާއި، މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުން
ޓެކްނޮކޮލޮޖީ  އިންފޯމޭޝަން  ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ  އީއެޑްމިން ސޮފްޓްވެއަރ އާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



މަޝްވަރާކުރުން އާއެކު  (އެން.ސީ.އައި.ޓީ) 
ސިވިލް ސަރވިސް ރިފޯމް މެނުއަލް» ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އެޑްވައިޒަރީ 

ކޮމެޓީއިން ބައްލަވައި، ރިފޯމް މެނުއަލް ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން
ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޮނގުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ  ބޭނުންވާ  މަގާމުތަކަށް  ހޮވުމުގައި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް 

މަޝްވަރާކުރުން މެދު  މެނުއަލްއާ  އެ  ބައްލަވައި،  ކޮމިޓީއިން  އެޑްވައިޒަރީ  މެނުއަލް 
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތާއި 
ތަކެތި ހޯދުމަށާއި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
ބަދުަލކުރުުމަގއި  ުނަވތަ  ހަމަެޖްއސުުމަގއި  ީމުހން  ަމގާުމަތަކށް  ަސރިވްސގެ  ިސވިލް  ިދެވހި 
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު އާންމުކުރި ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރުން
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އޮންނަ އުޞޫލު 
މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް 
ެސކްޝުަންނ ީދަފިއވާ ާޤޫނީނ ަލާފާއ ުގޭޅޮގުތނާްނއި، ކޮމަިޝުންނ ިންނާމަފިއާވ ިނންުމނަްތާކުގޅޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ަރުށ ެފްނވަުރަގިއ ެއުކަލާވާލަފިއާވ އެޗް.އާރު.އެމް.ީޑ. ކޮމީިޓަތކުެގ ަމސްޫއިލއްަޔުތ ައާދކުރުުމަގއި 
ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާގުޅޭ ގޮތުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި 

ނިންމާފައިވާ ކަންކަމާމެދު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުން
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އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާދެވޭ ފަރާތަކަށް ދިމާވާ އެކިއެކި 
މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަހުގީގުކޮށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ 

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނެވެ.
މި ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛

12

އެ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޝަންގެ  ބަލައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ލަފާއެރުވުން ޤާނޫނީ  ދޭންޖެހޭ  ކަންކަމުގައި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ވަޒީފާދިނުމާއި، ވަޒިފާ ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި 
ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މައްސަލަތަކުގައި  ދިމާވާ  ސަބަބުން  ގޮތުގެ  އަމަލުކުރާ 
ަގާވއިާދ ިޚލުާފ ކަެމްއ ިހްނާގަފިއޭވޯތ ަބަލިއ ތަޙުޤުީޤޮކްށ ެއ ަކްނކަުމަގިއ ައަޅްނެޖޭހ ފަިޔަވުޅަތއް 

ކަނޑައަޅައި، އިންސާފުވެރިކޮށް ކަންތައްތައް ނިންމުން.
ދައުވާތަކަށް  އެ  ގުޅިގެން  ދައުވާތަކާ  ކުރެވޭ  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކަށް ދިއުމާއި، އެ ފަދަ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް 
ސެކްޝަންތަކަށާއި،  ހުރި  ކަމާގުޅުން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ގޮތަކަށް  ދިމާނުވާނެ  މައްސަލަތައް 

ލަފާއެރުވުން. ޔުނިޓްތަކަށް 
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށާއި، ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ 
ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އާންމުންނަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 
ލިބޭގޮތަށް، އިނގިރޭސި ބަހުންނާއި، ދިވެހި ބަހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ސައިޓްގައި 

ޝާިއުޢކުުރުވން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދަށް އަހުލުވެހި 

ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން

2017 ވަނަ އަހަރުގައި އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަކީ 412 އެވެ. 
2017 ަވނަ އަހަރު ިނުމުނއިރު އެމްްޕޯލީއ ިރލޭަޝްންސ ެސކަްޝަނށް ުހަށެހިޅަފިއވާ ަމްއަސަލަތުކގެ ތެެރިއން، 
ބަލަމުން ގެންދަނީ 89 ަމްއސަަލެއވެ. ެއ ަމްއަސަލަތުކެގ ތެޭރަގއި 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުނިމި ހުރި 
ބައެއް މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރާއި، އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް 

ެސކަްޝަންށ ުހަށެހުޅނު ަމްއަސަލަތުކގެ ތެެރިއން 2017 ވަނަ އަހަރު ނިމިފައިވަނީ  410 މައްސަލައެވެ.



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް:   26 މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު:  08 މައްސަލަ

ހައި ކޯޓު: 16 މައްސަލަ
ސްޕްރީމް ކޯޓު: 03 މައްސަލަ
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް: 25 މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު: 08 މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު: 04 މައްސަލަ

2017 ވަނަ އަހަރު ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި، ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ 
މި ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީމުން ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ 
ިއދާރާެގ ަބެއއް ުމަވްއަޒުފން ިމ ޮކމިަޝަންށ ުހަށަހާޅަފިއވާ ަމްއަސލަަތކާ ުގިޅެގްނެނވެ. މި ޮގުތން އެ އިދާާރައށް ޒިޔާަރްތޮކށް، 
އިދާރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަހުގީގު ހިންގުމަށްފަހު ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނަގައި، 

އަޅަންޖެހެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އެޅިފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



15

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ ޖަދުވަލު 7 އިޞްލާޙުކުރުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 29 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙުކުރުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2014 ގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އިސްލާޙުކުރުން
(ނ)  އަދި  (ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   160 ގެ   2014 ގަވާޢިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ން ރު ކު ޙު ލާ ސް އި

އަމަލުކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން  2017 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގެ 
އާންމު މިންގަނޑުތަކާއި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވި އެ 

އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.
ސީއެސް ވިއުގަ» މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާތަކަށް މުވައްޒަފުން 
ހޯދުަމށް  ވަޒާީފ  ުގިޅގްެނ،  ުހއާްޓލުާމ  ެގންިދުއްނ  ެގންދަިޔ  ކުރަުމްނ  ަމަސްއަކްތ  ެލްއުވުމގެ 
ެސކަްޝުނން  ިރލަޭޝްނސް  އެްމްޕޯލއީ  ަމްއަސަލަތަކްށ  ުހަށެހޭޅ  މެުދވެިރޮކްށ  ީސެއްސވިުއަގ 
ލަފާދެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން، 04 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިދާރާތަކުން ނިންމާ 
ގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުގެ އެޕްރޫވަލްއާ އެކީ ނިންމާ 
ވަޒީފާއާ  މިހާތަނަށް  ގުޅިގެން،  ނިންމެވުމާ  ބައްދަލުވުމުން  ވަނަ   1432 ނަންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ 
މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫޓްމަންޓް  ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު 116 މައްސަލައެއްގެ ލަފާ ސީ.އެސް ވިއުގަ 

ދެވިފައިވެއެވެ. ސެކްޝަނަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނަކީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން 
ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބަލައި، އިދާރާތަކުން 
ުހށަަހޅާ ަމްއސަަލަތަކކީ ަގާވއިާދއި ުއޫސުލަތކާ ެއްއޮގަތށް ުހށަަހޅާ ަމްއަސަލަތެކްއަކން ަކަށވަުރޮކްށ ިނންާމ ެސކަްޝެނވެ.
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މައްސަލަތަކަކީ  އެ  ބަލައި،  މައްސަލަތައް  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ނަމަ،  ފެންނަ  މައްސަލައެއްކަމަށް  ހޯދަންޖެހޭ  ލަފާ  ކޮމިޝަނުގެ 

ހައްލުހޯދުން ހުށަހަޅައި 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް ރިޒާވްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުންތައް 

ނިންމުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މެދުކެނޑިފައިވާ ދުވަސްތައް ގުޅައިދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ބަލައި، ގުޅައިދެވޭ އުސޫލަށް ފެތޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅައިދިނުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތް 

ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
ގުޅިގެން  އެކުލަވާލުމާ  އޮނިގަނޑު  އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތައް  އެ  ބަލައި،  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީތަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ 

އެޕްރޫވްކުރުން އިން  ވިއުގަ»  «ސީއެސް  ރާވައި  ގެންދާނެގޮތް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ިމިނސްޓްރީ ޮއފް ޮއފް ފޮިރން ެއެފއުާޒެގ ަޕރަމަނންޓް 
އެ  ވަނީ  ހަމަޖައްސަވާފައި  މަގާމަށް  ސެކްރެޓަރީގެ 
ހުންނެވި  މަޤާމުގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  މިނިސްޓްރީގެ 
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަބްދުهللا އެވެ. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު 
ޢަބުދުهللا އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ އެކި 
ޑިވިޜަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި 
ިގަނ ުދަވްސަތެކްއ ވަންެދްނ ަމަސްއަކްތކުަރްއާވަފިއވާ ޭބުފެޅެކވެ. އާިމަނުތ ަޢބްދުهللا ފުރަތަމަ 
އެ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރަންވަން ފެއްޓެވީ އޭލެވެލް ނިންމެވުމަށްފަހު، އެޕްރީލު 2002 
އިން ފެށިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ 
ޑިވިޜަނުގައި ޑެސްކް އޮފިސަރ (ޓްރެއިނީ) އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މަތީ ތައުލީމު 
ާހިސުލ ކުެރްއވީ އެ ިމިނސްޓްީރެގ ސާްޓފް ަފްނުޑން ިލިބވަަޑިއެގްނެނިވ ްސޯކަލރިޝެޕްއަގއި 
އަދި  ދާއިރާއިންނެވެ.  މެނޭޖްމަންޓް  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ބެންގަލޫރު  އިންޑިއާގެ 
އެނބުރި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް 
ޮގުތަގއި  ެސކަްޝުނަގިއ ަމަސްއަކްތކުެރްއިވެއވެ. ިމ ުދަވްސވަރު ެސަކންޑް ެސކްރެޓަީރގެ 
ދިއްލީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި އެއް އަހަރުވަންދެން މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އަދި 
ޮއސްޓްޭރިލއާގެ މްެލަބްނގެ ޮމނާޝް ުޔިނަވރސީިޓއިން ާމސާްޓރސް ިއން ިއނަްޓރނަޭޝަނލް 
ޑިރެކްޓަރގެ  އެސިސްޓަންޓް  ވަޑައިގެން  އެނބުރި  ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  ރިލޭޝަންސް 
މަޤާުމގަިއ ެއ ިމިނސްޓްީރައށް ިޚދުަމްތޮކށްެދްއިވެއވެ. އަިދ ެޑިޕއީުޓ ޑިެރކަްޓރެގ ަމގާމު 
2011 ގައި ލިބިވަޑައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައިލެޓްރަލް އަދި މަލްޓިލެޓްރަލް ސެކްޝަނުގައި 
މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިސެންބަރު 2013 އިން ފެށިގެން މާރިޗު 2017 
ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފެށިގެން  އިން   2015 އޮކްޓޫބަރު  މަގާމުގައެވެ.  ސެކްރެޓަރީގެ  ފަސްޓް  ކޮންސިއުލޭޓުގެ 

ހުންނެވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމުގައެވެ.
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ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެޕްރީލު   27 މަޤާމަށް  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް 
2017 އިން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
ވަނަ   2007 މާޒިން  އަޙްމަދު  މާޒިންއެވެ.  އަޙްމަދު 
ީޗފް  ިމިނސްޓްީރގެ  ެއ  ުހނެްނީވ  ެފިށެގްނ  ައހަުރން 
ފާއިތުވި  އަދި  މަޤާމުގައެވެ.  އެގްޒެކެޓިވްގެ  ފަންޑް 
ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތްކުރައްވައި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި  އެކި  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  އަހަރު   20

ވެއެވެ. ހޯއްދަވާފައި 
އަހުމަދު މާޒިން ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރު އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން  
އަދި  ހާިޞުލކުަރްއާވަފެއެވ.  ިޑގްީރ  ފުަރަތމަ  ަލްނަޑުންނ  ީއސްްޓ  އްޮފ  ުޔނިަވރސީިޓ 
ާމސަްޓރްސ ިޑގްރީ ހާިޞްލކުަރްއވަާފިއ ަވނީ ބިޒަްނސް އެޑްމިިނސްޓްރަޭޝްނެގ ާދއާިރިއން 

އިން 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބެލަރަޓް 

ޕަރމަނަންޓް  އެފެއަޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އިން   2017 ޖުލައި   25 މަޤާމަށް  ސެކްރެޓަރީގެ 
ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ އަލްފާޟިލް 
މުޞްޢަބު  އަލްފާޟިލް  އެވެ.  ޢަބްދުهللا  މުޞްޢަބު 
މަޤާމުތައް  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  އަކީ،  ޢަބްދުهللا  
ސަރުކާރުގެ  މުޞްޢަބު  ބޭފުޅެކެވެ.   ފުރުއްވާފައިވާ 
ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 2008 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ 
އޮފީހުގެ  ހަމަ އެ  އަހަރު  ވަނަ  އެއަށްފަހު 2009  އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުންނެވެ.  ރިސާޗް 
އަދި  ޕްަރިއވަަޓިއޒޭަޝން  ިލިބަވަޑިއގްެނެނިވެއވެ.  ެއިސސެްޓންްޓ ޑިެރކްޓަެރއްެގ މާަޤުމ 
ކޮމީެޓގެ ެސކްރެޓޭރިއެޓް ކަން ެވސް ކުެރްއިވެއވެ. ޭއގެ ފުަހން 2010 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޕަރމަނަންޓް 
އިން   2017 އޮގަސްޓު   1 މަޤާމަށް  ސެކްރެޓަރީގެ  
ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ އަލްފާޟިލާ 
ފާތުމަތު މުނާ އެވެ.  ފާޠިމަތު މުނާ އަކީ މާސްޓަރ އޮފް 
ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް 
ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް 
އެންޑް މާކެޓިންގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ޙާސިލުކުރުމުގެ 
މެނޭޖްމަންޓް  އޮފީސް  އެންޑް  ލީޑަރޝިޕް  އިތުރުން 

ރޮނގުން ެވސް ަތުޢލީމު ާހސިލް ކުަރްއާވފަިއވާ ޭބުފެޅއް ެވސް ެމެއވެ.
 2005 ނޮވެންބަރު  ދިޔައީ  ފެށިގެން  ޚިދުމަތް  ސަރުކާރުގެ  މުނާގެ  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ 
ަވނީ  ޭއެގފުަހްނ  ަމާގުމްނެނވެ.  ެސކްރެޓަީރެއއްެގ  ޮއފުީހގެ  އޮަތުޅ  ގއ.  އަހަރު  ަވަނ 
ގޮތުން  މި  ފުރުއްވާފައެވެ.  މަގާމުތައް  އެކި  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ 
ޯމްލިޑްވސް މީިޑއާ ަކުއްނިސްލގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާުޒގެ ޑިެރކްޓަުރކަާމއި، ިމިނސްޓްރީ ޮއފް 
ަހުއސްިނގ ެއްނޑް ިއްނފްާރސްޓަަރކްަޗރގެ ެއިސސެްޓންޓް ޑިެރކަްޓރކަމާއި، ިމިނސްޓްރީ 
ަމްސޫއިލއްަޔުތަތއް  ަމގާުމެގ  ޮއިފސަރ  ިރޯސްސ  ިހއުމަން  ެއިސސެްޓންްޓ  ހްެލްތެގ  ޮއފް 

19

ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިވަޑައިގެން ޕޮލިސް ސަރޖަންޓެއްގެ މަގާމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސަރވިސްގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އޭގެފަހުން 2012 
ވަނަ އަހަރު އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް އުފެދުމާއެކު އެމްބަސީގެ 
ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަގާމާއި  ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަންގެ މަޤާމު ފުރުއްވިއެވެ. 
އެމްބަސީ  ވަޑައިގެން  ހަވާލުވެ  މަގާމާ  ކައުންސެލަރގެ  އެމްބަސީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2012
ހިންގެވުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޮން ރެސިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރެއްގެ 
ލަފައާއެކު އެމްބަސީ ހިންގެވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ވެސް މުޞްޢަބެވެ.

އަލްއަޒްހަރު  މިސްރުގެ  ހާޞިލްކުރެއްވީ  ތައުލީމު  ޢަބްދުهللا   މުޞްޢަބު  އަލްފާޟިލް 
ދާއިރާއިންނެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީން 
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ޕަރމަނަންޓް  އެޑިއުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް 9 ނޮވެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު 
ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ގ. ދިލްކަޝް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

. ވެ ދެ ޢީ ސަ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދަކީ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީގެ 
ގެންދެވި  ފުރުއްވަމުން  މަގާމު  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ 
ބޭފުޅެކެވެ. މުޙައްމަދު ސަޢީދު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ  1989 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މީޑިޔާ އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުން ފެށިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ 
އެކިއެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާއި، 

ވެއެވެ. ފުރުއްވާފައި  ވެސް  މަގާމު  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  މަގާމާއި  ޑިރެކްޓަރުގެ 
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބޯލްޓަންއިން ބިޒްނަސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަާދކުަރްއާވަފިއެވެއވެ. މި ކަަމނާ ަވނީ ަހުއސްިނގ ިމިނސްޓްރީެގ ޕްޮރިކއުަމންޓް ެސކަްޝުނގެ 
އަދާކުރައްވާފައެވެ.  ޒިންމާ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  މަގާމުގެ  އިސްވެރިޔާގެ 

އަިދ ީމގެ ިއތުުރން ެއ ިމިނސްޓްީރން ހްިނގާ ހާިޔ ިރކްިރއޭޝަން ްކަލްބގެ ާނިއުބ ަރީއާސގެ 
އިދާރާތަކުގެ  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ކުރައްވާފައިވާއިރު،  އަދާ  ވާޖިބުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި 
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ވެސް ބަލަހައްޓާފައިވެއެވެ.  އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
ޯކޕަރޭޓްެއެފއާްޒ ޑިެރކަްޓރކަުމެގ ަމގާުމގައި ުހްނަނަވއިެގން ެއކި ފަހަުރ ަމތިން ަކުއްނިސލް 
ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވައި އެ ޒިންމާ ވެސް ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް 
އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އިސްވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު  މާލީ  ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ 
އަދި  މުޤައްރިރުކަމާއި  ކޮމެޓީގެ  މުރާޖަޢާ  ކަމާއި،  މުގައްރިރު  ކޮމެޓީގެ  ބިޑް  އިތުރުން، 
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ނާއިބު މުގައްރިރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ހެދުން  ގޮތުގައި  ހޮބީއެއްގެ  އިތުރުން  އަދާކުރެއްވުމުގެ  ވަޒީފާތައް  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ 

ޑިޒައިންކޮށް ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވުން 
ނިމުމަކަށް ގެންނަވައި، އެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
އެ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން 

ފެށިގެން އެ މަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކުރަން ފަށާފައެވެ.
މަސައްކަތް  އެ  ހަވާލުވެ  އަލުން  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ސިވިލް 
ސަރވަންޓުންގެ ފުރިހަމަ ރެކޯޑް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޑާޓާ ބޭސްގައި ރައްކާކުރެވޭނެ 
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހަދާ ދުވަސްވަރު ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ 
ޮއފް ފޭިންނސް ެއްނޑް ޓްރެޜަީރައާށއި، ަރއިްޔުތންގެ ަމިޖީލަހާށިއ، ަރީއުސްލޖުްމހޫިރއްާޔގެ ޮއީފަހށް 
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެކިއެކި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަންކަން ނިންމަން ބޭނުންވާ 
ހޯދުމުގެ  ހައްލު  ދަތިތަކަށް  ދިމާވާ  ކޮމިޝަނަށް  ކަށަވަރުކުރުމުގައި  މައުލޫމާތު  އެފަދަ  ވަގުތަށް 

ބޭނުމުގައެވެ.

