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 ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްވެ 9ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2007އޭޕްރިލް  4މި ރިޕޯޓަކީ 

) ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވައި 1428ރަބީޢުލްއާޚިރާ  14( 2007މޭ  2

) ގެ  2007/5ގެޒެޓްކުރެއްވުމުން ޤާނޫނަކަށްވި  ވަނަ މާއްދާ އިން  24(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެ މަތިން

ވަނަ އަހަރު ހިނގި ގޮތުގެ  2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ

. މި ރިޕޯޓުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު  ރިޕޯޓެވެ

.  މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިމަގަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

 



 

 

 ފިހުރިސްތު 

  ތަޢާރުފް 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 ސިވިލް ސަރވިސް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިންމުންތައް 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 

 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުން

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ހިންގުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބެލުމާއި ޝަކުވާތަކަށް އިޖާބަދިނުން

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުން 

 މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާއިން ބޭރު ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް 

 ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
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 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު    

c 
 

 ތަޢާރުފް
" ން ތައާރަފް ކުރެވުނު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ  2008މޭ  1  ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުނު "ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނު

. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ސިވިލް ސަރވިސް ، ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް ގެނެވެމުންދާ ބޮޑެތި އިސްލާހްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްލާހެވެ

މި ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާތައް ތަންފީޒުވާން ފެށުން ވެގެން   ،ކޮމިޝަނެއް މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުވެ 

ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމަށް ގެނެވުނު އަދި ގެނެވެމުންދާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްލާޙު ކަމުގައި ވުމުގެ އިތުރުން   ،ދިޔައީ 

 .  ރާއްޖެއަށް ގެނެވެމުންދާ ދުސްތޫރީ އެެހން އިސްލާހުތަކާ ފައިހަމަކުރާ އެއް އިސްލާޙު ކަމުގައެވެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކަމުގައި ހިމެނިގެން ދިޔައީ ، ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް އެކި ބައިތަކަށް ބެހިގެންދިޔަ ހިނދު 

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި  އެންމެހައި މިނިސްޓްރީތަކާއި ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުގައި ، ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެވެ

. ގައުމުގެ ދުވެއްޔާއި ، ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާތަކަށް ބަލާއިރު ، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާއި ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ގާއިމު ކުރެވުނެވެ

ހަމަތައް ގެންގުޅޭ އަދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ، ގަވާއިދާއި ، އުސޫލުތަކާއި ، ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އާޖުފާޖާއި 

) ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ނޫނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ބައިނަލް އަޤުވާމީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް (ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް

. ކުރަން ޖެހިފައި ހުރި މަސައްކަތް ، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް  އެ ޚިދުމަތުން އުފުލުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމަކަށް މިއަދު ވަނީ ވެފައެވެ

. ސިވިލް ސަރވިސް  . ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބައެއް ސަގާފަތްތަކަށް ވަނީ އިންގިލާބު ގެންނަން ޖެހިފައެވެ . ގޮން ޖެހުންތައް ބޮޑެވެ ގެ ގިނައެވެ

އިންސާފާއި ހަމައަށް ، ކެކުޅުންތަކަށް އިޖާބަދޭ ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރުދުންގެ ިއހްސާސްތައް އަޑު އަހާ

. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ، ލޯބިކުރާ ) ނިޒާމީ ޚިދުމަތަކަށް ވަނީ ވާންޖެހިފައެވެ "ގަވާއިދަށް ބިނާވާ" (ރޫލް ބޭސްޑް

ރިވެތި އާދަކާދަޔާއި އަޚުލާގެއްގެ ، ހަރުދަނާ ، އިޚްލާސްތެރި ، ތެދުވެރި ، އިންސާފުވެރި ، ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހުރި ، ޚިދުމަތަކީ ގާބިލް

 .  ސަގާފަތެއްގައި އުޅޭ ބަޔަކު ވަޒާީފ އަދާކުރަމުން ގެންދާ ޚިދުމަތަކަށް ވެސް ވަނީ ވާން ޖެހިފައެވެ

އަދި ކުރިމަތި ވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާ ، ކުރިމަތީގައި ހުރި ، ކުރިން ދެންނެވުނު އުއްމީދުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރުމުގަޔާއި 