ވަޒީފާ ދެވުނު އަދަދު   -      ދާއިމީ :  1454  -      ވަގުތީ : 483
ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވުނު އަދަދު :     2974

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އަދަދު: އެދިގެން: 1174 
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ވަކިކުރި:  77       

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި: 2304
މުސްކުޅިކުރި: 174  

2015 -  24696 (އަންހެން: 13505 / ފިރިހެން: 11191)
2016 - 24501  (އަންހެން: 13620 / ފިރިހެން: 10881)
2017 - 21847  (އަންހެން: 13087 / ފިރިހެން: 8760)
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ޑާޓާބޭސްއެއް  ބަލަހައްޓާ  މައުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބޭނުންތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި، ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ «ވިއުގަ» ރައިޓްސް ދިނުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކޮށް 
ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ވެބްސައިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މުހިންމު 

ޒިންމާތަކެވެ. މި ގޮތުން މި ޔުނިޓުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛
ސިިވލް ަސރިވްސ ުމަވްއަޒުފްނާނެބހޭ ަތާފސް ިހާސބު ހޯދުަމށް ިލޭބ ިރކްެއސްްޓަތކާ ެއްއޮގތްަށ އެ 

މައުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
ެފސިލިޓީ  ނެްޓަވރކް  ޭބުންނވާ  ުމަވއްަޒފްުނަނށް  އިދާާރެގ  ކޮމިަޝުނެގ  ަސރިވސް  ސިިވލް 

ްށދިނުން ކޮ ޯފރު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފޯނު ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ނެޓްވަރކް 
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ގުޅާދިނުމާއި، އަދި ޓެލެފޯނު ގުޅުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ހަރޑްވެއަރއާއި، ޕެރިޕެރަލްސް އަޕްގްރޭޑް 

ކުރުމާއި، ރިޕެއަރކުރުމާއި، މެއިންޓެއިންކުރުން ނުވަތަ ރެކޮމެންޑްކުރުން 

އިދާރާތަކުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގަ»  «ސީއެސް  އަހަރަކީ،  ވަނަ   2017
ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި އަހަރެކެވެ. «ސީއެސް ވިއުގަ» މެދުވެރިކޮށް 
ދީފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިނުމަށް  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް 
ބޮޑެތި  ގޮތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް  ބަދަލުގެނައުމާއި،  ރައިޓްސްއަށް 

ގެނެވިފައެވެ. ވަނީ  ބަދަލުތަކެއް 
ވަޒިފާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް «ސީއެސް ވިއުގަ» އަށް ގެންނަން ހުށަހެޅޭ ބަދަލުތަކަށް 
އަހަރުގެ އެކިދުވަސްވަރު ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މި ކަންކަމުގެ  ބަލައި، ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް 
ައަވްސވެ،  ްސީޕްޑ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ކުާރ  ަމަސްއަކްތ  ިދުނުމެގ  ަވީޒާފ  ަސބުަބްނ 
ކުަރްނެޖިހަފިއވާ ިގަނ ަމަސްއަކްތަތއް ައަވަހށް ިނންމަުމށް ފުުރަސތު ަތަނަވްސެވެގން ޮގްސަފިއެވެއވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



26

ިސިވލް ަސރިވްސެގ އިދާާރަތއް ިހްނގުަމްށ ޭބންުނވާ ޮޕިލީސަތްއ ކަނަޑައަޅއި، ޮޕިލީސަތއް ިޑވޮެލްޕކުުރާމއި، ެއެސސްމަންޓް 
ކުރިއަށްދާގޮތް  ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  އެކުލަވާލުމާއި،  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ހެދުމާއި، 
ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ 
ޕޮލިސީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އިދާރާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މައުލޫމާތު  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ  މުރާޖައާކޮށް  ޕްރޮސީޖަތައް 
ިޑެވޮލޕްަމންޓް ެސކަްޝްނެގ ަމިއގަނުޑ ިޒންާމެއކެވެ. މި ޮގުތްނ ިމ ުޔނުިޓން ކުާރ ަމިއގަނޑު  ެއންްޑ ޯއަގަނިއޒޭަޝަނލް 

ތެރޭގައި؛ މަސައްކަތްތަކުގެ 
މުރާޖައާކޮށް  އުސޫލު  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ގެނައުން ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް 

އެކުލަވާލުން
ސްޓްރެޓަީޖަތއް  (ރެިޓނަްޝން)  ޭބުންނވާ  ދެމެެހއްޓުަމްށ  ުމވަްއަޒުފން  ަސރިވްސަގއި  ސިިވްލ 

އެކުލަވާލުން އުސޫލުތައް  ކަމާގުޅޭ  މި  ގާއިމުކޮށް 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ކޮމްޕިޓެންސީ އެސެސްކުރެވޭނެ 

ގޮތްތައް ހޯދައި، އެ ކަންކަން ހިންގުން
ކުރުމަށްަޓަކއި  ފުިރަހމަ  ިއތުަރްށ  ިޑވޮެލްޕޮކްށ  މޮިޑއްުލަތްއ  ސޮފްްޓެވައރެގ  ިވުއގަ»  ސީެއްސ 
ަކނަްތްއަތއް  ޭބްއވުުމެގ  މަްޝވަާރަތްއ  ފަާރްތަތާކެއކު  ކަާމުގޭޅ  ެއްއކުރުަމށް  ަމުއލޫާމުތ  ޭބުންނވާ 

ބެލެހެއްޓުން ހިންގާ  ކޯޑިނޭޓްކޮށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް» އިޞްލާޙުކުރުން:
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާނު» ފުރިހަމަކޮށް، ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލުކޮށްފައިވާ 
ކުރިަމިތަލއި،  ަސރިވްސެގ ވަޒާީފައަކްށ  ިސިވލް  ތެރޭަގިއ  ުމއްަދުތގެ  ފަާރްތަތަކްށ ސްެޓިފކެްޓެގ 
ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ  ފެބްރުވަރީ 1  އެ ސެޓްފިކެޓަށް 2017  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ސެޓްފިކެޓް 
ގުޅިގެން «ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ނިންމެވުމާ  ކޮމިޝަނުން  ދިނުމަށް  އިންސައްތަ)  (ފަހެއް   5%
«ވަޒީފާއަށް  ގެ  އުޞޫލުތައް»  މިންގަނޑުތަކާއި  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް 
އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް» އަދި «ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް) އިޞްލާޙުކޮށް، 2017 ފެބްރުވަރީ 
1 ގައިވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ.

ދިނުމަށް  މާކްސް  އަށް  އިމްތިހާނު»  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
މީހުން ހޮވުމާއި  ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، «ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް 
ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިޞްލާޙުކޮށް،  އުޞޫލުތައް»  މިންގަނޑުތަކާއި  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 

- 1



މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިއުލާނުތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ «ނަމޫނާ» 2017 ފެބްރުވަރީ 
01 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. 

ަބދުަލކުުރުމަގއި  ުނަވތަ  ހަަމެޖްއސުުމަގއި  ީމުހން  ަމގާމަުތަކށް  ަސރިވްސގެ  ސިިވލް  ިދވެހި 
ާއްނުމކުުރން: އުޞުޫލ  ކަނަޑެއޅުުމެގ  ފިަޔަވުޅ  ކުިރއެރުުމެގ  ުމސާަރިއެގ 

ބަދަލުކުރުމުގައި  ނުވަތަ  ހަމަޖެއްސުމުގައި  މުވައްޒަފުން  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ކުރިއެރުމުގެ  މުސާރައިގެ 
އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ އުޞޫލުތަކުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ 
ގުޅިގެން، މުސާރައިގެ  ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ހަމަޖެއްސުމުގައި އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ އުޞޫލުތައް 
ދިާރާސޮކްށ، އެ އުޞުޫލަތަކްށ ބަަދުލަތެކއް ެގްނަނންޖޭެހ ކަަމްށ ކޮމަިޝަންށ ެފްނާނތީ، 2017 މެއި 

1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް މި އުޞޫލު އެކުލަވާލެވުނެވެ. 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު»:

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު» އެކުލަވާލައި، 
ަތާފުތ ެއިކަފހަރު ަމިތްނ ެއ އުޞަޫލްށ އްިޞާލުޙަތްއ ަވީނ ެގެނިވަފެއެވ. ިމގުޮތްނ ެއންެމ ަފުހން 
ފަށާފައިވަނީ  ޢަމަލުކުރަން  ފާސްކުރައްވައި  ކޮމިޝަނުން  އުޞޫލު  އެ  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނެވުނު 

2017 އޮގަސްޓް 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 
ފުވައްމުލަކު  މުވައްޒަފުން  އުވުނު  ވަޒީފާ  ގުޅިގެން،  އުވާލުމާ  ކައުންސިލްތައް  ރަށު  ފުވައްމުލަކު 
ސިޓީގައި ދައުލަތުން ޤާއިމުކުރި އެހެން އިދާރާތަކުގެ ހުސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ދޫކޮށްލަންޖެހޭ 

މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމުގެ އުޞޫލު»: 
ިދެވހި  ުގިޅެގން،  ުއާވެލްއވުމާ  ަރީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ  އިދާާރަތްއ  ަކއްުނިސލް  ަރށު  ުފަވއްުމަލުކ 
ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  (ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   223 ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް އުވިގެން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމާއި، އެ ސިޓީގައި ދައުލަތުން 
ގޮތްތައް  ކުރާނެ  އަމަލު  ބަދަލުކުރުމުގައި  މަގާމުތަކަށް  ހުސް  އިދާރާތަކުގެ  އެހެން  ގާއިމުކުރައްވާ 

ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު، 2017 ޖޫން 21 ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. 
ތިބި  ބިދޭސީން  ހަމަޖެއްސުމާއި،  ވަޒީފާ  ބިދޭސީންނަށް  ދަށުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 
ހަަމެޖްއސުުމގެ  ަވީޒާފ  ފަާރްތަތަކްށ  ެއ  ކުރިަމިތލުުމްނ،  ިދެވިހން  ޝަުރޠުހަަމާވ  ަމާގުމަތަކށް، 

  :« އުޞޫލު 

- 3

- 2

- 4

- 5
28

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް 
އެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  މީހަކާ  ނުވާ  ކަމުގައި  ރައްޔިތެއް  ދިވެހި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރވިސްގެ 
ަމސަްއަކަތްށ ެއަކޭށަނ ިދެވްއަސުކ ިލެބްނ ެންތ ާޙަލެތްއަގިއަކްނ ޔީަޤްނ ކުުރާމއި، ިދެވިހ ިސިވލް 
ޮގަތްށ، ސަުރކާުރން  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ  ަގިއ  ާމްއާދެގ (ރ)  ވަަނ  ގަވާއިދުގެ 109  ސަރވިސްގެ 
ބިދޭސީއަކު  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  އެ  ނުލިބި  ދިވެއްސަކު  އެކަށޭނަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ދެމުންދާ 
ގެންގުޅެމުންދާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެކަށޭނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ލިބޭގޮތްވެއްޖެނަމަ، 
އެ  ދޫކޮށްލުމަށްފަހު،  މީހާ  ބިދޭސީ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 
މަޤާަމްށ ިދެވްއަސުކ ހަމަެޖްއސުަމްށ ަމުގަފިހޮކށްިދުނުމެގ ޮގުތން «ޮކންޓްެރކްްޓ އެްމްޕޯލއިަމންްޓގެ 
ދަށުން ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި، ބިދޭސީން ތިބި މަގާމުތަކަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ދިވެހިން 
ކުރިމަތިލުމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު» އެކުލަވާލައި، 2017 ނޮވެންބަރު 

01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ އެ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. 
ސިވިލް ސަރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ިއސް ުމަވއްަޒުފނަްނީކ ަވިކ ެފްނވަަރަކްށ ތަމްީރުނެވަފިއާވ ަބެއްއކަަމްށ ކަނަޑެއޅުމުެގ ސިާޔަސުތ»: 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އިސްފަންތީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަކީ އެންމެ ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް 
ބަޔަކަށް ހަދައި، މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް،  ތަޢުލީމު ހާޞިލުކޮށްފައިވާ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް 
ހެދުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިޖާބީ  އީޖާދީ،  ލިބިފައިވާ  ހުނަރު  މަޢުލޫމާތާއި  ފަންނީ  ބޭނުންވާ 
ގޮތުން،  މަތިކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ސަރވިސްއިން  «ސިވިލް  މަޤުޞަދުގައި، 
ކަމަށް  ބައެއް  ފެންވަރަކަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ  ވަކި  މުވައްޒަފުންނަކީ  އިސް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އާންމުކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ގައި   25 އޮކްޓޫބަރު   2017 ސިޔާސަތު»  ކަނޑައެޅުމުގެ 

29
ސިޔާސަތު  އެ  ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ގައި   15 ނޮވެންބަރު   2017 އެހެންނަމަވެސް، 

ބާޠިލުކޮށްފައެވެ. 
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ސީ.އެސް. ވިއުގަ 2.0 ކަާމެބޭހ ފަާރތަްތާކ ުގިޅގްެނ ިހްނާގ ެބލެެހއްޓުާމިއ ެއ ޕްޮރގްާރުމެގ ިއތުަރށް 
ަމަސްއަކތް  ެބލެެހއްޓުުމގެ  ިހްނގައި  ޯކިޑނުޭޓޮކްށ  ަކްނަތއަްތްއ  ކުަރންޖޭެހ  ފުިރަހަމކުުރަމށްަޓަކިއ 
ކުރަިޔްށ ެގންެދެވެއެވ. ިމޮގުތްނ ިވުއަގ ކޮމީިޓގެ 35 ބައްދަލުވުމެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ 
ޮގަތށް  ކުރާ  ވަީޒފާހަމަެޖްއުސުމެގ ަމަސްއަކްތަތްއ ކޮމިޝުންނ  ެފިށެގްނ  އްިނ  2017 ޖޫން 4 
ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި «ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ 
ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް» ސާފުނުވާ ކަންތައްތަކާ 

ގުޅިގެން އަންނަ «ޕޮލިސީ ކްލެރިފިކޭޝަން» ތަކަށް އެޓެންޑް ކުރަމުން ގެންދިއުން
ސިިވްލ ަސރިވސްެގ ވަީޒފާ ަތަކްށ މުީހްނ ޮހވުާމިއ ައއަްޔްނ ކުރުުމެގ ިމްނގަނޑަުތާކިއ އޫުޞުލަތއް» 
ކޮމިޝަނުން  ފާހަގަކޮށް،  ކަންތައްތައް  ދަތިވާ  ދިއުމަށް  އަމަލުކުރަމުން  އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ  އިން 
ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ވަނީ ކޭސްތައް ހުށަހަޅިފައެވެ. 
ކުރިޔަށް  އެއްގޮތަށް އެ އުޞޫލު ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ 

ގެންދެވެއެވެ
ޓާގެޓްތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި   2020-2016 ްޕޭލން  ސްޓްރެޓިީޖކް  ަސރިވސް  ސިިވލް 
ހާޞުިލވަުމންާދ ިމްނވަުރ ެދެނގަތުުމެގ ޮގުތްނ ކޮމިޝުަނެގ ޑިވިަޜްނ/ ެސކްަޝްނަތުކްނ ަމުޢލޫާމތު 
އެއްކުރުމާއި، ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އޯވަރސައިޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ 

ކުރިޔަށް ގެންދެވެއެވެ ކަންތައްތައް 
ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ވަޒީފާތައް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ެއުކަލާވެލިވފަިއވާ އުޫޞލު އަދި އެ އުޞޫލު ަތންފީުޒކުރުުމގެ ޮގުތން ކުުރަމްށ ާރާވފަިއވާ ަކްނަތއަްތުކގެ 
އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓް ކޮމިޝަނާ ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވި 
ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެ އުޞޫލު އަދި އެކްޝަން ޕްލޭންއަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ 

ކުރެވެމުންނެވެ
އާންމުކުރެވޭ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
މިގޮތުން މާލޭގެ އިދާރާތަކަށް، ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި އަދި އަތޮޅުތަކުގެ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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އިދާާރަތަކްށ ެޓެލކްޮނފަެރްންސ މެުދވެިރޮކްށ ާއންުމކުެރޭވ އޫުޞުލަތާކ ުގޭޅ ަމޢުލޫާމތު ެދިވަފިއެވެއވެ. 

ބޭނުންކުރާނެ  ޢައްޔަނުކުރުމުގައި  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 
ތައްޔާރުކުރުން އެއް  މޮޑެލް  «ކޮމްޕީޓެންސީ» 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އިދާރާތަކުން އެއް މިންގަނޑަކުން އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން

ޮގުތން  ފިަހޮކްށިދނުުމެގ  ވަީޒާފަތްއ  ިސިވްލ ަސރިވްސެގ  ުހްނަނ ީމުހނަްންށ  ުނުކޅެުދްނތިެރަކްނ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ަތުއީލމީ ދާއިާރގެ ަފްނނީ ަމގާުމަތަކށް ީމުހން ޮހވުުމަގއި ާމްކސް ިދނުުމގެ ުއޫސލު ަތއްޔާުރޮކށް 
ބޭނުންކުރަން ފެށުން (އިސްލާހު 1) (3 އޮކްޓޫބަރު 2017)

ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކިޓް ތައްޔަރުކުރުން (3 ޑިސެންބަރު 2017)
ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ޖޮބް ސްޓްރަކްޗަރ (އިސްލާހު 1) ތައްޔާރުކުރުން (3 ޑިސެންބަރު 2017)

ފޮރިން ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކިޓް ތައްޔާރުކުރުން (11 އޮކްޓޫބަރު 2017)
ނަުރުހްނެގ ވަީޒާފެގ ައުއ ޮއިނގަނުޑ ތައްޔާުރޮކްށ ިމިނސަްޓރ ޮއްފ ިފޭންންސ ެއްންޑ ޓްރެޜަީރގެ 

ލަފާފުޅަކަށް ފޮނުވުން (18 ސެޕްޓެންބަރު 2017)
ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އައު އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް 

ފޮނުވުން (22 އޮކްޓޫބަރު 2017)
އެޓާރނީންގެ ޖޮބް ސްޓްރަކްޗަރ (އިސްލާހު 3) ތައްޔާރުކުރުން (2 މާރިޗު 2017)

ޭބންުނކުަރން  ާފްސޮކްށ  ުއޫސުލ  ހިޖުަރކުރުުމެގ  (އިމިގްރަޭޝން)  ޮއިކުއޕޭަޝްނގެ  ެއިލެމންޓަީރ 
(2017 ސެޕްޓެންބަރު   9) ފެށުން 

އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން (3 އޮކްޓޫބަރު 2017)
ތައްޔާރުކޮށް   (4 (ިއސާްލހު  މުެނައްލ  ެއަލަވްނސް  ދޭ  ުމަވްއަޒުފްނަނށް  ަސރިވސް  ސިިވްލ 

(2017 ޑިސެންބަރު   7) އާންމުކުރުން 
ހައިބްރިޑް އޮނިގަނޑު އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ރ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކޮށް، އޮނިގަނޑު އިމްޕްލިމެންޓް 

ކުުރުމަގއި ސަާމުލަކންޭދްނެޖހޭ ަކނަްތްއަތއް ދެެނަގުތްނ (28 ެސޕެްޓްނބަރު 2017)
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ަސޕޯޓް  ޭބންުނވާ  ިހްނުގަމށް  އިދާރީ  ކޮމިަޝުނގެ  ަސރިވސް  ިސިވލް  ެސކްޝަަނކީ  ެއޑްިމިނސްޓްރިޭޓވް 
ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސެކްޝަނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް 
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ގޮނޑި، މޭޒު، ޓެލެފޯނު، ލިޔެކިޔުން ފަދަ ތަކެތި 

ުދަވހުންުދަވަހށް ފޯުރޮކށްިދުނުމގެ ެއންމަެހއި ިޒްނާމަތއް އަާދކުރަުމްނެގންާދ ެސކްޝެަނވެ.
ފަރާތްތައް ގަބޫލުކުރާ  ކޮމިޝަންގެ ފްރަންޓް އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

ކަށަވަރުކުރުން. ޚިދުމަތްތަކެއްކަން  ފޯރުކޮށްދޭ  ފެންވަރެއްގައި 
ކޮމިޝަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭތާ 2 މަސްތެރޭގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ 

ަމިތްނ ަތއްޔާުރޮކށް، އެ ިރޕޯޓް ަރއިްޔުތްނެގ މަިޖީލަހާށއި، ަރީއުސލްޖުމްހޫިރއާްޔައްށ ޮފުނުވން.
ދެނެގަނެ  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އޮފީހަށް  މަރާމާތުކުރުމާއި،  އިމާރާތް  ހިންގާ  ކޮމިޝަން 

ބަދަލުކުރުން. ސެކްޝަންތައް  ގޮތްތަކަށް  ފަސޭހަވާނެ  ޖާގަ  ސެކްޝަންތަކުގެ 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމަށް ބޭނުންވާ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާއި، އޮފީސް 
ހަދައިދިނުމަށް  ހުއްދަ  ހުޅުވުމުގެ  އޮފީސް  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ލެއްޕުމަށް  ހުޅުވާ 

ކުރުން.  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ 
ޕްރޮޮޓޯކލް  ަދތުުރުފުޅަތުކގެ  ކުަރއްާވ  ާރއްެޖިއްނބޭަރށް  ާރއެްޖާއއި  ެމްނބަުރން  ކޮމަިޝުނެގ 

މެނޭޖްކުރުން.  އިވެންޓްތައް  ބޮޑެތި  މުހިންމު  ބާއްވާ  ކޮމިޝަނުން  ހަމަޖެއްސުމާއި، 

ކޮމަިޝުނެގ ަރީއސްގެ ކޮޓަރި މަރާާމތު ކުރުުމެގޮގުތން، ރޫމްގެ ބޭރު ފަާރުތަގއި ފަރުދާ 
ދަމައި، ބޯޑަރު ހަރުކޮށް ފުރިހަމަކުރުން

ހަލާކުވެ  ރޫމްތައް  ގެންދެވި  ބޭނުންކުރަމުން  މެންބަރުން   3 ކޮމިޝަނުގެ 
މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވާތީ، އެ ރޫމްތައް އެއްކޮށް ރޫޅާލައި، އެ 3 ރޫމާއި، 1 މީޓިންގ 
ރޫމް އެލްމެނިއަމްއަށް ބަދަލުކޮށް އެ ހުރިހާ ރޫމްތަކެއްގައި އެތެރެ ނުފެންނަގޮތަށް ސްޓިކާ 