. އެ ގޮތުން    ވަނަ އަހަރު ހިމެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ޚާއްސަ ބިންގާތަކެއް އަޅަން ފެށުނު  2012، ކުރިމަތިލުމުގައި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށާއި .  ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި ހުރިހާ   ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ، އެއްބާރުލެއްވުންތަކަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް 

މި ކޮމިޝަނުގެ   . މެންބަރުންނަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا  މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ކުޅަދުންވަންތަ  

 . ކުރަމެވެ



 

 2   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން:2

.  2012 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2012ޖަނަވަރީ  01  ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ މަޤާމު ފުރުއްވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 

 

 

  

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަގާމަށް ، ޖިހާދު މއ. ވެސްޓްވިއު / މާލެ هللا  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  2012

. އަދި އެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ   2012މާރޗް    5ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމުން  ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން  އިން ފެށިގެން އިސްތިއުފާ ދެއްވެވިއެވެ

.  2012މެއި  7، ޖަމީލާ އަލީ ޚާލިދު ހ. ވައިޓް ޑައަމަންްޑ / މާލެ  ގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ

، ވަނަ ޖަލްސާއިން   22ވަނަ ދައުރުގެ    3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ 

. އެހެންކަމުން  2012ނޮވެމްބަރ  20ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކކުރެއްވީ  .  4ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވީ  2012ގައެވެ  މެންބަރުންނެވެ

 ޖިހާދު  هللاައލްފާޟިލް ައބުދު 

 މއ. ވެސްޓްވިއު / މާލެ

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

 ައލްފާޟިލް ުމަޙއަްމުދ ަފުހމީ ޙަަސން  ައލްފާޟިލް ައުޙމުަދ ޙަަސްނ ީދީދ ޑރ. ުމަޙއަްމުދ ލަތީފް  ައލްފާޟިލާ ަޖމީލާ ައލީ ޚިާލދު  ައލްފާޟިލާ ަޚީދޖާ އާަދމް 

  ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ ގ. ރެޑިއަމްގެ / މާލެ މއ. ކިނބި / މާލެ ހ. ވައިޓް ޑައަމަންޑް  ގ. އަލަފަރު / މާލެ

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   3

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:3

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ 18ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  .1

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން   ،ވަނަ މާއްދާއިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި   3ޤާނޫނުގެ  

އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި 

.، ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެންދެވޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި  މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރިކަމާއި ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރަށާއި  .2

ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ، ސިޔާސީގޮތުން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ، އިޚުލާސްތެރި ކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރާ 

.  މަސައްކަތްތައް ކުރުން

.، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި .3  އިންސާފުވެރި މާޙައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން

. ، ހައްގުތަކާއި ބާރުތަކާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި .4  ޒިންމާތައް އެކަށައެޅުން

5. .  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އަދި ހިފަހައްޓާ މިންވަރު ބެލުން

.، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި .6  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން

ޢަމަލު ކުރުމަށް   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި  .7
.  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ ބެލުން

.، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް 31ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  .8  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން   25ވަނަ މާއްދާ އާއި    24ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ   .9
.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ކުރުން

. ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި .10 ) ތަންފީޒު ކުރުން  ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް (ސްލޫކީ މިންަގނޑު

ކޯޑް ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި  .11
. އޮފް  ކޮންޑަކްޓާ ިޚލާފަށް އަމަލުކުރާ ކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

.ރުނދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކު .12 ް 

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ހޯދައި ، ލީޑަރޝިޕް ކުރިއަރުވައި ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިސްނެގުމާއި  .13
.، ދިނުމާއި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން

14.  .  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން

އެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަގާމު އުފައްދައި އުވާލުމުގެ ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް އުފައްދައި އުވާލާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި  .15
    .  ކަންތައްތައް ހިންގުން



 

 4   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . ސިވިލް ސަރވިސް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން:4

) އެކުލަވާލެވި  2015އިން    2011އަހަރަށް (  5ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންއެއް   . މި   2011އަމަލުކުރަން ފެށިފައިވަނީ  ، އަށް ވަނަ އަހަރުގައެވެ

ވަނަ އަހަރުވެސް މަސައްކަތް   2012ވަނަ އަހަރަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނުގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ފާއިތުވި    2012ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް  

. މިގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނުގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަސައްވުރާއި .، ކުރެވިފައި ވެއެވެ  ވިޝަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 . ސިވިލް ސަރވިސް ތަސައްވުރު:4.1

 

 

 

 

 

 . ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިޝަން:4.2

 

 

އި ) ބިނާކުރުމާ ލް ޅު މީހުން (ކޮލިޓީ ޕީޕަ  ،ފެންވަރު ރަނގަ

) އަދި ޓީ ޕަރފޯމަންސް އި (ކޮލި ޅު މަސައްކަތެއް ކުރުމާ  ފެންވަރު ރަނގަ

. ) ދިނުން ޓީ ސަރވިސް އް (ކޮލި ޅު ޚިދުމަތެ  ފެންވަރު ރަނގަ

 

ދުޅަހެޔޮ މަސައްކަތުގެ ޘަޤާފަތެއް ، ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔާނެ ފަދަ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި

 އަދި، ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި، މުޢާމަލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ޤާއިމުކޮށްގެން

ފެންވަރު ރަނގަޅު  ވަޒަން ކުރެވޭނެ އަގު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢު އަށް ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި

. ޚިދުމަތްތަކެއް  ފޯރުކޮށް ދިނުން



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   5

 . އިދާރީ ހިންގުން:4.3

. ނަމަވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   12ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނީ ހ. ވެލާނާގޭ    2012 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ

ވަނަ އަހަރެކޭ   2011، ައްކަތް މަސ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖާގައިގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ  

.  1ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރަމުން ގެންދެވިފައިވަނީ ޝިޕްޕްލާޒާގެ  2012އްެއގޮތަށް   ވަނަ ފަންގިފިލާ ގައެވެ

. މި ގޮތުން    2011ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ   2012 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ސިވިލް   2012ވަނަ އަހަރުވެސް އަމަލުކުރެވުނު އިދާރީ އޮނިގަނޑަށެވެ

. މި އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ   1ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހިނގަމުން އައި ގޮތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މި ރޯިޕޓްގެ ޖަދުވަލު  ) ޑިވިޜަންގެ   6ގައި އެވަނީއެވެ (ހަޔެއް

 .  މައްޗަށެވެ

.  އަހަރު ތެރޭގައި ( 81ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ޖުމްލަ  2012 ) މުވައްޒަފުން ތިއްބެވެ ) މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ( 9އައްޑިހަ އެކެއް ނުވައެއް

.  ( 8އަދި  .ވެެއވެ ) މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދެވިފައިވެއެވެ ) ތިރީގައި   80ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި    2012އަށެއް މުވައްޒަފުން (މެންބަރުން ނުހިމަނައި

  .  ވާ ތާވަލުގައިވާ ފަންތިތަކުގައި ތިއްބެވެ

.  22އެޕްރީލް  2012އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު ވަނީ   މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދީފައެވެ

ސިވިލް ސަރވިސް   ،ިޓިއުޓުން ސްޓ ކޮމިޝަން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިން 

. އަދި ރާއްޖ  ން ބޭރުގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ެއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިފައި ވެއެވެ

. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެވުނު ޕްރޮގްރ ތަކާއި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ާމް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރެވި ތަމްރީނު ކުރެވިފައި ވެއެވެ

. 2ޖަދުވަލް   ގައި ވާނެއެވެ

. އަދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ    10,840ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް    ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން   2012 .   5,040ސިޓީ ފޮނުވިފައިވެއެވެ ޗިޓް ފޮނުވިފައި ވެއެވެ

. 150ކޮމިޝަނުން އާއުްމކުރާ އެކިއެކި ސަރކިއުލަރ ގެ ގޮތުގައި   ލިޔުން އާއްމު ކުރެވިފައި ވެއެވެ

 ޢަދަދު ފަންތި #

 1 ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ 1

 3 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 2

 3 ޑިރެކްޓަރ 3

 3 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެ ފަންތީގައި ހިމެނޭ 4

 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 5

 10 ސީނިޔަރ އޮފިސަރުން 6

 49 އޮފިސަރުން ފަންތީގައި ހިމެނޭ 7

 7 މަސައްކަތު އަދި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް) 8



 

 6   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓ4.4ް

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ، ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓާއި އަދި އެކައުންޓްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި 

ޚަރަދުކުރުމަށް ޕްލޭންތައް ރާވައި އެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ، ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި ކުރިޔަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި  ،ކުރުމާއި