ގެނައުން ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ރޫމްތަކަށް  ޖަހައި 
ކުރިން  ގައި  ގެ އިތުރުން މެންބަރުންގެ 4 ރޫމް  ކޮމިޝަނުގެ «ވިލުރޫމް» އާއި، «އިރުރޫމް» 

ަބަދުލކުުރން ެއްއޮކްށ  ފަރުދާ  ަތްނަތުނގެ  ެއ  ަހާލުކެވަފއިާވީތ،  ފަރުާދ  ޭބުންނކުިރ 
ކޮމިޝަނަރުންގެ އޮފީހުގެ ތަޅުމުގެ ދޫލަތައް ބާވެފައިވާތީ، ދޫލަތައް އެއްކޮށް ބަދަލުކުރުން

ކޮމިޝަނަރުންގެ އޮފީހުގެ ސައި ކޮޓަރިއާއި، މެންބަރުންގެ  ރޫމްގެ ފާރުތަކުގެ ކުލަ ބަދަލުކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތަކުގެ ފުލް ސަރވިސް އެއްކޮށްދީ،  މަރާމާތުކުރަންޖެހުނު 3 

އެއަރކޮންޑިޝަނެއް މަރާމާތުކުރުން
ކޮމިޝަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ މަހަކު 2 ފަހަރު ކޮމިޝަންތެރެ ސާފުކުރުމުގެ 

ާޚއަްޞ ަމަސްއކްަތަތެކްއ ކުރަުމން ގެންިދުއން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާއަކީ ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި 
އިދާރާތަކާމެދު  ސަރުކާރުގެ  ކޮމިޝަނާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އާންމުންނަށް 
ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ. މި ގޮތުން މި ޔުނިޓުން 2017 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ބަލައި އިސްކަމެއްދީގެން  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޔުނިޓުން އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި 
ިސިވލް  ައހަރު،  ެއްއ  ައހަުރން   2 ކޮންމެ  ޮކމިަޝުނން  ަމަސްއަކްތަތަކީކ  ކުރަިޔްށެގންދަިޔ  
އިދާރަތަކުން  އެ  މަގުޞަދުގައި  މަތިކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  އިދާރާތަކުންދޭ  ސަރވިސްގެ 
ހިންގުން  ޕްރޮގުރާމުތަކާއި،  އައު  އުފައްދާ  ބޭނުންހިފައި،  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންދާ 
އަވަސްކުރުމަށްކުރާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައި ދެމުންދާ އީޖާދީ އިނާމު 
2018 ވަނަ އަހަރު ދިނުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. މިގޮތުން އަހަރު ނިމުނުއިރު 

އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައި، «އީޖާދީ އިނާމު» ޓްރެޑިޝަނަލް މީޑިޔާ އަދި މީސް 
މީޑިޔާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2 ނޫސްބަޔާނެއް ވަނީ ނެރެފައެވެ. އެއީ 1 މޭ 2017 ގައި 
މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާބެހޭގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 
ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރުމާއި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް 
ަރްއާކތެިރކުުރމާ ެބޭހޮގުތނެްނވެ.  އަދި 5 ނޮވެންބަރު 2017 ގައި މީޑިއާ ރިޕޯޓެއްގައި 



« ޯރިޅ ޭބުލްނ» ިމ ސުުރީހެގ ދުަށގަިއ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކމިަޝަނށް ަރއްުދާވޮގތްަށ، ެއަތެކއް 
ގެނަސްދީފައި  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މުސާރައަށް  ސަރވަންޓުންގެ  ސިވިލް  ވީއިރުވެސް  އަހަރެއް 

ނުވާކަމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
3 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އާއު ޑިޒައިނަކާއެކު ނިއުސްލެޓަރގެ އިތުރު ވޮލިއުމެއްގެ 

ދަށުން  ކޮންމެ މަހަކު ޢަދަދެއް ނެރެމުން ގޮސްފައިވާ ( 12 ޢަދަދު)
ަމުއލޫާމތު  ަކަވރޮކށް  އިެވނެްޓއް   80 ގޮތުގައި  ޚަބަރުގެ  ހަމައެކަނި  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މިދިޔަ 
ެގެނސްެދވަިފއި ާވެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ފޮޓޯ އަދި ވީޑޯިޔގެ ޒަީރާއއްިނެވްސ ިސިވްލ ަސރިވސް 
ކޮމިޝަންގެ އިވެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދީ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް  ވެބްސައިޓު  ލިންކުތައް  ތަފާތު  އަދި  ނޯޓް،  ސަކިއުލަރ  ސަރކިއލަރ،  އިއުލާން، 
ިގނަ ަމުޢލޫާމުތަތެކްއ ަރއިްޔުތްނަނށް 2017 ވަނަ އަހަރު ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ވެބްސައިޓުން ގެނެސްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަދި ސޯޝަން މީޑިޔާގެ ވަޞީލަތްތައް (ފޭސްބުކް އަދި 
ުޓވިޓަރ) ެމުދވެިރޮކްށ ިމ ދެ ޕްލްެޓފޯމު ޭބުންނކުރާ ފަާރްތަތަކްށ ެއންެމ ަފޭސަހިއްނ ެއ ަމޢުލޫާމުތަތއް 
ބަލާލެވޭ ފޯމެޓްތަކުގައި ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން، ފާއިތުވި 2017 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ސޯޝަލް 

މީޑާިޔ ެއަކުއންްޓަތުކަގއި ަރއްިޔތްުނެގ ަބއިވެިރުވްނ ވަަރްށ ބޮަޑްށ އިތުުރކުެރިވަފިއާވެނެއވެ.
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 6 
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދެވިފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ާޤޫނުނގެދުަށްނ ޫންނޮގަތްށ  ަތާފތު ެއކި އިދާާރަތުކްނ ަމުއޫލާމަތްށ އެިދ ފުޮނވި ިރުކެއސްްޓަތަކްށެވސް  
މަޢުލޫމާތުގެ  އެދުނު  ހިމެނުމަށް  ޚަބަރުގައި  މީޑިޔާތަކުން  އަދި  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.  މައުލޫމާތު 
ތެރޭން ކޮމިޝަނުން ދޫކުރުމަށް ނިންމި މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ހުށަހެޅުނު ސުވާލުތަކަށް 
ަޖާވުބ އެުރިވަފއިެވެއވެ. އަިދ ީމެގ ިއތުުރްނ މީޑާިޔަތކާިއ ާއންުމ ފަރުުދްނެގ ެމދުަގިއ ޮކމިަޝުނގެ 
ަމުޢލޫާމތު  ަމަސްއަކްތަތުކގެ  ުމިހްނމު  ކުރާ  ކޮމިަޝަނުކްނ  ޮގުތން  ރަނަގުޅކުރުުމގެ  ަތަސއްވުުރ 
މީޑިޔާތަކާ ހިއްޞާކޮށް، މުހިންމު އިވެންޓްތަކުގެ ޚަބަރު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށް 

މީޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންގޮސްދެވިފައި ވާނެއެވެ. 36
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އައްޔަނުކުރުމާއި،  ހޯދުމާއި،  ވަޒީފާތަކަށް  މުވައްޒަފުން  ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ޔުނިޓަކީ  ރިސޯސް  ހިއުމަން 
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، ޙާޟިރީ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް 
އިތުރުން، ހުނަރު މަތިކޮށްދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސްއާބެހޭ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ  ހޯދައިދިނުމުގެ 
ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ޒިންމާ އުފުލާ ޔުނިޓެވެ. ހަމައެއާއެކު މި ޔުނިޓުން 

ކުރާ މައިގަނޑު އެހެން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛
•ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، 
އިދާރާތަކުން ލިބޭ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި، ސްޓަޑީ ޓުއާތަކާއި، ފީލްޑް ޓްރިޕްތަކާގުޅޭ  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްކް 
އެހީއާއި،  ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އެކުލަވާލުމާއި،  އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ 

ޓެކްނިކަލް އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން
ެވވޭ  ޖަމަާޢްތަތާކެއުކ  ަޖްމިޢއްޔާ  ަބިއަންލައުގވާމީ  ޮކމިަޝާނިއ،  ަސރިވްސ  ިސވްިލ 
އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ރާވާ ހިންގުން
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ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކަމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކާ 
ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓު ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ 
އީެހާއއި، ެއެހނެިހން ެޓްކިނަކލް އެހީ ހޯދާިދނުާމއި، އަދި ޮކމިަޝުނގެ ބަޖުެޓން ޚަރަުދކްޮށެގން ަބިއވެިރވާ ަބިއންަލައުގވާމީ 
ެއިކެއކި  ިއތުުރން،  ިހްނގުުމގެ  ާރަވއި  ފްީލޑްޓްިރްޕަތްއ  ްޓަވރަތާކއި،  ސްޓަީޑ  ޯވރކޮްޝްޕަތާކއި،  ިލބޭ  ިއދާާރަތުކން 
ޔުނިޓުގެ  ރިލޭޝަންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ތައްޔާރުކުރުމަކީ  އެމް.އޯ.ޔޫތައް  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ސޮއިކުރަން  ފަރާތްތަކާއެކު 

ޒިންމާތަކެވެ. މައިގަނޑު 

ދުބާއީގައި 11 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ބޭވުނު މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
ަރީއސް ޑރ. ަޢީލ ޝަީމާމއި، ޮކމިަޝުނެގ ެމްނބަރު ަޒކަިރއްޔާ ުޙަސިއެނވެ. ކޮމިޝުަނގެ 
ޔުނައިޓެޑް  ވަޑައިގެންނެވީ  ދުބާއީއަށް  ޙުސައިން  ޒަކަރިއްޔާ  މެންބަރު  އަދި  ރައީސް 
އަރަބިއެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެޕިނަސް އުހޫދު ބިންތު 

ޚަލީފާ އަލް ރޫމީ ދެއްވި ދައުވަތަކަށެވެ. 



 12 ޚާލިދު ވަނީ  ޢަލީ  އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ  ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު  ރާއްޖެއިން  ޖަރުމަނުވިލާތަށް 
ިއްސވެިރްނނާ  އިދާާރެގ  ކޮމަިޝުނެގ  ެމްނބަުރްނާނިއ  ޮކމިަޝުނެގ  ަގިއ   2017 ފެބުރުވަރީ 
ބައްދަލުކުރައްވައި ޖަރުމަނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާއިން ގުޅުންބަދަހިކޮށް 
ތަަރއީްޤގެ އީެހތެިރކަން ަފިހކުރެިވާދނެ ާދއިާރަތކާ ުގޭޅޮގުތން މަްޝވަާރކުަރްއާވަފެއވެ. މި މަްޝވަރާ 
ބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރުދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެދިވަޑައިގެންނެވި 
ހުނަރާއި  ސަރވަންޓުންނަށް  ސިވިލް  ދިވެހި  ދެއްވައި،  އިޖާބައެއް  އުންމީދީ  ވަރަށް  ކަންކަމަށް 

ޕްރައި  ބޫޓާނުގެ  ވަފުދު  ކޮމިޝަނުގެ  ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް  ބައްދަލުވުމުގެ  މަޝްވަރާ  މި 
މިނިސްޓަރާއި ދުބާއީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެޕިނަސްއާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައި 
މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
މަޝްވަރާ  ބައްދަލުކުރައްވާ  ވެސް  ބަންޑާރައާއި  މަޑުއްމާ  ރަންޖިތު  މރ.  މެނޭޖްމެންޓް  އެންޑް 

ވެއެވެ. ކުރައްވާފައި 
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ަމަސްއަކތް  ަފިހޮކށްެދްއވުަމށް  ފުރުަޞތު  ިޙއާްޞކުުރަމށް  ތަޖުިރބާ  ިއތުުރކުރަުމާށއި،  ާޤިބުލކަން 
ތެެރިއން  ަބއްދުަލވުުމގެ  މަޝްވަރާ  ދެްއާވަފެއެވ.މި  ަވނީ  ެއަކަމނާ  ޔީަޤްނކަން  ކުަރްއާވެނކަުމގެ 
މިނިސްޓަރ  ދުބާއީގެ  މިނިސްޓަރާއި  ޕްރައި  ބޫޓާނުގެ  ވަފުދު  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެޕިނަސްއާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި 
ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް މރ. ރަންޖިތު 

ެވެއވެ. ކުަރްއާވަފިއ  ަބއްަދުލކުރަްއާވ މްަޝވަާރ  ެވްސ  ަބންޑާަރާއިއ  މަުޑއްާމ 
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ެއުކވެިރ އަަރިބ އިމާާރުތެގ ސަުރކާުރްނ ިއްނތިޒާުމޮކްށެގްނ ުދާބީއަގއި 2017 ފެބުރުވަރީ 
މަހުގެ 12 އިން 14 އަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ 5 ަވނަ ާވރްލްޑ ަގަވރަމންްޓ ސަމިޓުަގއި 
ވަފުދުަގއި  މި  ބަިއވެިރެވަފެއވެ.  ަވނީ  ަވފުެދއް  ކޮމިޝުަނގެ  ަސރިވސް  ިސވިލް 
ޝަމީމާއި،  ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ 
ކޮމަިޝުނގެ ެމްނބަރު ަޒކަިރއްޔާ ުޙަސިއެނވެ. ުދނޭިޔގެ 130 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން 
މި  ފަރުާމކުރުެމވެ.  ސަުރކާރަުތްއ  ކުރިަމުގެގ  ިޝއާަރީކ  ސަމުިޓގެ  ިމ  ަބިއވެިރވި 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ވިސްނުން  ހޯދުމަށް  ތަރައްޤީ  ހަރުދަނާކުރުމާއި،  ހިންގުން  ޒަމާނީކޮށް  ސަރުކާރުތައް  ސަމިޓުގައި 
ވަނީ  ލީޑަރުން  ބައެއް  މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ  ވިސްނުންތަކުގެ  އައު ސިޔާސަތުތަކާއި  ގެންގުޅެވިދާނެ 

ދައްކަވާފައެވެ. ވާހަކަފުޅު 

ދުބާއީގައި ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 12 އިން 14 އަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ 5 ވަނަ ވާލްޑް ގަވަރމަންޓް 
ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް  މަޝްވަރާ  މި  ބޭއްވުނު  ހަވާސާގައި  ސަމިޓުގެ 
ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމާއި 
ޮކމިަޝުނެގ މްެނބަުރ ަޒކިަރއާްޔ ުހަސިއެނވެ. ޫޔޭއީއެގ ެފޑަަރްލ ޮއތޯރީިޓ ޮފރ ަގަވރަމންްޓ ިހއުަމން 
ރިސޯސަސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ޑރ. ޢަބުދުއްރަހުމާން އަލް 

އަވަރު އާއި ޑިރެކްޓަރ ޢަބުދުލްކަރީމް އަލަސްމަވާރީ އެވެ.
ފުރުޞަތު  ލިބޭނެ  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި 
ެއުކވެރި އަަރބި އިމާރާތް (ޔޫ. ހޯުދުމގެ ޮގުތްނާނއި، ިސިވލް ަސރިވސް ިހްނގުުމެގ ާދއިާރިއން 
އޭ.އީ) އިން ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާތީ، ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާ 
ުގޭޅޮގުތން  މަްޝވަާރ ކުެރވެުނވެ. އަދި ޫޔ.ޭއ.ީއެގ ސަުރކާރު ުމަވއްަޒުފން ލީަޑރިޝްޕއާ ެހޕަިނސް 
ތަޖުރިބާއާއި،  ހިންގުމުގެ  ހޯދާފައިވާތީ  ކުރިއެރުމެއް  ވަރަށްބޮޑު  ދާއިރާއިން  އިނޮވޭޝަންގެ  އަދި 
ާދއިާރަތުކްނ ިދެވހި ިސިވލް  ަމުޢޫލާމތު ބަަދުލކުރުާމ ުގޭޅޮގުތްނ މަޝްވަރާ ކުެރުވެނވެ. އަިދ މި 
ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުނަރު މަތިކުރުމަށް ތަމްރީނު ބޭނުންވާތީ މި ކަން ފަހިކޮށްދެވިދާނެ 

ގޮތުގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. 

ވާލްޑް  ވަނަ   5 ކުރިަޔްށެގންދިޔަ،  ައްށ   14 އިން   12 މުަހގެ  ެފބްުރވަރީ   2017 ދުބާއީގައި 
ގަވަރމަންޓް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. 
ޢަލީ ޝަމީމު ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން 14 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި މުޙައްމަދު ބިން 
ރާޝިދު ސްކޫލް އޮފް ގަވަރމަންޓްގެ އެގްރެކެޓިވް ޕްރެޒިޑެންޓާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވަނީ މަޝްވަރާ 
ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ މަރުކަޒުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރެޒިޑެންޓް ޑރ. ޢަލީ ސެބާ 
ައްލ ަމއްީރާއެއުކ  ކޮމިަޝުނެގ ަރީއސް ޑރ. ަޢީލ ޝަީމމު ޭބްއެވިވ މި ަބއްަދުލވުމުަގއި ާރއްޭޖގެ 
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ޝައުޤުވެރިކަން  ހޯދައިދިނުމުގެ  ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ުމަވއްޒުަފްނަންށ ުދާބއީން ްސޯކލަރޝްިޕ ހޯދިާދނެ  ާފުޅކުަރްއަވއި، ދިވެހި ިސިވލް ަސރިވްސެގ 
ަސރިވްސގެ  ިސިވލް  ަބއްަދުލކުެރްއުވުމަގއި  ބަަދުލކުެރުވނެެވ.މި  ަމުޢލޫމާތު  ެބހޭޮގތުން  ޮގްތަތކާ 
މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ ގޮތުންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގެ 
ހޯދާފައިވާތީ،  ކުރިއެރުމެއް  ވަރަށްބޮޑު  އިން  (ޔޫ.އޭ.އީ)  އިމާރާތް  އަރަބި  އެކުވެރި  ދާއިރާއިން 
ިހްނުގުމގެ ތަޖުިރާބާއއި ަމުޢޫލާމތު ަބަދުލކުުރމާ ުގޭޅޮގުތްނ  މަްޝވަާރ ކުެރުވެނވެ. އަދި ޫޔ.އޭ.

އިނޮވޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ވަރަށްބޮޑު  އީގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ލީޑަރޝިޕްއާ ހެޕިނަސް އަދި 
ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާތީ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި، މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ 
ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ދާއިރާތަކުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުނަރު މަތިކުރުމަށް 
ތަމްީރުނ ޭބުންނާވތީ ިމ ަކްނ ަފިހޮކށްދެިވާދނެ ޮގުތގެ ަމއަްޗްށ ެވސް ަވނީ މަްޝވަާރ ކުަރްއާވަފެއވެ. 

ުދާބީއަގިއ ިމ ައހަރު ެފބްުރވަީރ ަމހުގެ 12 އިން 14 ައށް ޭބްއުވނު 5 ވަނަ ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް 
ސިވިލް ސަރވިސް  ދަތުރުގައި  ވަޑައިގެންނެވި  ދުބާއީއަށް  ވަޑައިގަތުމަށް  ބައިވެރިވެ  ސަމިޓުގައި 
ކޮމަިޝުނެގ ަރީއްސ ޑރ. ަޢލީ ަޝމީާމއި، ކޮމިަޝުނގެ ެމްނބަރު ަޒކަިރއްާޔ ުޙަސިއްނ، «ހަމްާދން 
ބިން މުޙައްމަދު ސްމާޓް ޔުނިވަރސިޓީ» ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރާއެކު، 14 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި 

ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.
މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީން 
ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަފުދުން 

ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. 