 .  ޚަރަދުތައްކުރެވުނެވެ

(ތިރީސް އަށެއް މިލިޔަން   38،068،565.00ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލައަކީ    2012

  . ) ރުފިޔާއެވެ :    2012ސެޕްޓެމްބަރ    02ފަސްދޮޅަސް އަށެއް ހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް -13ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު

B/CIR/2012/9    ްރ. (ފަސް މިލިއަން ހަލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ ތޭރަ   5,654,535.13ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރ އިނ

  . ) ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން އުނިކުރައްވާފައެވެ ނަވާވީސް (   29,212,040.00ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ވެފައިވަނީ    2012ޑިސެމްބަރ    31ލާރި

. އަދި އެކިއެކި ސަބަބުތައް ދިމާވުމާއި ހިންގަން ރޭވިފައި ހުރި ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ނުހިންގުމުގެ ސަބަބުންނާއި މިލިއަން ދެ ލައްކަ ބާރަަހާސް ސާޅީސ  ) ރުފިޔާ އެވެ ް

އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދު ، ގެން ުޅި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބައެއް ކޯޑުތަކުން ޚަރަދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އެންގެވުމާއި ގ 

. ތިން މިލިޔަން ދެލައްކަ އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ އައްޑިހަ ނުވަ ރުފިޔާ( 3,201,989.00ނުކުރެވި   ) ބަޖެޓު ބާކީގެ ގޮތުގައި ހުއްޓެވެ

 

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ވަކިވަކި ކޯޑުތަކުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 2012

 

 # ކޯޑް ތަފްސީލް ހިނގި ޚަރަދު
8,347,313.00    1 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ

8,278,110.00    2 212 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
553,500.00   މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ، ޕެންޝަނާއި 213 3 

1,203,741.00    4 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
470,558.00    5 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

5,133,892.00    6 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
3,371,512.00    7 225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
121,358.00    8 226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
60,693.00    9 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް، ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

1,671,363.00    10 423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

29,212,040.00   :  ޖުމްލަ ޚަރަދު



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   7

 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް:4.5

ދިރާސ ޕްރޮސީޖަރުތައް  އަދި  ޕްރޮސެސް  ސިސްޓަމްތަކާއި  ބޭނުމުގައި  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން  އިދާރާގެ  ކުރުމުގެ ާކޮކޮމިޝަން  މުރާޖަޢާ  ށް 

. އެގޮތުން   ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ   2012މަސައްކަތްތައްވެސް މިއަހަރުތެރޭގައި އިސްކެމެއް ދީގެން ކުރެވުނެވެ

 .  ކަންތައްތަކުގެ ތާވަލެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ތާރީޚް މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް މަސައްކަތް #

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް -ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އީ 1
 މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އާއްމު 
ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ 

ހުށަހެޅޭނެ ފަދަ އިންޓަފޭސް އެއް ޑިޒައިން 
 ކުރެވުނު.

  

ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ދިވެހި ވާޝަން އަށް  2
 ބަދަލު ގެނައުން.

ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ދިވެހި 
ވާޝަންއަށް ބަދަލު ގެނެސް ބޭނުންކުރަން 

 ފެށުން

 2012ސެޕްޓެމްބަރ  25

ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އިނގިރޭސި ވާޝަން އަށް  3
 ބަދަލު ގެނައުން.

ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އިނގިރޭސި 
ވާޝަންއަށް ބަދަލު ގެނެސް ބޭނުންކުރަން 

 ފެށުން

 2012ސެޕްޓެމްބަރ  30

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ  4
ސަރވަރސް އަދި ހާޑްވެއަރ އަޕްގްރޭޑް ، ނެޓްވަރކް
.  ކުރުން

މިމަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ ޕްބްރުއަރީ 
. އަދި އަހަރުތެރޭގައި    މަހުގެ ތެރޭގައެވެ
އެކްސްޗޭންޖް ސަރވަރ އާއި ސްޓޯރޭޖް 