45
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައި، އަދި ދިވެހި ސިވިލް 
ޝައުގުވެރިކަން  ދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ކުރުމުގައި  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ 
ެވސް ަވނީ މި މަްޝވަރާ ަބއްަދުލުވުމގަިއ ސްމާޓް ުޔިނަވރސިީޓެގ ަވިއސް ާޗްނެސލަރ 

ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.
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ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތިމާވެށީގެ ގޮތުން  ވަނީ  ތަޤްރީރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  މި 
ކުރިމަތިވެފައިވާ  ރާއްޖެއަށް  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ގޮންޖެހުންތަކާއި،  ބައެއް 
ނާޒުކު ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއިން 
ަބެއއް  ދިާމެވަފއިާވ  އެްޑިމިނސްޓްރޭަޝަނށް  ަޕްބިލކް  ަކްނކަމާ،  އީޖާީދ  ަބެއއް  ޙާިޞްލޮކްށަފިއާވ 
ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ތަޤްރީރަށްފަހު، 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރުމާއި، ތަމްރީނު ދިނުމުގެ 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަނީ  މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް، ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްއަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަނީ ތަޤްރީރު ކުރައްވާފައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ  ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އަބޫދާބީ 
ޝަރަފުވެރިން  ޒިޔާރަތްކުރާ،  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އަބޫދާބީ  ކުރައްވާފައިވަނީ،  ތަޤްރީރު  ރައީސް 
ތަޤްރީރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ «ބެޓާ ގެމާ ސިގްމާ ޑިސްޓިންގުއިޝްޑް ސީރީސް» ގެ 

މުޚާތަބުކޮށެވެ. ދަރިވަރުންނާ  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ބިޒްނަސް 
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މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. 
ސަރުކާރު ހިންގުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މެދުއިރުމަތީގެ އެއްޤައުމަކީ ޔޫއޭއީ ކަމަށްވާތީ، އެ ޤައުމުގެ 

ދުބާއީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް 
ޒަކަރިއްޔާ  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  ޝަމީމާއި،  ޢަލީ  ޑަރ.  ރައީސް   ކޮމިޝަނުގެ 
ދަތުރުފުޅުގެ  ކުރެއްވި  އެމިރޭޓްސްއަށް  އަރަބި  ޔުނައިޓެޑް  ގައި  ފެބްރުވަރީ   2017 ޙުސައިން، 
ތެރެއިން 18 ެފބުުރވަރީ 2017 ގައި އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި 
އެމްބަސީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ަމޢުލޫާމތު  ިޙއްާޞކުރުާމއި،  ަސރިވްސއާ  ިސިވލް  ިދެވހި  ަފްނނުވެިރަކްނ  ތަޖްިރާބއާ 
ބަަދުލކުެރވިާދެނ ަކްނކަުމގެ ަމއަްޗށް ެވސް ިމ ަބއްދުަލވުުމަގއި މްަޝވަާރކުެރުވެނވެ. ީމގެ 
އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދުން ދުބާއީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވެވި 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިއެމްބަސީއާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. 
ގުޅުން  އިތުރަށް  ދެމެދު  ރާއްޖެއާ  ޔޫއޭއީއާ  ދާއިރާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަދި 
ބަަދިހޮކށްެދްއވުަމްށ  ފޮިރްނ ިމިނސްޓްީރާއ ިދވިެހ އެްމަބީސްނ ަމަސްއަކްތޮކށްދެްއވުަމށް 
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ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސީން ދެއްވި ދައުވަތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ޕާކިސްތާނުގެ 
ލާހޫރަށާއި އިސްލާމްއާބާދަށް، 23 ފެބުރުވަރީ 2017 އިން 7 މާރިޗު 2017 އަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް 

ކުރައްވާފައެވެ.
މި ވަފުދު ޕާކިސްތާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި، ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީއަށް 2017 ފެބުރުވަރީ 23 
ަވނަ ުދަވުހ، ކޮމަިޝުނގެ ަރީއސް ޒިޔާަރްތކުަރްއަވިއ ާޕިކްސާތންުނ ާރއްެޖައްށ ކަނަޑައުޅްއާވަފއި 
ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ސައިދު ކަވަރު ޢަލީ ޝާހްއާ 
ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދު ޕާކިސްތާނަށް 
ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ޕާކިސްތާނުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރާ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންބަދަހިކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް 

ަސރިވްސެގ ުމަވއްޒުަފްނަންށ ޭބުންނާވ ަތމްީރާނިއ ތަޖުިރާބެގ ފުރުަޞުތަތްއ ހޯަދއިދިނުެމވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ވިާދުޅވީ  ނިޔާޒު  ޑރ.  ާވަހކަދަްއަކަވުމްނ  ފަާރުތން  އެްމަބީސގެ  ިދވެހި  ބަްއަދުލވުުމަގއި  ިމ 
ވެސް  މިހާރު  ޙަމީދު  ޢަބުދުهللا  ސަފީރު  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އަށް  ޔޫ.އޭ.އީ.  ދިވެހިރާއްޖެއިން 
އަދި  ކަމަށެވެ.  ބާއްވަވާފައިވާ  ބައްދަލުވުންތައް  މަޝްވަރާ  އިދާރާތަކަކާއެކު  ގިނަ  ގެ  ޔޫ.އޭ.އީ. 
ފަސްވަނަ ވޯލްޑް ގަވަރމެންޓް ސަމިޓުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަދި ބައްދަލުކުރެވުނު އެކިއެކި 
ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޔޫ.އޭ.އީ. އާ  ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާއިން 
ިއތުަރށް ުގުޅން ބަަދިހކުެރްއވުަމށް ަމަސްއަކތް ކުަރްއވެާނަކުމގެ ޔީަޤްނަކން ކޮމަިޝުނގެ ަވފުަދށް 

އަރުވާފައިވެއެވެ. 

ޕޮލިސީސްއަށް  ޕަބްލިކް  އޮފް  ސްކޫލް  ލާހޫރުގެ  ތެރެއިން  ދަތުރުފުޅުގެ  ކުރެއްވި  ލާހޫރަށް 
ާޕިކްސާތނުގެ ީސިނައރ ެމނޭްޖެމންްޓ ޓީަމަކށް  ޒިޔާަރްތކުަރްއަވިއ ެއ ަތުނަގއި ތަމްީރުނވަުމންދާ 
ޮކމިަޝުނެގ ަރީއްސ ޑރ. ައލީ ަޝމީމު ެދްއވި މި ތަޤްރީުރަގއި ދިެވހި ިސވިލް ސަރިވްސަގއި 
މި  ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.  އަލިއަޅުވާލައްވައި  މައްޗަށް  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ހުރި  އީޖާދީކަންކަމާއި  ހުރި 
ޮގުތްނ އީޖާީދ ަކްނކަުމެގ ޮގުތަގިއ ކޮމިަޝންުނ އީާޖީދ ިއނެާމްއ ތަޢާަރުފޮކްށ ދެުމްނ ައްނަނކަާމއި 
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ަޗއިނީޒް ެއކަަޑމީ ޮއފް ަގަވރންަނސް (ީސޭއޖީ) ެގ ަދުއަވަތަކްށ ިދެވހި ސިިވލް ަސރިވްސގެ  
ެއކި އިދާރަާތުކގެ  ުމަވއްޒުަފްނާނއި، ިސވިލް ަސރިވސް ކޮމިޝުަނގެ އިދާާރގެ ަބެއއް 
ުމަވއްަޒުފންނާެއކު،   ިއދާާރަތުކެގ  ެއެހްނ  ަބެއްއ  ަދުއަލުތގެ  ިއތުުރން،  ުމަވއްަޒުފްނެގ 
ޖުުމލަ 30 ުމަވއްަޒުފން ހިެމޭނ ަވފެުދއް 4 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ގައި ޗައިނާއަށް ވަނީ 

ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.
ިމ ޕްޮރގްރާުމަގއި، ަޗއާިނގެ ިސވްިލ ަސރިވްސއާ ެބޭހޮގުތނާްނއި، ަޗިއނާައށް ތަަރއްޤީ 

«ސީއެސް ވިއުގަ» ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކު މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީކަންކަން ވަރަށް 
ފުރިހަމައަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބެލެހެއްޓޭކަމާއި، ކަރުދާސް ބޭނުންނުކޮށް  ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް 
ބޭއްވުން ފަދަ ގިނަ ހުނަރުތައް މުވައްޒަފުންނަށް އުގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ «ހައިބްރިޑް 

ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  މޮޑެލް» ގެ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި 
6 މާރޗް 2017 ގައި ވަނީ  ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 
ެމނޭްޖެމންޓް ޮއނަަރަބލް އާރު.ެއްމ. ަރންީޖުތ ަމޑުްއމާ ަބއްަދުލކުަރްއާވ މްަޝވަާރކުަރްއާވަފެއވެ. 
ަބއްަދުލުވުމަގއި 2011 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ލަންކާގެ  ިމ މަްޝވަރާ 
ހިންގަމުން  ދަށުން  ބެލުމުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  މިނިސްޓްރީއާއި،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕަބްލިކް 
ައްނނަ ިއްނސްޓިިޓއުޓް ޮއްފ ިޑެވޮލޕްަމންޓް އެްޑިމިނސްޓްރޭަޝްނ (ސްލީޑާ) ާއެއކު ޮސިއޮކްށަފިއވާ 
ަސރިވްސގެ  ސިވިލް  މެުދަގއި  ަޤއުުމގެ  ދެ  ިހްއވަަރާކެއކު  ައއު  ައުލން  ަދުށން،  ަފހުުމާނާމގެ 
ަވޒީަރްށަވނީ  ަލްނކާެގ  ރަީއްސ  ކޮމަިޝުނގެ  ޭބުންނާވކަަމށް  ބަަދިހކުރުަމްށ  ުގުޅްނ  ާދއިާރިއްނ 
ދަންނަވާފައެވެ. ލަންކާގެ ވަޒީރު ވެސް ވަނީ މި ކަމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން 
ެދްއާވެނކަުމގެ  ވެ  ެއީހތިެރކަެމއް  ޮއތް  ެދެވްނ  މިިނސްޓްީރން  ަލްނާކގެ  ކުރުަމާށިއ،  ަމސަްއަކްތ 

ޔަޤީންކަން ވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ެގެނުވުނ ޮގާތިއ، އަިދ ަޗިއާނަގިއ ާކމިާޔުބކަާމެއުކ ހްިނާގ އިޤްތިޞާދީ، އިްޖިތާމޢީ، އަދި ސާިޔސީ 
ިއތުުރން  ީމގެ  ީދަފެއވެ.  މުަޢލޫާމުތަތއްަވނީ  ަބިއވެިރްނަނށް  ަވފުދުެގ  ެބޭހޮގުތން  ސިާޔަސުތަތާކ 
މި ދަތުރުގައި، ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޗައިނާގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން 

ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. 
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމު 18 ނޮވެންބަރު 2017 ގައި 
ިސްނަގޕޫރުގެ،  ޮއފް  ުޔނިވަރސިޓީ  ނެަޝންަލ  ކަުމަގިއވާ  ުޔިނަވރސިޓީ  ަޤއުމީ  ިސްނަގޕޫުރެގ 
މަޝްވަރާ  ބައްދަލުކުރައްވާ  އިސްބޭފުޅުންނާއެކު  ޕޮލިސީގެ  ޕަބްލިކް  އޮފް  ސްކޫލް  ޔޫ  ލީކުއާން 
ކުރެވުނު  އިސްބޭފުޅުންނާއެކު  ޕޮލިސީގެ  ޕަބްލިކް  އޮފް  ސްކޫލް  ޔޫ  ލީކުއާން  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
މަޝްވަރާގައި، އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 
ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް  ޕަބްލިކް  އިން  މާސްޓަރސް  އެކެއް،  މަދުވެގެން 

ގޮސްފައެވެ. ހަމަޖެހިގެން  ދޭގޮތަށްވަނީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދު ސިންގަޕޫރުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 
ކުރާ މައިމަރުކަޒު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮލެޖަށް 17 ނޮވެންބަރު 2017 ގައި ވަނީ  ޒިޔާރަތްކުރައްވައި 
މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. 
ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ސީނިއަރ  ކޮމިޝަނުގެ  ޝަމީމާއި،  ޢަލީ 
މުޙައްމަދާއި، ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި އެމްބަސީގެ 2 ވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު 

ގުެރއާިޝެއވެ. ިސްނަގޕޫުރެގ ިސިވްލ ަސރިވްސެގ ޮކލެުޖގެ ފަާރުތން ިއްސޮކްށ ަބިއވެރިެވވަަޑިއަގތީ 
މިޝޭލް  ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ  އޮފީހުގެ  ބަލަހައްޓަވާ  ގުޅުންތައް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޮލެޖުގެ  އެ 

ލިއޯއެވެ.
ބޭްއުވުނ މަްޝވަރަާތްއ އަމުާޒކުެރިވަފިއަވނީ، ސިިވލް ސަރިވސް  ޮގެތްއަގއި  ަމިއގަނުޑ 
ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ކޮލެޖާއެކު  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސިންގަޕޫރުގެ  ކޮމިޝަނާއި، 
ާޤިބުލކަން  ުމަވއްަޒުފްނެގ  ަސރިވްސ  ިސިވލް  ިއތުުރކުުރަމާށއި،  ެއްއަބްސުވްނަތްއ 
ކޮމިޝާަނެއކު  ަސރިވްސ  ިސިވްލ  ުގޭޅޮގތްުނާނއި،  ިހްނގުާމ  ތަމީްރުނ  ިއތުުރކުރުަމްށ 
2011 ަވނަ ައހަުރެގ ެސޕެްޓްނބަރު ަމހު ސޮިއކުެރވަިފިއވާ ަފުހުމނާާމައށް އަަމީލ ސިފަ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، 
17 ނޮވެންބަރު 2017 ަގިއ ަވީނ ިސްނަގޕޫުރަގއި ުހްނނަ ޫޔެއްނީޑީޕެގ ްގޯލަބލް ެސނަްޓރ ފޮރ 

ަޕްބިލކް ަސރިވްސ ެއްކަސަލްންސައްށ ޒިޔާަރްތޮކްށ އެ ބުޭފޅްުނާނެއުކ މަްޝވަާރކުަރްއާވަފެއވެ.
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ޔޫއެންޑީޕީގެ ގްލޯބަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޕަބްލިކް ސަރވިސް އެކްސަލަންސްގައި 
ަސރިވސް  ަޕްބިލކް  ފޮރ  ސެންަޓރ  ްގޯލަބލް  ކުެރއްވީ،  މްަޝވަރާ  ަބއްަދުލވުމުަގިއ  ޭބްއުވުނ 
ސިވިލް  ދިވެހި  ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ތަމްރީނު  އެކިއެކި  ކުރިއަށްގެންދާ  ފަރާތުން  އެކްސަލަންސްގެ 
ސިވިލް  ދިވެހި  އަހަރު  ވަނަ   2015 ގުޅޭގޮތުންނާއި،  ބައިވެރިކުރުމާ  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިން ފަންނީ އެހީތެރިކަމާ އެއްގޮތަށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ގްލޯބަލް ސެންޓަރ 
ިސިވލް  ދިެވިހ  އީެހތެިރަކން  ާމހިރްުނގެ  ފްަނނީ  ެއްކަސަލްންސގެ  ަސރިވސް  ަޕްބިލްކ  ޮފރ 

ގޮތުންނެވެ. ހޯދުމާގުޅޭ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް 
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ގެނެސް، ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި 
އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގައި، އެ ކޮލެޖުގެ 

ލެކްޗަރަރއިން އަދި  މާހިރުންގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

2017 ނޮވެންބަރު މަހުގެ 19 ިއން 23 އަށް ޗައިނާގެ ޒިއާމަން ސިޓީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭޝިއަން 
ޮކންފަެރްންސަގއި  ައހަރީ  ޖަމިްޢއާްޔގެ  (ައްގޕާ)  އެްޑިމިނސްޓްރަޭޝން  ަޕްބިލކް  ޮއފް  ގްޫރޕް 
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމު ވަނީ  ބައިވެރިވެ،  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ހުށަހަޅާފައެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް 
ސްކިލްޑް  އޮފް  މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އޮފް  «އިންޓަރނޭޝަނަލައިޒޭޝަން 
ކޮންފަރެންސްގައި  މި  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  ދަށުން  މައުޟޫއުގެ  މި  ވޯރކާސް»  މައިގްރަންޓް 
ކުރަން  މަސައްކަތް  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ،  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ 
ކުރާ  މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގައި  އަދި  ގޮތާއި،  ބެލެހެއްޓޭނެ  ކަންކަން  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ބޭނުންވާ 
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ިމސްޓަރ  ެއްކްސެސެލްނީސ  ހިޒް  ސަފީރު  ުހްނަނވާ  ކަނަޑައުޅްއާވަފއި  ާރއްޖެައށް  ަޗއާިނިއްނ 
ޒަންގް ލިޒޯންގ އާ  ވަނީ 19 ޑިސެންބަރު 2017 ގައި، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު 
އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މި 
ކުިރން  ީމެގ  ުގިޅެގްނ  އެްމަބީސ  ަޗއާިނ  ކޮމަިޝނާިއ  ަސރިވްސ  ަވީނ ިސވްިލ  ަބއްަދުލވުުމަގިއ 
ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ގެންދިއުމާއި، އަދި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް 
ފަހިކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ދަށުން ހިނގަމުގެންދާ ސިވިލް 
ސަރވިސް ޓްރެއިނިނގް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމާއި، 
ހޯަދއިދިނުުމގެ  ަޗިއާނއްިނ  ފުރުަޞތަުތއް  ިއތުުރ  ުމަވްއަޒުފްނަނށް  ަސރިވްސެގ  ިސިވްލ  އަިދ 

މަސައްކަތްކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

ތެރެއިން  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ބިދޭސީ  މައްޗަށެވެ.  ގޮތުގެ  ބެލެހެއްޓޭ  ކަންތައްތައް  ބިދޭސީންގެ 
ޓީޗަރުންނާއި،  ބިދޭސީ  މަސައްކަތްކުރާ  ވަޒީފާތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ 
ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، އަދިވެސް ތަފާތު ފަންނީ މާހިރުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭވޭ ގޮތުގެ 

ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  މައްޗަށް 
ވަޑައިގެންނެވި  ބައިވެރިވެ  ކޮންފަރެންސްގައި  ސެޝަނުގައި،  ފަހު  އެންމެ  ކޮންފަރެންސްގެ 
ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
މި  މިހާރު  ވާހަކަފުޅުގައި،  ދެއްކެވި  ޢަލީ ޝަމީމު  ޑރ.  ފަރާތުން  ބައިވެރިންގެ  ރައީސްއަށެވެ. 
އަންނައިރު، މި  ހިނގާ ޒަމާނަކީ އޭޝިއާގެ ޒަމާނެއްގެ ގޮތުގައި މުފައްކިރުން ސިފަކުރައްވަމުން 
ދުނިޔޭގެ  އިތުރުކޮށް،  އެއްބާރުލުން  މެންބަރުން  އަގްޕާގެ  ގޮތުން  ފަރާތުގެ  ބެލެނިވެރި  ޒަމާނުގެ 
އިސްދައުރެއް  ހަރުދަނާ  އަދި  މުރާލި  ގޮތުން  ދައްކައިދިނުމުގެ  ނެގެހެއްޓިދާނެކަން  ލީޑަރޝިޕް 

ގޮވާލެއްވިއެވެ.  ބައިވެރިންނަށް  ކޮންފަރެންސްގެ  އަދާކުރަންޖެހޭކަމުގައި 

ެޖނެަރލް  ެސކްރެޓަީރ  ެއކްޓްިނގ  ކޮިމަޝުނގެ  ަސރިވސް  ިސވިލް  ަބްއދުަލވުުމަގއި  މި 
ިއސް  ަކްނކަާމުގޅޭ  ިރލަޭޝްނގެ  ިއނަްޓރނޭޝަަންލ  ކޮމިޝަނުގެ  ަސއީާދއި  ަޢބުުދهللا 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ވަނީ  މުޙައްމަދު  ފާތުމަތު  މުވައްޒަފު 
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ދިވެހިރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ 
ޙަސަން 21 ޑިސެންބަރު 2017 ަގއި ަވނީ ކޮމަިޝުނގެ ެމްނބަުރްނާނ ަބއްަދުލކުަރްއަވއި މަްޝވަރާ 
ާރއްެޖައށް  ބުޮޑަވޒީުރ  މެލޭޝިާޔގެ  މަްޝވަާރކުެރުވީނ  ަބއަްދުލކުެރްއވުުމގައި  މި  ކުަރްއާވަފއެވެ. 
ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ދެއްވި ބަޔާނުގައި ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ކުރިއެރުވުމަށް، 
ފުރަުޞުތަތއް  ެމލޭޝާިޔިއން  ކުުރަމށް  ަތމްީރނު  ުމވަްއަޒުފން  ަސރިވްސގެ  ިސިވްލ  ާޚއަްޞޮކްށ 
ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން، މި ކަމުގައި ސަރުކާރާއެކު ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް 
އެމްބަސީން  ދިވެހި  ހުންނަ  މެލޭޝިޔާގައި  ގޮތުން  މި  ގޮތާބެހޭގޮތުންނެވެ.   ކުރިޔަށްގެންދާނެ 
ހިއްސާ  ސަފީރުވަނީ  މެންބަރުންނާ  ކޮމިޝަނުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެހީތެރިކަމާބެހޭ  ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ 

ކުރައްވާފައެވެ.
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ.  ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ެމްނބަރު ިއބްާރހިްމ ަޝހެީޤވެ. ަޢީލ ޝަމީުމާއއި، ކޮމިަޝުނގެ 
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ެއުކަލާވލުާމއި،  ުގިޅެގްނ  ައހަީރ ބަޖެޓް، ެސކްަޝްނަތާކިއ ުޔންިޓަތާކ  ކޮމިޝުަނެގ  ެމނޭޖްަމންްޓ ުޔނަިޓކީ،  ަފިއޭނންަޝްލ 
ކޮމިަޝަނށް ޭބުންނާވ ަކްނަތްއަތާކ ުގިޅެގްނ ޚަރަުދކުރުަމްށ ބުޭންނާވ ަފިއާސ ާމިލއްަޔުތ ޤޫާނުނަގއި ކަނަޑައާޅަފިއާވ ުއސުޫލަތކާ 

ެއްއޮގަތްށ ޚަަރުދކުުރުމެގ އެންެމާހ ިޒންާމ އަާދކުާރ ުޔނެިޓެވ. ިމ ޔުނިޓްުނ ކުާރ ަމިއގަނުޑ ަމަސްއަކްތަތުކެގ ތެޭރަގއި؛
ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ކޯޑުތައް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  އެކައުންޓްތައް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ބެލެހެއްޓުން. މޮނިޓަރކޮށް 
ކޮމަިޝުނގެ ޚަރަުދ ިރޕުޯޓަތްއ މުަހންަމހަށް ަތއްޔާުރކުރުާމއި، ެއިކެއކި ފަާރްތަތަކްށ ަދްއކަންެޖހޭ 
ބިލްތައް ގަވާއިދުން ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާއި، ބަޖެޓުގެ 

ބާކީގެ ތަފުސީލީ މައުލޫމާތު އިސް ވެރިންނަށް ހިއްސާކުރުން.
ކޮމަިޝުނގެ ިއދާރާ ިހްނގުަމށް ޭބނުންވާ ަތެކިތ، ސޮްޓަކށް ަދިތުނވާނެ ޮގތެްއގެ ަމތިން ުދަވުހން 

ދުވަހަށް ފޯރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

ބިޑް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް  ބޭނުންވާ  ކަންކަމަށް  އެކިއެކި  ކޮމިޝަންގެ 
ފުރިހަމަކުރުން. މަތިން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  މާލިއްޔަތު  ޕްރޮސެސް 

2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ 
އަދަދު:   20,988,824.80 

2017 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ އަދަދު: 19,009,362  
ރުފިޔާ  

2017 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަށް ކުރެވުނު 
ޚަރަދު: 13،363،246.78 ރުފިޔާ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ: 17,956576.37 ރުފިޔާ
އަހަރު ނިމުނުއިރު މުޅި ޖުމުލަ ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީވި ފައިސާގެ ބާކީ:  2017 ވަނަ 

ރުފިޔާ   1،054،646.78

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



2018 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ 
އަދަދު: 19,000,000  ރުފިޔާ

އަދަދު:   ބަޖެޓްގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަށް  ވަނަ   2018
ޔާ  ފި 17ރު ,185 ,357.00
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އޮޑްިޓ ެއންޑް ޕާފޯަމްންސ ެމޭނޖްަމންްޓ ޑިވިޝަަނކީ، ސިިވލް ަސރިވްސެގ އިދާާރަތުކެގ ކޮްމްޕލަަޔްންސ ޮއޑްިޓަތއް ކުރުުމގެ 
މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުމާއި، ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސީތަކާއި، ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމާއި، 
ކުރެވޭ އޮޑިޓުތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަންކުރުމުގެ 

އެންމެހާ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ޑިވިޜަނެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު މި ޑިވިޜަނުގެ ދެ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތާއި، ބަޖެޓުގެ 

ޮގުތަގއި މި ިލުބނު ިމްނވަާރިއ، ިހންުގުނ ހަަރާކްތަތާކިއ، ނެެރުވުނ ަނީތޖާގެ ަމއްަޗށް ައިލައުޅވާާލަފއި ާވެނެއވެ.

2017 މޭ 21 ަގިއ ކޮމިޝުަނެގ ޮއިނގަނޑްަށ ެގެނވުުނ ބަަދުލަގއި ަޕރފޯަމްންސ މެނޭޖްަމންޓް ެސކްަޝުނގެ ނަުމަގިއ ައއު 
ސެކްޝަނެއް އުފައްދައި، އޮޑިޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނާއި ދެ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް އެއް ޑިވިޝަންއެއްގެ ދަށުން 
ކުރާ ގޮތަށް އޮނިގަނޑު ރޭވުނެވެ. އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގައި ޕޯސްޓް-އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓު އުވާލައި، އޮޑިޓު އެންޑް 
އިވެލުއޭޝަންގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ 2 ުމަވްއަޒުފްނ ަވނީ ެރކްރޫޓަްމންްޓ ެސކްަޝަންށ ބަދުަލ ކުެރިވަފެއވެ. މި 
ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2 ެސކްަޝުނގެ ުމަވއްަޒުފން މަުދވުުމެގ ސަަބުބްނ ެސކްޝުަނގެ ެމްނޑޭޓް އަިދ ެއކަްޝްނ ްޕޭލން ައށް 

ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.
ނަންބަރު             އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދުވަހު  ވަނަ   30 ޖަނަވަރީ   2016 ވެސް  އިތުރުން  މީގެ 
ސަރުކާރުގެ  ގޮތުން،  މަސައްކަތެއްގެ  ޚާއްސަ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މި  ސިޓީއިން   1-PAR/188/2016/3
އިދާާރަތުކގެ ިހއުަމްނ ިރޯސސް އޮޑެިޓއް ހެދުަމށް އްެނެގުވާމ ުގިޅގެން، މި ކޮމަިޝުނން ކުަރުމންާދ ަމަސްއަކެތްއގެ 

ފެށިފައެވެ. މަސައްކަތް  އެ  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2017 ހިމަނައި،  އޮޑިޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ގޮތުގައި 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް

ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް
އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އަދި ރިފޯރމް މެނުއަލް

ލިބުނެވެ. ލިބުނު  -/40000 ރުފިޔާ  އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނަށް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި  އޮޑިޓް އެންޑް  އަހަރު  ވަނަ   2017
ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ބަލައި، އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނީ 12 (އެކްޓިވިޓީ) 
ހަރަކާތެކެވެ. މި ގޮތުން 2017 މޭ މަހު ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ޕޯސްޓް-އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުގެ 
މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވައިޒްކޮށް 7 (އެކްޓިވިޓީ) ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުނެވެ. 
މެދުތެރެއިން ކަމަށްވާތީ، 2017 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން  ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން އުފެދުނީ އަހަރު 
އުިހާސްސކުަރްނ ެޖިހަފިއެވެއވެ. ނަަމެވސް ެސކްޝުަންނ ެވްސ ކަނަޑެއުޅުނ ިގަނ ހަަރާކްތަތްއ ައހަުރ ިނުމުނ އިުރ ާހިސލު 
ކުރެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި ބަޖެޓާއި އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ބޭރުން ވެސް އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް ކަނޑައެޅި އެ ކަންކަން 

ވެސް ހާސިލު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސިވިލް 
ސިވިލް  ދިވެހި  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އޮފީސްތަކުން  މަސްއޫލު  ސަރވިސްގެ 
އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރޭތޯ  ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ސިފަތަކާއި ކޯޑް  ސަރވިސްގެ 
ބެލުމުގެ ގޮތުން، އެންމެ މައްސަލަތައް ގިނަ އިދާރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން 
ާފަހަގޮކށަްފިއާވ އިދާާރަތުކގެ ޮކްމްޕލަޔްަންސ ޮއޑްިޓ ވަނީ ކުެރިވަފެއވެ. ިމ ޮގުތްނ މި ައހަުރގެ 
ތެރޭގައި ޖުމުލަ 02 އިދާރާއެއް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރެވި، 02 އިދާރާއެއްގެ ސްޕޮޓްޗެކް ވަނީ 

ކުރެވިފައެވެ.
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ޮއޑިޓް ޕްޮރެސްސެގ ެދަވނަ ފިަޔވީަހެގ ަދުށން، ފުަރތަމަ ފިަޔވީަހަގިއ އޮޑިޓް ކުެރުވުނ އިދާާރަތަކށް 
ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުން އެ އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް 
ރިވިއު،  އޮޑިޓް  ހެދޭ  ބެލުމަށްޓަކައި  ކުރެވިފައިވޭތޯ  ރަނގަޅު  ކަންތައްތައް  ހުރި  ފާހަގަކޮށްފައި 
ރިވިއު  އިދާރާއެއްގައި   01 ގޮތުން  މި  ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނީ  ތެރޭގައި  އަހަރު  މި 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ރިވިއު އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 60 ދުވަހުގެ 

ދެވިފައިވެއެވެ.    އިދާރާއަށް  މުއްދަތެއް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން 
ކުރުމުގެ  ލާމަރުކަޒީ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
ކަނޑައަޅައި،  ކުރުމަށް  އިދާރާތަކުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މަސައްކަތްތައް  ފަދަ  އެ  ތެރެއިން، 
2015 އޮގަސްޓު 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 2015/24 (12 އޮގަސްޓު 

2015) ސަރކިއުލަރ އިން އަންގައި، މި ދެންނެވި މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން ކުރަމުން 
ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ  އުޞޫލުތަކުގައި  ގަވާއިދާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ގެންދަނީ 
ަމިތްނަކްނ ަކަށވަރު ކުރުަމށަްޓަކއި މިިނސްޓްީރަތާކއި އިދާާރަތުކެގ ޯޕސްޓް އެމްްޕޯލއިަމންޓް 
ިއެވުލއޭޝަން ެސކްޝުަނން 2017 ވަނަ  ެއްންޑ  ޮއޑްިޓ ކުރުުމެގ ަމަސްއަކތް، ޮއޑްިޓ 
އަހަރު ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް 2017 މޭ 21 އިން ފެށިގެން 
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އޮޑިޓުގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕޯސްޓް  ގުޅިގެން  ބަދަލާ  ގެނެވުނު  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ 
 1 ޖަނަވަރީ   2017 ހިމެނިފައިވާނީ  ރިޕޯޓުގައި  މި  ވީމާ  އުވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތް 
ކުރެވިފައިވާ  އޮޑިޓުގައި  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕޯސްޓް  ނިޔަލަށް  ގެ   21 މޭ   2017 ފެށިގެން  އިން 

މަސައްކަތްތަކެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 «ިދވެހި ިސވިލް ަސރިވްސެގ ާޤނޫނު» ާއއި ިސިވލް ަސރިވްސގެ 
ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި 
އުޞޫލުތަކާ އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ވަޒީފާއާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މި 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 3 އިދާރާއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް (ފީލްޑް 

އޮޑިޓް) ކުރެވިފައެވެ.

ަސރިވްސގެ  ިސިވްލ  ަމތްިނ  ޮގތުގެ  ަގާވިއދުަގިއވާ  ަސރިވްސެގ  ިސިވްލ  ިދެވިހ  އޮޑަިޓކީ،  ިމ 
އިދާރާތަކުން ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ދިވެހި 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ޢާންމު 
އުޫޞުލަތުކަގިއ ބަާޔްނކުާރ ގުޮތގެ ަމިތްނަކްނ ަކަށވަުރ ކުރުަމށަްޓަކއި 29 ޖަނަވަރީ 2017 އިން 
05 ފެބްރުވަރީ 2017 ގެ ނިޔަލަށް 4 (ހަތަރެއް) އިދާރާއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ޚާއްޞަ 

އޮޑިޓެކެވެ.
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ކުރެވުނު  އޮޑިޓް  މުއްދަތުގައި  މި  ދަށުން  އޮޑިޓްގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕޯސްޓް  އެވަނީ  ތިރީގައި 
ތަފުސީލެވެ. މައްސަލައިގެ  (އެގާރަ)   11 ވަޒީފާއާބެހޭ 
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R
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R
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ަސރިވްސގެ  ިސިވލް  ކަުމަގިއވާ  މުަޤސަދު  ަމިއގަނޑު  ޮއޑުިޓގެ  އެްމޕޯްލއިަމންޓް  ޯޕސްޓް 
މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމާއި، މަގާމު ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު 
އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 2016 މޭ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ޓޫލް  އެ  ނަމަވެސް،  ކުރެވުނު  މަސައްކަތްތައް  އިސްލާޙުކުރުމުގެ  ޓޫލް  އައި  ކުރެވެމުން  ބޭނުން 
ނުވެއެވެ. ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި  ބޭނުންކޮށްގެން ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް 

2017 ޖަނަވަރީ 01 ަވަނ ުދަވުހްނ ެފިށެގން 2017 މޭ 09 ަވަނ ުދަވުހެގ ނިޔަަލްށ ަވީޒާފަތކާ 
އޮޑިޓް  ވަނީ  ބަޔާންކުރެވިފައި  ތިރީގައި  އަދި  އޮޑިޓްކުރެވިފައެވެ.  މައްސަލަ  އެއް   952 ގުޅޭ 

ތަފްސީލް:- މައްސަލަތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

TER  Termination Request  
Request Code Request Type Audit Status

APP  New Permanent Employment Request  
CTER  Contract Termination Request
CAPP  New Contract Employment Request  

PR  Promotion Request
Total  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެކުލަވާލެވުނު ވިލަރެސް ކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު ފްރޭމްވޯކާއި 
ގައިޑްލައިންތަކާއި ކަނޑައެޅުނު ސްކޯޕްތަކުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް 
އޮޑިޓު 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު 8 
މިނިސްޓްރީއެއްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް 
ކުރުަމށް ޭބުންނވެާނ އޮޑިޓަުރްނ ހޯދުަމށް ަވނީ ަމަސްއަކްތަތކެްއ ކުެރިވަފެއެވ. ިމ ޮގުތްނ ޮއޑްިޓގެ 
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މަސައްކަތް 2017 މާރިޗު 5 އިން 2017 އެޕްރީލު 6 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައި، 
އޮޑިޓަރުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި 2017 ޖަނަވަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް ދަންނަވައި، 
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ދޫކޮށްދީފައިވަނީ 5 މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފުންގެ 
ެއެހން  ުމަވއްޒުަފްނެނވެ.  ިލިބަފިއނުާވ  ތަމްރުީނ  އޮޑްިޓކުރުުމެގ  ުމަވއަްޒުފްނަނީކ   4 ތެރެއިން 
ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއެކު އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރުތީބުން އޮޑިޓަރުން 
ިލޭބ އަަދަދަކްށ ަބަލިއ، އޮޑްިޓ ކުިރައްށ ގެންިދއުަމށް ކޮމަިޝުންނ ިނންުމާމ ުގިޅެގްނ ިމިނސްޓްރީ 

އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ އޮޑިޓް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ވަނަ   26 މާރިޗު   2017 އޮޑިޓް  ފެމިލީގެ  އެންޑް  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  މި 
ލިބިފައިވާ 3  ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހުނެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ  ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް  އޮޑިޓަރުންނާއެކު 2017 މާރިޗު 26 ވަނަ 
ފީލްޑް އޮޑިޓް ފެށުނެވެ. އަދި އިތުރު މިނިސްޓްރީތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓަރުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން 
މި  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ލިބިގެން  ހުއްދަ  ޓްރެޜަރީއިން  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ަމަސްއަކްތ ކުާރނެ ުމަވއްޒުަފން ހޯދުަމށް ދެ ަފހަެރްއގެ ަމިތން ިއުއލާން ޮކްށެގން ިލިބަފއި ަވނީ 
3 އޮޑިޓަުރްނެނވެ. އަދި ޮކންޓްެރކަްޓށް ަނާގަފިއވާ 2 ޮއޑިޓަރްުނާނއި ސިިވލް ސަރިވްސ އިދާާރގެ 
އޮޑިޓް 2017  އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ  އޮފް ޑިފެންސް  މިނިސްޓްރީ  އެކު  މުވައްޒަފަކާ 
އެންޑް  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  މި  ފަށާފައެވެ.  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ   1 ޑިސެންބަރު 
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ފީލްޑް އޮޑިޓް ފަށާފައިވަނީ 2017 ޑިސެންބަރު 11 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި 
ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފަކާއި މި ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފީލްޑް 

އޮޑިޓް ފަށާފައިވަނީ 2017 ޑިސެންބަރު 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ިލބަިފިއާވ އޮޑިޓަުރން  ބުޭންނާވެނ ތަމްރުީނ  ަދިތީވ  ބޮަޑްށ  ެއންެމ  ކުުރމުަގިއ  ޮއޑެިޓްއ  ފަަދ  ިމ 
ކުރިއަށް  އޮޑިޓް  ނޫންކަމުން،  އޮޑިޓަރުން  ފަންނީ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ލިބުނު  އަދި  ނުލިބުމެވެ. 
ގެންދެވިފައިވާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ލިބެންހުރި އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ އެހީގައި އެ 

އެހީގައެވެ. މައުލޫމާތުގެ  މަދު  ފަންނީ،  ފޯރުކޮށްދެވުނު  ކޮމިޝަނުން  މުވައްޒަފުންނަށް 

ޮގުތްނ ޮއޑިޓަރ  ިހއުަމން ިރޯސްސ އޮޑިޓް ކުރުަމށް ޭބުންނާވ ފްަނީނ ުހނަުރ ހޯދުުމެގ 
ކުރިއަށްގެންދާ  އޮޑިޓް  ފަރާތުން  އިދާރާގެ  އެ  މަޝްވަރާކޮށް  އޮފީހާއި  ޖެނެރަލްގެ 
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ުމަވްއަޒުފްނަނށް ދެ ުދަވުހގެ ަތމްީރނު ޕްޮރގްާރެމއް ވަނީ ިހްނގަާފެއވެ. މި ަތމްީރން ޕްޮރގްރާމް 
ހިންގާފައިވަނީ 2017 ިޑެސްނބަރު 5 އަދި 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 10 
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 

ދީފައިވެއެވެ. ވެސް  ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް  ބައިވެރިވި 

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލިބުނު އޮޑިޓަރުންގެ ޢަދަދަށް ބަލައި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
6 މަސް ތެރޭގައި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ 1 (ެއެކްއ) ިމިނސްޓްީރަގެއެވ. އަދި މި ިމިނސްޓްީރގެ 
އޮޑްިޓގެ ަމަސްއަކތް ިންނަމިއ ިރޕޯޓު ެއކަުލާވލުަމށަްފުހ މި ރިޕޯްޓ ަރީއސުލްޖުްމހޫިރއްާޔގެ ޮއީފަހށް 

ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. 

ގޮތުގެ  އިސްލާހު) ގައިވާ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުގެ އަތްމަތީފޮތް (ފުރަތަމަ 
ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި  މަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
ގޮތުން 2017 ޖަެނވަރީ 20 ން 2017 ފެބުރުވަރީ 10 ގެ ނަިޔަލށް ަމަސްއަކުތގެ ެފްނވަރު ެބުލުމގެ ޯފަވހި ޮގުތަގއި ފަާހގަ 
ކުރެވި، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ވަނީ އިދާރާތަކަށް އެންގިފައެވެ. 

2017 ޖަނަވަރީ 15 އިން 2017 ޖަނަވަރީ 19 އަށް،  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 
ސެޝަންތަކުގައި  ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  އިންސްޓިޓިއުޓްއާ 
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ސުޕަވައިޒަރުން އަދި އެމް.އެސް 2 ން މަތީގެ މުވައްޒަފުން، މާލޭގެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ޕީ.އޭ އޮފިސަރުން އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޖުމްލަ 291 

މުވައްޒަފުން ވަނީ މި ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.
ޚާއްސަކުރެވިގެން  އޮފިސަރުންނަށް  ޕީ.އޭ  މުއްދަތުގައި  ފޯވަހި  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު 
މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސިލްސިލާ 3 ބައްދަލުވުން ވަނީ 

ބޭއްވިފައެވެ.
2017 ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އަދި އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ 
ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 ޓެލެކޮންފަރެންސްގައި  ބާއްވާ  ކުރެވިގެން 

ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. ވަނީ  މައުލޫމާތު 
އިސްލާހު  އަތްމަތީފޮތް  އުސޫލުގެ  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ސަރވިސގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 
ެދަވނަ  ައތްަމީތޮފުތެގ  ެގންެދިވަފެއވެ.  ަވީނ  ތެރޭ  ައހުަރ  ަވަނ   2017 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 
އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޝަނާއި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 
ައދި ިމ ކަމާ ުގޭޅޮގުތން ެމންބަުރްނާނެއކު މްަޝވަާރ ަބއްަދުލވްުނަތެކްއ ާބްއަވއި ިލބުުނ ޚިާޔލަުތަކށް 
ބަލައި، އިތުރު އިސްލާހުތައް ގެނެވުނެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުގެ އަތްމަތީފޮތް 
(ދެވަނަ އިސްލާހު) ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި 
ބެލުމަށް މި  މަސައްކަތު ފެންވަރު  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސެކްޝަނުގެ އުއްމީދަކި ސިވިލް 

ފޮތުގެ ބޭނުން ކުރަން އަވަހަށް ފެށުމެވެ. 

2015 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ބޯނަސް ދިނުމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމާއެކު ބޯނަސް ވަނީ 
ނުދެވިފައެވެ. 

ޒިންމާދާރުވެރިންގެ  ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި  އަތޮޅު  ސެކްރެޓަރީންނާއި  ޕަރމަނަންޓް 
ަމަސްއަކުތެގ ެފްނވަުރ 'ަމލިްޓޯސްސ ެއޕްަރިއަސލް' ނިޒުާމްނ ބެލުަމްށ ޭބުންނވާ ލުިޔްނަތއް 
ފޮނުވުމަށް އެދި 2017 ޖަނަވަރީ 11 އަދި 2017 ޖަނަވަރީ 12 ދުވަހު އިދާރާތަކަށް 

އެންގުނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ، ސަރބޯޑިނޭޓުން 
އަދި ސްޓާފުން ފުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުތައް މޭ އަދި ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ގޫގުލް ފޯމު 

މެދުވެރިކޮށް ފުރާފައެވެ.
10 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި 18 އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން 
އިދާާރަތުކަގިއ ފުަރތަމަ  ވަނީ 2017 ަވަނ ައހަުރ ތެޭރަގއި ފުިރހަަމޮކްށަފެއވެ. އަިދ ަވިކ ަވކި 
ފަހަރަށް މަލްޓިސޯސް އެޕްރައިސަލް ބޭނުންކޮށްގެން 4 އިދާރާއެއްގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތު 

ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.
ެއްއބާުރުލން  ެދްއވާ  ފަާރުތްނ  ޮޕިއންްޓގެ  ޯފކަލް  ީޕ.އޭ  އިދާާރަތކުގެ  ިގަނ  ަމަސްއަކުތަގިއ  ިމ 
ުނަވތަ  ެސކްރެޓަރީ  ަޕރަމނަންްޓ  އިދާާރަތުކްނާނިއ  ަބެއއް  ަނަމެވސް  ެއެހން  ާފަހަގކުރަެމވެ. 
ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތް 

ގޮންޖެހުމެކެވެ.  ދިމާވި  ދިޔުމަކީ  ދިގުލައިގެން  ނުނިމި 

2017 ވަނަ އަހަރު އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ ހިންގުމާއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެޑިޔުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއެކު 
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އަދި 

ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ރިފޯމް މެނުއަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ 
މިނިސްޓްރީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް ސުވާލު ކަރުދާސްތަކެއް ފޮނުވައި ސަރވޭއެއް ވަނީ ހެދިފައެވެ. ލިބުނު 

ަމުއޫލާމތުެގ އީެހަގއި ިރފޯްމ ެމުނައްލައށް ިއްސާލުޙަތެކްއ ެގަނއުަމްށ ކޮމިޝުަންނ ަވީނ ނިންާމަފެއވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
އަހަރު  ވަނަ   2017 ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  ތަމްރީނު  ގިނަގުނަ  ތަފާތު  މަޤުސަދުގައި  ހަލުވިކުރުމުގެ  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު 
ޭހލްުނތެިރކުުރުމގެ  ޕްޮރގްރާުމަތކާއި،  ތަމްީރުނ  ުމްއަދުތެގ  ކުރު  ތެޭރގަިއ  ޕްޮރގްރާުމަތކުެގ  ަތމްީރުނ  މި  ހްިނިގަފިއެވެއވެ. 
ޕްޮރގްރާުމަތުކެގ ިއތުުރްނ ކުުރ ުމްއަދުތ ސްެޓިފކެްޓ ެލެވްލެގ ޯކްސަތާކިއ، ޑްިޕލޮާމ ެލެވްލެގ ޯކްސަތްއ ިހެމެނެއވެ. 2017 
ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޖުމުލަ 154 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ހިންގި، 4109 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ 
މޭާލަގއި ިހްނުގނު 105 ޕްރޮގްރާމުން ތަމްރީންވި 2733 މުވައްޒަފުންނާއި، އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ހިންގުނު 49 

ޕްރޮގްރާމުން ތަމްރީނުވި  1376 މުވައްޒަފުންނެވެ.

Short term  
Type

Long term  
Total  

Male Atoll Total
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ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ހިންގުނު 105 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި، 
2733 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ، ތަމްރީނު ލިބިގެންފައި ވެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ހިންގުނު ކުރު މުއްދަތުގެ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ދާއިރާތަކާއި، އެ ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ޖުމުލަ  ޕްރޮގްރާމުގައި  ތަމްރީނު   101 ހިންގި  އަމާޒުކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 
2630 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގެންފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުންނާއި، މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނެވެ. މި ގޮތުން ހިންގުނު 
ަތމްީރނު ޕްރޮގްާރުމަތުކެގ ތެޭރގައި، ިސިވްލ ަސރިވްސ ޓްެރިއިނންގ ިއްނސްޓިިޓއުުޓަގިއ ކަަލންޑަރ 
ކުެރިވެގން ހްިނުގުނ  ތަމްރީނު ޕްޮރގްރުާމަތުކގެ ިއތުުރން، އީޮފްސަތކުގެ އެުދުމެގ ަމިތން ިހްނުގނު 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު  މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް 
ިހްނުގނު ިދުގ ުމްއަދުތގެ 4 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި 103 ުމަވއްަޒފްުނ ަބިއވެިރެވ ތަމްީރން 
ކޯހާއި،  ފެންވަރުގެ  ޑިޕްލޮމާ  ތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ޓްރެއިނިންގ  މި  ލިބިގެންފައިވެއެވެ. 
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ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.  ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި، 2017 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު 49 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 
ތަމްރީނު  ހިންގުނު  އަތޮޅުތަކުގައި  އަހަރު  ވަނަ   2017 ލިބިގެންފައިވެއެވެ.  ތަމްރީނު  ބައިވެރިވެ  މުވައްޒަފުން   1376

ޕޮްރގްރާުމަތުކގެ ާދއިރަާތާކިއ، އެ ާދއިާރަތުކން ުމަވްއަޒުފްނ ތަމްީރުނ ކުެރުވނު ޢަދަުދ ތިީރަގއި ެއަވީނެއވެ.

ތަކުގައި  އަތޮޅު  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރު  ވަނަ   2017
 46 މުއްދަތުގެ  ކުރު  ހިންގުނު  އަމާޒުކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް 
ލިބިގެންފައިވެއެވެ.  ތަމްރީނު  ބައިވެރިވެ  މުވައްޒަފުން   1310 ޖުމުލަ  ޕްރޮގްރާމުގައި،  ތަމްރީނު 
މި ތަމްީރުނ ޕްޮރގްާރުމަތުކގެ ތެޭރަގއި ިއްނސްޓިިޓއްުޓގެ ޓްެރިއިނންގ ަކަލންޑަުރަގއި ހިމިެނެގން 

ިހްނުގނު ތަމްީރނު ޕްޮރގްރާްމަތުކގެ ިއތުުރން ައޮތުޅަތުކގެ އިދާާރަތކުން ެއިދެގން ިހްނުގނު 
ހިމެނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމުތައް  ތަމްރީނު 

މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް  އަތޮޅުތަކުގައި  ގުޅިގެން  ކައުންސިލްތަކާއި  އަހަރު  ވަނަ   2017
ަސރިވްސެގ ުމަވއްަޒފްުނ ތަމްރީނު ކުރުަމްށ ިދގުުމއްަދުތގެ ޯކްސަތްއަވނީ ިހްނިގަފެއވެ. 
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މި ގޮތުން ހިންގުނު 3 ޕްރޮގްރާމުން 66 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 2017 ވަނަ 
އަހަރު އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

1
2
3

C3S in Project Management - CSTI

Program

C3S in Office Administration - CSTI

English Upgrading - CSTI

4
Batch No

18
5

16
Staff trained

34
20

4
5
6

C3S in Office Administration - Raa Atoll

C3S in Office Administration - Raa Atoll

Diploma in Public Administration and Management - Raa Atoll

21
22
6

21
18
27

7 Diploma in Public Administration and Management - CSTI

Total

7 33
169

އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސް ހިންގުމުގެ 
ޚާއްޞަ  އަތޮޅުތަކަށް  މަގްސަދުގައި  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރީ  ދަސްކޮށްދީ  ހުނަރުތައް 
ޮކްށެގން ިހްނގަމުން ައްނނަ ެކޭޕސިޓީ ިޑެވޮލޕްަމންްޓ ޕްޮރގްާރމު، ކަނަޑެއޅަިފިއވާ ައޮތުޅަތުކަގއި 

2017 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.
ެކޭޕސިޓީ  ިހްނިގަފެއެވ.  ޕްޮރގްރާުމ  ިމ  ަގިއަވނީ  ައޮތޅު  އަިދ ގދ.  ޅ، ނ،  ކ،  ޮގުތްނ  ިމ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  2017 ަވަނ ައހަުރ ިހްނުގނު 3 ޕްރޮގްރާމުން ޖުމުލަ 419 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން 

ނޭަޝަންލ ެސނަްޓރ ފޮރ ިއނޮްފރމޭަޝން ެޓްކޮނޮލޖީ ާއިއ ިސިވްލ ަސރިވްސ ކޮމިަޝާނެއކު، 15 
ޖޫން 2015 ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ 
އަހުލުވެރި  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  އާބާދީތައް  ކުދި  ބޭނުންކޮށްގެން  ސެންޓަރ  އީ-  ކޮމިއުނިޓީ 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 2017 ވަނަ އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމު  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ހިންގުނު  ފުރަތަމަ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި  ގޮތުން  މި 
ވަނީއެވެ. އެ  ތިރީގައި  މައުލޫމާތު  އަތޮޅުތަކުގެ  ގެންދެވިފައިވާ 

ެކޭޕސިޓީ  ިހްނިގަފެއެވ.  ޕްޮރގްާރުމ  ިމ  ަގިއަވނީ  ައޮތޅު  އަދި ގދ.  ޅ، ނ،  ކ،  ޮގތްުނ  މި 
ޑިެވލޮޕްަމންްޓ ޕްޮރގްރާުމެގ ަދުށން  2017 ަވަނ އަހަުރ ހްިނުގނު 3 ޕްރޮގްރާމުން ޖުމުލަ 419 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން 
މުއައްސަސާތަކުގެ  އެކި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަތޮޅުތަކުގެ  އެ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  މި 
މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓާއި، ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގެ 
އިތުރުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 
ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ  ގޮތުން ހިންގުނު  އަހަރު މި  ހިންގިފައެވެ. 2017 ވަނަ  ވަނީ 

އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ޤާބިލުކަން ވަނީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސް ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީނު 
ޕްރޮގްރާމު «އެގެޒެކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ފޮރ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިސް 2017» 

ގެ ަދުށން 2017 ޖުލައި 9-13 އަށް ތިރީގައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައްވަނީ ހިންގިފައެވެ.
ސްޕަވައިޒަރީ ކޯޗިން ފޮރ އަ ޑައިވަރޖެންޓް ވަރކްފޯސް، ތަމްރީނު ކުރެވުނު އަދަދު: 34• 
ފޮސްޓަރިންގ އިނޮވޭޝަން ތްރޫ ރިސަރޗް، ތަމްރީނުކުރެވުނު އަދަދު: 36• 
ލޭބަރ ޑިސްޕިޔުޓް ރިސޮލިޔުޝަން، ތަމްރީނު ކުރެވުނު އަދަދު: 12• 

އިންޑިއާގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި، އިންޑިޔާގެ ތަޖްރިބާއިން ރާއްޖެއަށް ބޭނުން 
ހިފިދާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި 
ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް 13 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ސެޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު 
ެދްއީވ ެދކުުނ އިންޑާިޔެގ ލާމަުރކަީޒ ނިޒުާމެގ ަތޖްިރާބކާެރްއ ކަުމަގިއވާ ަސތިަޔީޖތް ރާޖްަނ އެވެ. 
ޕްިރްނިސަޕލް  ިރފޯްމްސގެ  ެއޑްިމިނސްޓްރިޭޓވް  ެއްންޑ  ަޕރަސންަލ  ކެެރލާގެ  ައކީ  ަސތިޔަީޖްތ 
ސެކްރެޓަރީގެ އިތުރުން ކެރެލާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އިން ގަވަރމެންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ 
ޖެނެަރލް ެވސް ެމެއވެ. މި ސެަޝުނަގއި ަސތިޔަީޖތް ަވީނ ާރއްެޖައށް މި ކުެރްއިވ ަދތުުރުފުޅގެ 
ގޮތުން  މި  ކުރައްވާފައެވެ.  ފާހަގަ  ކުރެވިފައިވާކަން  ތަޖުރިބާތަކެއް  ގިނަ  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން 
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތް ފުރިހަމަކަން 
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ސެޝަންގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްފަންތީގެ 40 އަށްވުރެ 

ގިނަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން «އިންޓަރެކްޓިވް ސެޝަން އޮން އެންޕަވަރިންގ ވިމެން 
އްިނ ިސިވްލ ަސރިވްސ» ެގ ނަުމަގިއ ިސިވްލ ަސރިވސް ޓްެރިއިންނގ ިއްނސްޓިިޓއުްޓަގއި 8 
މާރިޗް 2017 ަގއި ާޚްއސަ ސަެޝެނއް ޭބްއިވަފިއެވެއވެ. «ބީ ޯބލްްޑ ޮފރ ޭޗްނޖް» ެގ ނަުމަގއި 
ޭބްއުވނު މި ސެަޝްނަގއި ިސިވލް ަސރިވްސަގއި ަމަސްއަކްތކުަރްއވާ ައްނެހން ބުޭފުޅްނގެ ިއތުުރން 

ފިރިހެން ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ުދވުަހެގ ުމާނަސަބުތަގއި ިސވިލް ަސރިވްސ ޓްެރއިިނންގ ިއްނސްޓިިޓއާުޓއި  ދުނިޭޔގެ ސިްއަހތު 
އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުން މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް އާ ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ 
ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 6 އެޕްރީލު  ކޭމްޕެއް  ސިވިލް ސަރވިސް 

2017 ގައި ބޭއްވުނު މި ކޭމްޕްގައި 60 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައި 
ވެއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 2017 ވަނަ 
އަހަުރ ރ. ައޮތުޅަގިއ ަމަސްއަކްތކުރާ ިސިވލް ަސރިވްސެގ ުމަވއްޒުަފްނަނށް ިހްނުގނު 3 ކޯހެއްގެ 
ދަސްވެނިންނަށް ސަނަދު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، 21 ޑިސެންބަރު 2017 ގައި،  ރ. އަތޮޅު 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕަބްލިކް  ޑިޕްލޮމާއިން  ރަސްމިއްޔާތުގައި   މި  ބޭއްވުނެވެ.  އުނގޫފާރުގައި 
ެއްނޑް ެމނޭްޖަމންްޓ  ކުޯހެގ ިއތުުރްނ ެއ ައޮތުޅަގިއ ިހްނުގނު ސްެޓިފކެްޓ ެލވެލް 3 ގެ އޮފީސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 2 ކުޯހގެ ދަިރވަުރނަްންށ ސްެޓިފކެޓް ަވނީ ެދުވެނވެ.

ކޯސްތަކުގެ  ހިންގުނު  އަހަރު  ވަނަ   2017 އިންސްޓިޓިއުޓްގައި  ޓްރެއިނިން  ސިވިލް ސަރވިސް 
ަސއްިނސް  ެހްލުތ  އޮފް  ެފަކލްޓީ  ަގއި   2017 ނޮވެމްބަރު   28 ރަސްމިއްޔާތު  ދަސްވެނިވުމުގެ 
އަހަރު  ވަނަ   2017 ިއްނސްޓިިޓއްުޓަގއި  ަރސްިމއްާޔުތގައި  ިމ  ޭބްއިވަފެއވެ.  ޯހުލަގިއަވނީ  ގެ 
ހިންގުނު ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ކޯހާއި ސެޓްފިކެޓް 
3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހާއި، ސެޓްފިކެޓް 3 ޕްޮރެޖކްްޓ ެމޭނޖްަމންޓް ޯކާހއި، 
ިއްންގލިޝް އަޕްގްޭރިޑްނ ޯކހުގެ ިއތުުރން ރ. ައޮތޅު ައޮތުޅ ަކުއްނިސލާ ުގިޅެގން އެ ައޮތުޅަގއި 
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ހިންގުނު ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ 2 ބެޗުން ދަސްވެނިވި 142 
ކުރައްވާފައެވެ.  ހާސިލް  ސެޓްފިކެޓް  ދަރިވަރުންވަނީ 

ހިންގުނު  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓް  ހދ. އަތޮޅު 
 3 ސެޓްފިކެޓް  ކޯހާއި  މެނޭޖްމަންޓްގެ  އެންޑް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕަބްލިކް  އިން  ޑިޕްލޮމާ 
ހދ.  ަރސިްމއާްޔުތ،  ަދްސެވނިުވން  ެގ  ބެްޗ   2 ކޯހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮފީސް  އިން 
ުކޅުުދްއުފީށަގއި  ދުަވހު ހދ.  ަވަނ   4 ފެބްރުވަރީ  ބޭއްވިފައެވެ. 2017  ވަނީ  ކުޅުދުއްފުށީގައި 
ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ޑިޕްލޮމާއިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓޭޝަން 
ެމޭނޖްަމންޓް ކާޯހއި، ސެޓިްފކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ޖުމްލަ 

ކުރައްވާފައެވެ. ހާސިލް  ވަނީ ސަނަދު  މުވައްޒަފުން   61

ހިންގުނު   ގުޅިގެން  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސިވިލް ސަރވިސް  ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު  ކ. 
ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު،  ކ. 
ތުލުސްދޫގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 2017 ޖަނަވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 
އެ ައޮތުޅަގިއ ިހްނުގުނ ސެޓިްފކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ޖުމުލަ 

42 މުވައްޒަފުންނަށް ސަނަދު ދެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވުމާއެކު، އެ ޚިދުމަތް 
އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިންތިޒާމުތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއެކު އެ 
ކަންކަން މުރާޖަޢާކޮށް، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ޒަމާނާ އެކަށޭނަ ގޮތަށް ގެނައުމުގެ މަގްސަދުގައި 
2014 ން ެފިށެގން ޮކްނމެ 2 އަހަރަކުން 1 އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސް ގެ 3 

ވަނަ ކޮންފަރެންސް 2018 ަގއި ޭބްއުވަމށް ާވްނެޖހޭ ަތއްޔާީރަތއް ުވމުގެ ަމަސްއަކތް ައްނނަނީ ކުެރވެުމްނެނވެ. 
«ރިފޯމިންގ އެންޑް މޮޑަނައިޒިންގ ސިވިލް ސަރވިސް» ގެ ނަމުގައި 2018 އެޕްރީލު 10 އިން 11 އަށް ބޭއްވުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޮންފަރެންސަށް، 1 މާރިޗު 2018 ގެ ނިޔަލަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ހުނަރުތައް 
ިލިބަފިއވާ، ވަޒީފާައށް ގިާބލް ފަާރްތަތެކްއތޯ ެދެނަގތުުމގެ ޮގުތްނ، ިސިވލް ަސރިވްސގެ ވީަޒާފއަށް ަވނުަމށް އެދޭ ފަާރްތަތަކށް 
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ «ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން» ނުވަތަ «ސިވިލް ސަރވިސް އެންޓްރެންސް 
ކުރިއަށް  އިމްތިހާނު  މި  އަހަރު  ވަނަ   2017 ގޮތުން  މި  ބޭއްވިފައެވެ.  ވަނީ  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2017 އެގްޒާމް»، 

ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

ަހމަެޖހަިފިއާވ މި  ކުިރައްށެގންިދއުަމްށ  ުގިޅެގން  ަޕބިްލްކ ެއގްެޒިމނޭަޝާނިއ  ިޑާޕރޓްަމންްޓ ޮއފް 
އިމްތިހާން އަހަރަކު 2 ފަހަރު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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ިއްނފޮޭމަޝްނ ކޮިމުއިނކަޭޝްނ ެޓްކޮނލޮީޖެގ ެއީހަގިއ ަތމްީރނު ޕްޮރގްރާުމަތްއ ފޯުރޮކށްިދުނަމކީ ިސިވްލ ަސރިވްސ ޓްެރިއންިނގ 
އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ. މި ގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ފެށުނު «ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން» ކޯސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން 2017 ަވނަ އަހަުރަވނީ ހިންަގން ެފށަިފެއވެ. 

ާގިބުލަކން  ުހނަާރއި  ަމަސްއކުަތގެ  މުަވއްަޒފްުނގެ  ަމަސްއަކްތކުރާ  ާދއިާރަގއި  ޕްޮރިކއުަމންޓް  ެގ  ސަރިވސް  ިސވިލް 
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕާއި ގުޅިގެން، 2015 ަވނަ ައހަރު ިހްނަގން ެފުށނު ފުރަތަމަ ަޕްބިލކް ޕްޮރިކއުަމންޓް 
ޕްރޮގްރާމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން 116 ުމަވއްަޒފްުނ ަބިއވެިރވެ އެ ުމަވްއަޒުފން ެގންަދަވނީ ތަމްީރނު 

ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމުތައް  ޓްރެއިނިންގ  ހިންގާ  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަގްޞަދުގައި،  2017 ވަނަ އަހަރު 
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ވަނީއެވެ. އެ  ތިރީގައި  މައުލޫމާތު  ތަކުގެ  އެމް.އޯ.ޔޫ  ސޮއިކުރެވުނު 
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާ އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލާ ދެމެދު ތަމްރީނު ހިންގުމުގައި 

އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ފަހުމުނާމާއެއްގައި 30 މާރިޗު 2017 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
ަމަސްއަކްތކުރުުމގެ  ުގިޅެގްނ  ަކްނކަުމަގިއ  ަފަދ  ދިާރާސކުުރްނ  ިޢލްީމ  ިހްނގުާމއި  ތަމްީރުނަތްއ 
ފަހުމުނާމާގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ 
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު 28 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ގައި ވަނީ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. 
ސިވިލް  ދެމެދު  ޔުނިވަރސިޓީއާ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮމިޝަނާއި،  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މަތީ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމު 
އަދި  ޢިލްމީ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  އަހުލުވެރިކޮށް،  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ފަރާތްތައް  ހާޞިލުކުރާ 
މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސްކޮށް އަދި ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 
މަގުފަހިކުރުމާއި ތަމްރީނު ހިންގުމުގައި 2 ފަރާތުގެ ރިސޯސަސްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމުގެ 

ސޮއިކުރެވުނެވެ. ފަހުމުނާމާއެއްގައި  ބިނާކުރެވުނު  މައްޗަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017



79

ަތމްީރނު  ބުޭންނާވ  ެއންމެ  ޮއީފްސަތަކްށ  ޕްޮރގްރާްމަތަކީކ  ަތމްީރނު  ހްިނާގ  ުމަވއްަޒފްުނަންށ  ަސރިވްސެގ  ިސިވލް 
ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި އެކިއެކި ވަޒީފަތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް 2017 ވަނަ 
އަހަރު ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސަރވޭ ފޯމުގެ 

ހެދިފައިވެއެވެ.  ވަނީ  އެސެސްމަންޓް  ނީޑް  ޓްރެއިނިންގ  އެހީގައި 

ސިވިލް ސަރިވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 1 ަޖަނވަރީ 2016 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުނު «ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ިރޯސްސަގއި  ިހއުމަން  އިދާރަާތކުގެ  ޮގުތްނ  ަމުގަފިހކުރުުމެގ  ަތންފީުޒކުރުަމްށ  ަތމްީރުނކުުރމުެގ ސިާޔަސުތ»  ުމަވްއަޒުފްނ 
އަހަރު  ވަނަ   2017 މަސައްކަތް،  ހިންގުމުގެ  ޕްރޮގްރާމުތައް  ތަމްރީނު  ހިންގަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 
ކުެރވިފަިއެވެއވެ. އަދި ިމ ސާިޔސުަތގެ ަދުށްނ ޮކންމެ ުމަވއްޒަަފުކ ައހަަރކު މަުދެވެގްނ ފުިރހަަމކުަރންޖެހޭ  6 ގަޑިއިރުގެ 

ަތމްީރަންށ ަމުގަފިހކުރުަމށް ޭބންުނވާ ެސްލްފ ަލރިންނގ ީސޑީ ެޕކް ަތއްޔާރު ކުެރިވފަިއެވެއވެ.

ަތމްީރނު  ޭބންުނާވ  އެންމެ  ޮއީފްސަތަކްށ  ޕްރޮގްރާުމަތަކީކ  ތަމީްރނު  ިހްނާގ  މުަވއްަޒުފނަްންށ  ަސރިވްސެގ  ިސވިލް 
ސަރވިސް  ސިވިލް  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  އެސެސެމަންޓްގެ  ނީޑް  ޓްރެއިނިންގ  ހިންގުނު  ހެދުމަށްޓަކައި،  ޕްރޮގްރާމުތަކަށް 
ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރީ ވަނީ އެކުލަވާލެވި އާންމު ކުރެވިފައެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ޒިންމާދާރުވެރިން ނުވަތަ އިސްވެރިންނަކީ އެންމެ ގާބިލު 
ގުޅޭގޮތުން  މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ  ހޮވުމުގައި  މީހުން  މަގާމުތަކަށް  އެ  ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި،  ކަން  ފަރާތްތައް 
ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ދެމުން އަނަން އިމްތިހާނުގެ ސުވާލު ކަރުދާސް 
ތައްޔާރުކޮށް، އެ އިމްތިހާން ހިންގުމުގެ  މަސައްކަތް  2017 ަވނަ އަހަރު ެވްސ ކުެރިވަފިއެވެއވެ. މި ޮގތުން 
ބާއްވާ އެގްޒެކެޓިވް ރެކްރޫޓް އެސެސްމަންޓްގެ  8 އިމްތިޙާނެއް  އެ މަޤާމުތަކަށް އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް 
ޒިންމާދާރުވެރިން  އަތޮޅުތަކުގެ  އިމްތިޙާނަކީ   5 ތެރެއިން  މީގެ  ބާއްވާފައިވެއެވެ.  ހިސާބުތަކުގައި  އެކި  އަހަރުގެ 

ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިމްތިޙާންތަކެވެ.
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ހުންނަ  ޝައުގުވެރިކަން  މަސައްކަތަށް  ގާބިލް  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް 
ޕްރޮޕެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރާބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓުން ކުރިއަށް 
ހިންގިފައިވެއެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2017 ލެކްޗަރ ސީރީސްތަކެއް  ޕަބްލިކް  އިތުރުން،  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ  ތަމްރީނު  ގެންދިޔަ 
މި ގޮތުން 3 ލެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމުވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖެއާއި 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. 2017 ަވނަ ައހަރު ަޕްބިލްކ ެލކްޗަރ ސީރީްޒަތުކެގ ަމުއލޫމާތު ތިީރގައި ެއަވީނެއވެ.
ބަސް އުފެދުމާއި ނެތިދިއުން: ބަހަވީ ނަޒަރަކުން، ޑރ. އަޝްރަފް މުހައްމަދު، 140، 2017/2/28

ޮއފް  ެއކަެޑީކ  ޗަިއީންސ  ާޕްސެޕކިްޓްވ،  ިއނަްޓރނަޭޝަންލ  ަގަވރެމންޓް:  ައްޕ  ިބްލިޑންގ 
2017/7/10  ،113 ގަވަރނަންސް، 

ސީކްރެޓް ޓް އަންލޮކް ޔުއަރ ޑީޕެސްޓް ޕެޝަން، ޑރ. ޓޭން ކްވާން ހޮންގް،140، 2017/8/8
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ިސިވލް ަސރިވްސ ޓްެރިއިންނގ ިއްނސްޓިިޓއްުޓގެ ެވްބަސއިޓް (www.csti.gov.mv) (މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު 2017 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. 
އިދާރާތަކަށް  މައުލޫމާތު  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާ  އިންސްޓްޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިތުރުން  މީގެ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރު ނެރެން ފެށުނު ނިއުސް ލެޓަރ «ސީ.އެސް.ސީ ބަޒް» ގެ މަސައްކަތް 2017 
ތަފާތު  ޕްރޮގާމުތަކާއި،  ތަމްރީނު  އިންސްޓްޓިއުޓްގެ  އެހީގައި  ލެޓަރގެ  ނިއުސް  މި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ 
ިހސުާބަތއް، ިއދާާރަތާކއި ިހްއާސކުެރުވެނވެ. ައދި ަހަމެއާއެއުކ ސޯަޝލް މީިޑއާ ެމދުވެިރޮކްށ ސިވްލ ަސރިވސް ޓްެރިއންިނގ 
ިއްނސްޓްޓިއުުޓން ިހްނާގ ޓްެރިއިންނގ ޕްޮރގްރާުމަތުކގެ ަމުއލޫާމތަުތާކިއ ިއްނިތޒާްމކުރާ ހަަރާކތަްތކުގެ ަމުއލޫމުާތ ާއންުމޮކށް 
ފޯުރޮކށްދިނުުމެގ ަމަސްއަކްތ ެވސް، 2017 ވަަނ ައހަުރ ކުެރިވަފިއެވެއވެ. ިމ ޮގުތްނ ިއްނސްޓިްޓއްުޓެގ ޭފްސުބކް ޕޭަޖާކއި 

ްޓވިޓަރ ެއަކުއންޓު ެމުދވެިރކޮށް ިއްނސްޓިްޓއުުޓން ކުިރައށް ެގްނދާ ހަަރާކްތަތުކގެ މަުއޫލާމތު ަވނީ ފޯުރޮކށްެދިވފަެއވެ.
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ރަނގަޅުކުރުމަށް  ވެސް  އަޚްލާޤު  އޮފީސް  އިތުރުން  އަޚްލާޤުގެ  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ޢަލީ ޝަމީމު  ރައީސް ޑރ.  ކޮމިޝަނުގެ  އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް  ކިބައިން 
ވަނަ   2017 އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެދިވަޑައިގަތީ  ކަމަށް  މި 
އަހަރުގެ ކޯސްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ބޭއްވި 

ދައްކަވަމުންނެވެ.  ވާހަކަފުޅު  ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި  ރަސްމިއްޔާތު 

އޮފް  ކޮލެޖް  ނެޝަނަލް  ޕާކިސްތާނުގެ  ބަދަހިކުރުމަށް  ގުޅުން  ދާއިރާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
ަޕބިްލކް ޮޕިލީސއާ ިސިވލް ަސރިވސް ކޮމަިޝާނ ދެމެދު ަފުހުމނާާމެއްއަގއި 25 ޖުލައި 2017 
މި  ޮސިއކުެރިވފަެއެވ.  ަރސްިމއްާޔެތްއަގއި  ޭބްއުވނު  ޮއީފުހަގއި  ަރީއުސލްުޖްމހޫިރއާްޔެގ  ަވނީ 
ޕާކިސްތާނުގެ  އުޅުއްވި  ވަޑައިގެން  ދަތުރުފުޅެއްގައި  ފުރަމާނަ  ރާއްޖެއަށް  ބޭއްވުނީ  ރަސްމިއްޔާތު 
ަޢބުުދهللا  ަރީއުސލްުޖްމހޫިރއާްޔ  ިޢްއަޒްތތެރި  ާރއްޭޖެގ  ަނވާޒު ޝަީރާފއި،  ުމަޙއްަމުދ  ޮބުޑަވޒީރު 
ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ފަހުމުނާމާގައި ސިވިލް 
ޝަމީމެވެ.  ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ  ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 
ޕާކިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ ފަރާތުން ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ 
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނެޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮލެޖުގެ ޑީން 
ޒަމާނީކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސަބަބުން  ފަހުމުނާމާގެ  މި  ސޮއިކުރެވުނު  އަސްލަމެވެ.  ނައީމް 
ތަޖުިރބާ  ަމުޢލޫމާާތއި،  ަތުޢލީާމިއ،  ބުޭންނާވ ތަމްީރާނއި،  ެހދުަމްށ  ދިާރާސަތްއ  ތަަރއީްޤކުުރަމްށ 

ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މެދުގައި  ދެގައުމުގެ  ފުރުޞަތުތައް  ޙިއްޞާކުރުމުގެ 
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ހޯދުާމބޭެހޮގުތން  ފުރަުޞުތަތއް  ތަޖްިރާބގެ  ތަމީްރާނއި  ުމަވއްަޒުފނަްނށް  ަސރިވްސގެ  ިސވިލް 
ސިންގަޕޫރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
2017 ަވަނ އަހަުރ ަވީނ މްަޝވަާރަތއް ކުެރިވަފެއވެ. ިސްނަގޕޫަރްށ ާރއެްޖިއން ކަނޑަައުޅްއާވަފއި 
މި  ބޭއްވި  ކޮމިޝަނުން  ޙަމީދާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް  ހަމްދޫން  އަލްފާޟިލް  ހުންނަވާ ސަފީރު 
ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ސިންގަޕޫރުން  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ބައްދަލުވުމުގެ  މަޝްވަރާ 
ހިންގުން  ޒަމާނީކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޯދުމާއި  ފުރުޞަތުތައް  ތަމްރީނުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް 
ހަރުދަނާކުރުމަށް ހޯދިދާނެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ސަފީރާއި މަޢުލޫމާތު 
ޙިއްޞާކުރުމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް ސިންގަޕޫރުން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި، ސަފީރުގެ 

އިތުރުން ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމައި އެހީތެރިކަން 
ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޞަސާތަކާ ގުޅުން 
ބަދަހިކުރުމާއި، އެ ފަދަ ކަންކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ދެއްވާނެކަމުގައި ވެސް 

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ސަފީރު 



ވަފުދުގެ  ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވި  ފަރާތުން  (އައި.އެމް.އެފް)ގެ  ފަންޑު  މަނިޓަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ސަރވިސް  ސިވިލް  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބޭފުޅުންނާ 
އިސްލާޙުކޮށް،  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ބައްދަލުވުމުގައި،  މަޝްވަރާ  ބޭއްވެވި  ކޮމިޝަނުގައި 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އިޤްތިސާދުކޮށް އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 
ސުާފކުެރްއިވއެވެ.  މުަޢލޫާމުތ  ަވުފުދން  ައިއއެްމެއފްެގ  ަކްނަކާމުގޭޅޮގުތން  ކުރަުމންދާ  އަިދ  ާރާވ 
ކުރިއެރުވުމަށް  ޒަމާނީކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  މަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި 
ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކާބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރައްވައި މި ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް 

ާސުފކުެރްއިވެއވެ. ެވސް  މަޢުލޫާމުތ  ަހްއުލަތުކެގ  ެގންނަުމންދާ  ިހކުަމތްތެިރކަާމެއކު 
އިދާާރގެ  އެ  ަވަޑިއގްެނެނވީ  ަބިއވެިރވެ  ަބއްަދުލވުުމަގއި  ަމޝްވަާރ  މި  ފާަރުތން  ައިއއެްމެއްފގެ 
އޭޝިޔާ ފެސިފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިވިޝަން ޗީފް މިސްޓަރ ފިލިޕް ކަރާމް އާއި ކޮލޮމްބޯގައި 
ުހްނަނ އަިއއެްމެއްފ ޮއފުީހގެ ީސިނައރ ިއޮކނޮިމސްްޓ ިމސަްޓރ ކްިރިތސިޓީ ރާަޖާތ ިވޭޖވީާރއެވެ. 
ކޮމިޝުަނެގ ފަާރތްުނ ަބިއވެިރެވ ަވަޑިއެގްނެނިވ ޓީުމަގިއ ިއްސޮކްށ ުހްނެނީވ ކޮމަިޝުނގެ ަރީއސް 

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ިސވްިލ ަސރިވްސ ކޮމިޝުަނގެ 2016 ަވނަ ައހަުރގެ ައހަރީ ރިޕޯުޓ ނެރުަމށް ޭބްއވި 
ރަސްމިއްޔާތުގައި އަހަރީ ރިޕޯޓު ނެރެދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު  ވޭތުވެދިޔަ 9 އަހަރުގެތެރެއިން 2016 ވަނަ އަހަރު 
ފާހަގަވެގެންދަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ އަދި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ޙާޞިލުވި 
އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު 5687 
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ަޢލީ  ިސވިލް ަސރިވސް ކޮމަިޝުނގެ ާނިއބު ަރީއްސެގ މަޤާުމަގއި ުހްނނެިވ ައލްފާިޟާލ ޖަީމލާ 
ަމގާަމށް  ކަުމގެ  ަސފީރު  ިދެވހި  ުހްނަނާވ  ކަނަޑައުޅްއާވަފއި  ޖަރުަމަނށް  ސަުރކުާރްނ  ާޚލިދު، 
ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން، ހުސްވެފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 
ޝަހީޤު، 20 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް  

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވިއެވެ.

މިދިޔަ  ވިދާޅުވީ  ޝަމީމު  ޢަލީ  ޑރ.  ފާހަގަކުރައްވައި،  ކުރެވިފައިވާކަން  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން 
ތަމްީރނު  ޢަދަަދަކްށ މުަވއްަޒުފން  ިގނަ  އަހަރު ެބެލެވނީ  ކޮިމަޝުނގެ ހާަޔތުަގިއ ެވްސ ެއންމެ 

ކުރެވުނު އަހަރުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ދުވަހު  ވަނަ   2017 އެޕްރީލު   13 ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  ބަހުގެ  ދިވެހި 
އިސްވެރިންނާއި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެސެމްބްލީގައި  ޚާއްޞަ  ބޭއްވި  ކޮމިޝަނުގައި 
އުސްތާޒެއް  ބަހުގެ  ދިވެހި  ކޮށްދެއްވީ  އެސެންބްލީ ޝަރަފްވެރި  މި  ބައިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފުން 
ެދްއެކވި  ާޒހިުރ  އާދަްމ  ެއެސްނބީަލގަިއ  ިމ  ާޒހިެރވެ.   އާަދްމ  ައްލުއސާްތުޛ  ކަުމަގިއާވ 
ވަާހކުަފުޅަގިއ ިދެވހި ބުަހެގ ުމްއސަނިދަކާމއި، ިދވެހި ަބުހން ުމޢާަމލްާތތައް ކުރުުމގެ ުމިހްނުމަކން 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޫރޙު  ަމަސްއަކްތކުރުުމެގ  ުގިޅގްެނ  މެުދަގއި  ުމަވއަްޒުފްނެގ  ކޮމަިޝުނގެ  ަސރިވސް  ިސވިލް 
މަޤްޞަދުގައި  ބަދަހިކުރުމުގެ  އިޖްތިމާއީގުޅުން  އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި،  ލީޑަރޝިޕަށް  ދިރުވުމާއި، 
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް އަހަރީ ރިޓްރީޓް ވަނީ 2017 ވަނަ 

ޭބްއވަިފެއވެ. ގުަރއިޫދަގިއ  ައހަުރ  ކ. 
މި  ސެޝަނެއް  ތަމްރީނު  ގަޑިއިރުގެ   3 ތާޒާކުރުމަށް  ހުނަރު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ޒިންމާނެގުމާއި، 
ރިޓްރީޓްގައި ބޭއްވުނެވެ.  މީގެ އިތުރުން ސެކްޝަންތަކާ ޑިވިޜަންތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ 
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް 2017
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ރިޓްރީޓްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.
ެރްސޮޕްނިސިބލީިޓއާ   ސަެޝުނަގއި  ިޑވޮޮލޕްެމންޓް  ޕްޮރފެަޝންަލ  ޭބްއުވނު  ރިޓްރީްޓގައި 
ކަަމްށވާ  ތަޖްިރާބކާުރން  ާދއިާރގެ  މި  ަނންަގަވއިެދްއވީ  ތަމްީރުނަތއް  ެއަކުއނަްޓބިލީިޓާއެބހޭ 
ގުރައިދޫގައި  ފާޠިމަތު ނަޝްވާއެވެ.  އާއި  ނަވިން  އިސްމާއިލް  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް 
ސްކޫލުގެ  ގުރައިދޫ  ކައުންސިލާއި  ގުރައިދޫ  ހެދުމުގައި  ރިޓްރީޓަކަށް  ކާމިޔާބު  ރިޓްރީޓް  ބޭއްވުނު 

ިލިބެގްނދިަޔެއވެ. ެއްއބާުރުލެމްއ  ވަަރްށޮބުޑ 

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި  އެންޓިކޮރަޕްޝަން 
ތަރުހީބެއް  ބޮޑު  ސްޓޯލަށް  ބެހެއްޓި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހަވީރުގައި  ކުޑަކުދިންގެ 
ލިބުނެއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައިވާ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަވީރުގައި ކޮމިޝަނުން 
ިއްނިތޒާުމކުެރިވަފިއވާއިރު، ީމގެ  ހަަރާކްތަތްއ  ެއިކ  ާޚއްަޞ  ުކަޑކުިދނަްންށ  ެބެހއިްޓ ސޯްޓްލަގިއ 
ވެސް  ޗެކަޕެއް  މެޑިކަލް  ޚާއްޞަކޮށް  ކުޑަކުދިންނަށް  އަދި  ހަރަކާތްތަކާއި  ކުޅިވަރުގެ  ތެރޭގައި 
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން 

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ސްޓޯލަށް  ކޮމިޝަނުގެ 
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އެކްސެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ޕްރީ ކުލާހުގެ ދަރިވަރުން ވާރކް ޑޭ 2017 ގެ ދުވަހުގެ 
ގުޮތަގިއ ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލ ެދެނަގތުަމށަްޓަކއި 12 ނޮވެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
09:00 ގައި ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދަރިވަރުންގެ 
ބެލެނިވެރިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި، ތަނުގެ މާހައުލު ދެނެގަތުމެވެ.  މި ގޮތުން 
މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި، ތަނުގެ މާހައުލާއި، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު 
ކުިދން  އެ  ެސކްަޝްނަތަކށް  ެއިކެއިކ  އީޮފުހގެ  އަދި  ޭބުނުމަގެއވެ.  ދަްއާކލުުމެގ  ކުިދްނަނށް  ެއ 
ަމަސްއަކްތަތުކގެ  ކުރާ  ެސކްަޝްނަތުކްނ  ެއ  ުމަވްއްޒުފން  ެސކްަޝްނަތުކގެ  ެއ  ޒިޔާަރްތކުރުުމްނ 

ހިއްސާކުރިއެވެ. މައުލޫމާތު 

ސިވިލް ސަރވިސް ކަޕް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2017 ޑިސެންބަރު 29 އިން 30 އަށް މާފަންނު 
އެކުވެނި އިންޑޯ ހޯލުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  މުބާރާތުގައި 13 އޮފީހަކުން ބައިވެރިވެ، ޖުމްލަ 
322 މެޗް ވަރަށް ފޯރިއާއެކުވަނީ ކުޅެވިފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރީ  މިނިސޓްރީ 
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެނޑަރ އެންޑް ފެމިލީއެވެ. 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެވެ.   އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓީމަކީ  ޗެމްޕިއަން  މުބާރާތުގެ 
އިންތިޒާމުކޮށް  ކަންތައްތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ލައިން  އަމްޕަޔަރުކަމާއި،  ރެފްރީކަމާއި،  މުބާރާތުގެ 
މެއިން  މުބާރާތުގެ  ފަރާތުންނެވެ.   މޯލްޑިވްގެ  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ބެޑްމިންޓަން  ބެލެހެއްޓީ 
ސްޕޮންސަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ. މުބާރާތް ރޭވުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް 
މެހްމާނަކީ  ޝަރަފްވެރި  މުބާރާތުގެ  ފާރާތުންނެވެ.  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހަމަޖެއްސީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމެވެ.
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2017 ވަނަ ައހުަރ ޮކމިަޝުންނ ުހަށެހިޅ ބަޖަެޓްށވުރެ ިލިބަފިއަވނީ 5،000،000 މިލިއަން ރުފިޔާ 
ުކަޑ ބަޖެެޓެކެވ. އެއީ 19,009,362 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ތަކެތި ކަމުގައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ، ޕްރިންޓަރ، ސްކޭނަރ، 
ަކމުަގިއ ީވ ނަަމެވސް، 2017 ވަނަ އަހަރު  ޯހދުަމށް ޭބުންނިވ  ަތެކިތ  ފޯޮޓޮކީޕ މެޝްިނ ފަދަ 

ލިބިފައިވާ ބަޖެޓު ކުޑަކަމުން މިތަކެތި ހޯދުމަށް ދަތިވެފައިވުން.
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުމަށް ދޭންޖެހޭ އިތުރު ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ދިނުމަށް ދަތިތަކާ 

ކުރިމަތިވުން.
ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ބަޖެޓް އަހަރުން އަހަރަށް ކުޑަވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 
އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ބައެއް  މަތިކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުން  ކޮމިޝަނަށް  މަދުކުރަންޖެހި، 

ކުރިމަތިވުން. ދަތިތަކާ 
ޢާންމު  އެކުލަވާލައި،  އަހަރަށް   5 އޮތް  ކުރިޔަށް  ޕްލޭން،  ސްޓްރެޓެޖިކް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
ކުރެވިފައިވާއިރު، ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ދަތިވެފައިވުން. ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކުޑަކަމުން  ބަޖެޓު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017

އަތޮޅުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ 
ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ކޮމިޝަނާއި އިދާރާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އެންމެ 
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ދަތިތަކާ 2017 ވަނަ އަހަރު ދިމާވެފައިވެއެވެ. ސަބަބަކީ 
ކުރިން މަދުވެގެން ކޮންމެވެސް 2 އަތޮޅެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހުންނަ 
ހުިރާހ ަރަށަކށް ޒިޔާރަތް ކުަރުމން ގެންެދިވަފއި ވީ ނަަމެވްސ، ބަޖެޓު ެނތުުމގެ ސަަބުބން 

2017 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ދަތުރެއް ވެސް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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ަޝުކާވަތއް  ަމްއަސަލަތކާއި  ުހށަަހޅާ  ފަާރތުން  ެއިކެއކި  އިދާާރަތުކްނާނއި  ެއިކެއކި  ައޮތުޅތެޭރގެ 
މަދު  ަދިތކަުމގެ ަސަބުބން  ަދތުުރަތްއ ެވސް ބަޖުެޓެގ  ެބލުމަށް ކޮމިޝުަނން ކުަރންޖޭެހ ަތޙުޤީޤީ 

ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. ދަތުރުތައް  ގިނަ  ފިޔަވައި  ދަތުރެއް 

މުވައްޒަފުން  ޤާބިލު  މިންވަރަށް  އެދޭ  އިދާރާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ތެރޭގައިވާ  އަތޮޅު 
ޙައްލުކުރުމަށް  ދިމާވާ ދަތިތައް  ޗުއްޓީ ނެގުމުން  މުވައްޒަފުން  ދިގުމުއްދަތަކަށް  ލިބުންދަތިވުމާއި، 
އޮފިސަރ ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ތަފާތު މަސައްކަތް ކުރުމުން އަހުލުވެރިވެފައިވާ ހުނަރުވެރި ޤާބިލު 
ބަޔަކަށް ހެދުމަށް، 2015 އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ «ހައިބްރިޑް މޮޑެލް» ތަމްރީނުތައް 
ވެސް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެދެވޭ މިންވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ތަޖްރިބާކާރު  ފަންނުވެރި  އަދި  ކުޑަވުމާއި  ބަޖެޓް  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  އަހަރު  ވަނަ   2017
މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމަށް ނިމިދިޔަ އަހަރު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެފައިއެވެ. އެހެންކަމުން 
ވެރިންގެ ލެވެލްގެ 6 ުމަވްއަޒަފުކ ކޮމަިޝުނން ަވިކެވަފިއެވެއެވ. ީމެގތެޭރަގިއ ެސކެޓްރީ ެޖނެަރލް 
އާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނެއެވެ. އަހަރުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މި މަޤާމުތަކަށް 

އެކަށޭނެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ނުހޯދިއެވެ.

2017 ވަަނ ައހަރު ާސރްކ ަޤއުުމަތުކގެ ަޕްބިލްކ/ ިސވިލް ސަރިވްސ ވެިރްނގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން 
ާރްއޭޖަގިއ ޭބްއވުަމށް ިއުޢާލުނ ކުެރިވ، ކުިރްނ ހަަމެޖިހަފިއީވ ނަމަެވސް، ިމ ޮކންފަެރްންސ ާބްއާވނެ 

ބަޖްެޓ ުނިލބުުމެގ ަސަބބްުނ މި ޮކްނފަެރްނސް ާރއްޭޖަގިއ ުނބޭްއވުެމވެ.
މީގެ އިތުރުންވެސް މެންބަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ 
ހޯުދަމްށ އަިދ ެއުކވެރި ަޤއުުމަތކުަގިއާވ ިސިވްލ ަސރިވްސެގ އިދާާރަތާކިއ ުގޅްުނ ބަދިަހޮކްށ އަދި 
ހޯދުމަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ގުޅޭގޮތުން  ފަހުމުނާމާތަކާ  ހެދިފައިވާ  މިހާރު 
ނެތުމުގެ  ބަޖެޓު  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ  ބައިވެރިވާ  ކޮމިޝަން  ޤައުމުތަކާއި  ބޭރުގެ 
ަސަބުބން ަބިއވެިރވެފަެއއުްނެވެއވެ. ނަަމެވސް، ކޮމަިޝުނެގ ަރީއސް އަިމްއަލުފަޅށް ޚަރަދު ޮކްށެގން 
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ިމނިަވްނ ުމްސތިަޤއްލު ޚިދުަމެތްއެގ ޮގުތަގއި  ިސވިލް ަސރިވސް  ައހަަރީކ ިދެވހި  2018 ަވނަ 
ގާއިމުވެ ހިނގަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރުފުރޭ އަހަރު ކަމުން މި މުނާސަބާ ކުލަގަދަކޮށް ސިވިލް 
ަސރިވސްގެ އިދާާރަތުކގެ، ުމަވްއަޒުފން ުގިޅެގން ާޢްނުމ ަރއްިޔުތނާްނިއެއކު ާފަހަގކުރުަމށް ާޚްއސަ 

ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.  

ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އުފަންވަމުން އަންނަ އައު އީޖާދުތަކަށް ބިނާކޮށް އަދި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ 
ތަފާތު  ކުރިއަށްގެންދާ  ކޮމިޝަނުން  ޚާއްސަގޮތެއްގައި  ގޮތުން  ހައްލުކުރުމުގެ  ބައެއްގޮންޖެހުންތައް 

އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަކީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ މާހައުލެއް 
އިދާރާތަކާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި  ހެދުމަށްޓަކައި،  ތަންތަނަށް  ގާއިމުވެފައިވާ 

މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުން.
ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ 
މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކޮށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ އިތުރު ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ޕްރޮގުރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޖްރިބާ ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް 

ފަހިކޮށްދެވޭތޯ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމު  ސަކްސަޝަނަލް  އަދި  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ކެރިއަރ 
ތަޖުރިބާކާރު  އަދި  ފަންނީ  އެކުލަވާލައި  އޮފީސްތަކުގައި  އުޞޫލުތައް  ސްޓްރެޓަޖީއާއި 

ގޮތްފަހިކުރުން. ދެމެހެއްޓޭނެ  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފުން 
އިދާރާތަކަށް  އެކިއެކި  މެދުވެރިކޮށް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
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ހިންގުން. ރާވައި  ފަރުމާކޮށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ 
ކުރެވޭތޯ  ޕެކޭޖްތައް ތަޢާރަފު  ފަދަ ރިވޯޑް  ސިވިލް ސަރވަންޓުން މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާނެ 

މަސައްކަތްކުރުން. ޕޭކޮމިޝަނާއެކު  ނޭޝަނަލް 
ލީޑަރޝިޕް ނެގުމަށް އަހުލުވެރިކޮށްދީ އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 
މިހާރު  ހަމަހަމަކުރުމާއެކު،  ދިރިއުޅުން  އަމިއްލަ  މަސައްކަތާއި  އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި  މެދުގައި 

ދިރުވައި ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުން. ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  ސިވިލް ސަރވިސް ކްލަބް އަލުން 
ުފޅާ  ުފއްުދންތެިރަކްނ  ވަީޞަލްތަތުކެގ  ިލެބްނހުރި  ަރްއާކތެިރކަާމިއ  ާމަހުއުލގެ  ަމަސްއަކުތެގ 

ދިރާސާކުރުން. ދާއިރާއެއްގައި 
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތަކަށް ބާރުއަޅައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ބާރުވެރިކުރުވައި މަސައްކަތްތައް 

ދޫކުރަމުން ގެންދިއުން.
ިއްސޮކށް  ެއނެްމ  ިހްނުގަމްށ  ަތްނތްަނ  ެއ  އިދާާރަތަކްށ  ަބެއްއ  ަސރިވްސެގ  ިސިވްލ  ިދވިެހ 
ިތއަްބަވންޖޭެހ ަޕރމަަނންޓް ެސކެޓްީރިއން ިޒްނމާދާުރވެިރން ައއްަޔނު ކުރުުމަގއި ަތާފތު ހުަރްސަތއް 
ދިމާވެ، ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި 

އިޖްރާއަތުގެ ތެރެއިން އެ ކަން ނުކުރެވުނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމުކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 
ރިސަރޗް ހެދުމާއި ކޮންސެލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.

އެކުލަވާލައި  ފަހުމުނާމާ  މަޝްވަރާކޮށް  އެކު  ޤައުމުތަކާ  އޮންނަ  ގުޅުން  ސިޔާސީ  ރާއްޖެއާއި 
ިދވެހި ިސިވލް ަސރިވްސެގ ުމަވްއިޒުފްނާނއި ކޮމަިޝުނެގ ުމަވއްިޒފްުނަންށ ަތމްީރނާއި ތަޖްިރބާ 

މަސައްކަތްކުރުން. ހޯދޭތޯ  ފުރުޞަތުތައް  އިތުރު  ހާޞިލްކުރުމުގެ 
ަސރިވްސގެ  ސިިވލް  ތަަރއީްޤކުރުަމށަްޓަކއި  ަޒާމީނޮކށް  ހްިނުގްނ  ަސރިވްސގެ  ިސިވލް  ިދވެހި 
އެހެން އިދާރާތަކާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް އަދި ބޭރުގެ އެހީލިބޭތޯ މަސައްކަތްކޮށް، އިންފޮމޭޝަން އަދި 
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ިޑޖިޓަަލިއްޒޮކށް  ޮއީފްސަތުކެގ ަމަސްއަކްތ  ިހަފިއ  ިއތުަރްށ  ޮކިމުއިނކޭަޝްނ ެޓްކޮނލޮީޖެގ ބުޭންނ 
ސްމާޓް މެނޭޖްމަންޓް ޤާއިމުކޮށް ހިންގޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.

އެ  ަސރވަންޓްުނަނށް  ިސިވލް  ޅަދަިރަމއި  ަމަސްއަކްތކުރާ  ސަަރަޙއްުދަގއި  މާލެ  ވެރިަރށް 
ކުރިއްސުރެ  ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް  ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  އޮފީސްގަޑީގައި  ތުއްތުކުދީން  ފަރާތްތަކުގެ 
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރ މި އަހަރު ގާއިމުކުރެވޭތޯ ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.

ވެރިރަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ކުރިން ވެސް ހުރި ކަހަލަ 
ކުާރނެ  ޭބުނން  ކުރުަމށަްޓަކއި  ުމްއސަނދި  ަމުޢލޫާމތު  އަދި  ުމނޫިފިހިފުލވުަމށް  ުކިޅވަުރުކޅުާމިއ 
އިޖްތިާމއީ މަުރކަެޒއް ުނަވތަ ުމަވއްަޒފްުނގެ ނާދީެއއް ާގިއުމކުެރޭވތޯ ސަުރކާާރެއކު މަްޝވާަރޮކށް 

މަސައްކަތްކުރުން.
ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓު ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން.

ަބަލއި،  ެފްނވަުރ  ަމަސްއަކުތެގ  އިދާާރަތުކގެ  އަިދ  ިޑޕާޓްަމންްޓަތއް  ިމިނސްޓްރަީތާކއި  ހުިރހާ 
މޮނިޓަރކޮށް މިންކުރުމުގެ ގޮތުން «ސްޓާރ ރޭޓިން» މިންގަނޑުތަކެއް އުފައްދައި ތަޢާރަފުކުރުން.

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިންކޮށް 24 ގަޑިއިރުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، 
ިޑޖަިޓްލ ޑާާޓ އަދި އީ-ިރޯކްޑތައް ެބލެެހއޭްޓެނ ެޓކޮްނލޮީޖގެ ޭބންުނިހަފިއ ީވހާ ބޮަޑަކށް ިސިވލް 
ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އިންޓަރނެޓް ވިއުގަތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ފަސޭހަކޮށް 
ަހުލިވޮކްށ އަިދ ޮކންެމާތުކ ހުެރެގްނ ެވްސ ޚިދުަމްތަތްއ ޭބންުނ ކުރެޭވެނ ިއްނތިާޒުމ ަހމަެޖްއޭސތޯ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ބެހޭގޮތުން  ދަތިތަކާ  ދިވެހި ސިލިވް ސަރވިސްއަށް  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުގެ 
ޮއީފާހއި، ިސިވލް ަސރިވސް ކޮމަިޝާނިއ މަްޝވަާރކުެރޭވނެ ިއްނިތޒާެމއް ަހމަަޖްއަސއި، ސަުރކާުރގެ ސާިޔަސތަުތާކ ެއްއޮގަތްށވާ 
ޮގުތގެ ަމިތން ަރއިްޔުތްނަންށ ޚިދުަމތްދިނުމުެގ ަކނަްތްއަތއް ާރަވިއ ިހްނގުުމަގއި، ަރީއުސލްޖުމްހޫިރއާްޔެގ ޮއފާީހއި، ިސިވލް 
ަމސަްއަކްތކުެރޭވެނ ާމަޙުއެލއް  ަސރިވސް ކޮމަިޝުނެގ ިވްސުންނ ެއްއ ިމސްާރެބއްަގއި ަބަހއްަޓއިެގން، ދެފަާރްތ ުގިޅެގން 

ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.

ިދެވިހ ިސިވްލ ަސރިވްސގެ ިހްނގުާމުގޭޅ ަކްނގުާމުގޭޅ ަކްނަތްއަތްއަތުކަގިއ ސުަރކާަރށް ަލފާިދުނަމށަަޓަކއި، ިދވިެހ ިސިވލް 
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި 
ރިޔާސަތު  ކޮމެޓީގައި  މި  އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމެޓީއެއް  އެޑްވައިޒަރީ  ހިމެނޭގޮތަށް  މެންބަރުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
ބަލަހައްޓަވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ 

މެންބަރެކެވެ.

މުޙައްމަދު ފައިޒަލް / ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  .1
މުސްޠަފާ ލުޠުފީ  / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .2
ޢަބްދުهللا ސަޢީދު / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .3
އިބްރާހީމް ނިޒާމު އަޙްމަދު  / ޑިރެކްޓަރ  .4

މުޙައްމަދު ރިޒާ / ޑިރެކްޓަރ، އޮޑިޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން  .5
ފާޠިމަތު ލަޙުފާ / ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  .6

ފާޠިމަތު ޙަބީބާ / ޑިރެކްޓަރ، ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .7
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މުޙައްމަދު ފައިޒަލް / ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  .1
މުސްޠަފާ ލުޠުފީ / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .2
ޢަބްދުهللا ސަޢީދު / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .3

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު / ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  .4
ޢަލީ ޢާމިރު / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  .5

ޒަރާނާ އިބްރާހީމް / ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯޑިނޭޓަރ  .6
ޙައްސާމް ޙަސަން މައުމޫނު / ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖީނިއަރ  .7

އާއިޝަތު ޝިފްނާ / ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  .8
ޒަހީނާ ރަޝީދު / ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  .9
އާމިނަތު ޢަބްދުهللا ޒުހައިރު / ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ  .10
މުޙައްމަދު ރިޒާ / ޑިރެކްޓަރ އޮޑިޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން  .11
ފާޠިމަތު ލަޙުފާ / ޑިރެކްޓަރ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  .12

ފާޠިމަތު ޙަބީބާ / ޑިރެކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .13

މުޙައްމަދު ފައިޒަލް / ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  .1
މުސްޠަފާ ލުޠުފީ / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .2
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ވަނަ   2017 މަތިން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  (ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   24 ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ  ދިވެހި ސިވިލް 
އަހަުރ ިދެވހި ިސވްިލ ސަރިވްސެގ ަކްނަތްއަތްއ ހިނަގިއ ދަިޔޮގާތއި، ައިދ ިސިވްލ ަސރިވްސ ޮކމިަޝުނެގ ަމަސްއަކްތަތއް 
ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ރޭވޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށަފައިވާނެއެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު 
ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބުތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމަށާއި، 
މި ޮގުތން ިސިވލް ަސރިވސް ޓްެރިއިންނގ އްިނސްޓިިޓއުޓް މެުދވެިރޮކށް ުމަވއްަޒފްުނގެ ުހނަުރކުިރއެުރވުާމިއ، ރާްއެޖިއން 
ސްޓަޑީ  ހާސިލުކުރުމަށް  މަތީތަޢުލީމް  އަމިއްލައަށް  ހޯދައިދިނުމާއި،  ފުރުސަތުތައް  ހާސިލްކުރުމުގެ  ތަޖުރިބާ  ވެސް  ބޭރުން 
ލޯނު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ދެންނެވި ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް 
ބޭނުންވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ގިނަ ފަހުމުނާމާތަކެއް 

އެކުލަވާލައި ސޮއިކުރެވި، ތަންފީޒުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
2017 ަވަނ އަހަރު ނިިމެގްނ ދަިޔއީ ސިވިލް ސަރިވސް ޮކމިަޝާނއި، ސަުރކާާރ ދެމެދު ކުެރުވުނ މްަޝވަާރަތުކގެ ަސަބުބން 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ އުންމީދުތަކަށް އާރޯކަން ގެނުވި އަހަރެއްކަމުގައި ވެގެންނެވެ. މި ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު 
ދިވެހި ސަރވެންޓުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް އިޢްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 2017 
އަާމުޒކަުރއްަވިއެގން  ސިިވްލ ަސރަވނުްޓްނަންށ  ިދެވހި  ާޚްއަސޮކްށ  އަިދ  ިއޢާުލުނކުަރްއާވަފެއވެ.  ނެިމިނޮކްށ  އަހަުރ  ަވަނ 
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމެއް ވަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައެވެ. މި ކަންކަމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވެންޓުންނަށް 
ހިތްވަރު ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އެ މީހުންގެ ވަޒީފާގެ ހަޔާތުގައި ލިބިގެންދިޔަ ކަންކަމުގައި އުފަލާއެކު ކޮމިޝަނުން 

ާފަހަގކުރަެމވެ. 
2018 ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް 10 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ކަމަށްވާތީ، އެ ކަން  ިމ ެފށޭ 
ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު 

ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ގިނަ  މަޝްވަރާކުރެވި، 
ދިވެހި ސިވިލް  އެދި،  ވާގި  ތައުފީގާއެކު  ހެޔޮ  ގެ  މާތްهللا  ކީރިތިވަންތަ  އަހަރަކީ  ވަނަ  ފެށޭ 2018  މި  އެހެންކަމާއެކު، 
ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށާއި، ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ހެޔޮނަސީބާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ވެގެންވާ، އުންމީދީ އަހަރެއްކަމުގައި 
ބެލެވެއެވެ. އަދި ހިނގާދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އައުވިސްނުމާއި އިޖާދީ އީޖާބީގޮތްތައް 
ހޯަދއި ތަަރއީްޤާއިއ ކުިރްނއެުރން ިލިބެގްނާދނެ އަިދ ކުރިަމގު އުޖާާލަފއި ައހަުރަތަކށް ައނަްނން ޮއތް ުދަވްސަތްއެވެގންާދނެ 

ކަމުގައި ޔަޤީންކުރެއެވެ. އިންޝާهللا!
28 ފެބުރުވަރީ 2018
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