އޭރިއާ ނެޓްވަރކް ސަރވަރ 
ޑިޒާސްޓަރ ރިކަވަރީ ، ކޮންފިގަރކޮށް

 UPS، ސިސްޓަމް އިމްްޕލިމެންޓްކޮށް
ވަރޗުއަލައިޒޭޝަން ، އިންސްޓޯލްކޮށް

ސަރވަރ އިންސްޓޯލްކޮށް މަސައްކަތް  
.  ނިންމާ ލެވުނެވެ

 2012އޯގަސްޓް  26

.އައިގެ ވެބްސައިޓް ތަޢާރަފް ކުރުން 5 .ޓީ .އެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު  ސީ
އިދާރާތަކަށް އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ 

ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވެބްސައިޓެއް 

   

. އާރު. އެޗް -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތައް އީ 6

 ސިސްޓަމް އިން ގުޅުވާލުން

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް 
ސިސްޓަމް އިން . އާރު. އެޗް -އީ

ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި 
ރަށު ކައުންސިލްތައް އަދި މާލޭގެ 
އެޗް  -ސިވިލްސަރވިސް އޮފީސްތަކަށް އީ

) ސީ އެސް ވިއުގަ( އާރު ސިސްޓަމް

 ގުޅައިލުން.

އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްވަރު 

.  އެކިއަތޮޅުތަކަށް

.އޯ ފެންވަރަށް    .އެސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް އައި
 ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

  

.ޕީ   .އޯ ކޮމިޝަން މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް
.އޯ  .އެސް ތައް ތައްޔާރުކޮށް އައި

 ސަރޓިފިކޭޝަން ހޯދުން.

  



 

 8   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިމޭޖް ރަނގަޅުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތ4.6ް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މުހިއްމު ކަންކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް އަދި ރަށްރަށުގައި   ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިމޭޖް ރަނގަޅުކޮށް

  . ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކުގެ މި  މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރު ތޭެރގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ

:  ތެރޭގައި

.ތު ކޮމިޝަނުގެ އިސްބޭފުޅުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް މާޢުލޫމާ  ދިނުން

.  ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

.، މީޑިއާއްަށ އިންޓަރވިއު ދިނުމާއި  ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ހިންގާ ޚާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް / ވަރކްޝޮޕްތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު   ،މީގެ އިތުރުންވެސް ނޫސް ބަޔާނާއި ޚަބަރު

އާންމުކޮށް  ،ތައްޔާރުކޮށް މެދުވެރިކޮށް  ވެބްސައިޓް  ކޮމިޝަންގެ  އަދި  ޔުނިޓުން  ، މީޑީއާ  މި  އެވަނީ  ތިރީގައި   . ދެވުނެވެ މުހިއްމު   2012ފޯރުކޮށް  ބައެއް  ކުރެވުނު  ގައި 

.  މަސައްކަތްތަކެވެ

 . ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިންމުންތައް:5

 118ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ    2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި  

ޖުމްލަ   ޔުނިޓްތަކުން  އެކިއެކި  ކޮމިޝަނުެގ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  މި   . ބޭއްވިފައިވެއެވެ ބައްދަލުވުމެއް   ( އަށާރަ މައްސަލަ/ހުށަހެޅުމެއް   305(ސަތޭކަ   ( ފަހެއް (ތިންސަތޭކަ 

ގުޅިގެން   މައްސަލަ/ހުށަހެޅުންތަކާ  ހުށަހެޅި   . ކޮމިޝަނުގެ   407ހަުށހަޅާފައިވެއެވެ އިތުރުން  މީގެ   . ނިންމާފައިވެއެވެ ކޮމިޝަނުން   ނިންމުމެއް   ( ހަތެއް ސަތޭކަ  (ހަތަރު 

. ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މުހިއްމު ނިންމުންތައް ޖުަދވަލު    427މެމްބަރުން ސަރުކާރުގެ އިސްފަންތިއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަފުދު ތަކާއެކު   ގައި   3ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ

 .  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   9

 . ކޮމިޝަނުން އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރުން:5.1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މުވައްޒަފުންނާއި ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާތީ

. އެގޮތުން ސ  6މިއަހަރު    ،ބައްދަލުކުރައްވައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ، ގއ، ޏ، އަތޮޅަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މެންބަރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ

ޒިޔާރަތް، ގދ އިދާރާތަކަށް  މަސްައކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރަށްރަށުގެ  އެ  ކުރައްވާ  ޒިޔާރަތް  ރަށްތަކަށް  އަތޮޅުގެ  ރ  އަދި  މުވައްޒަފުންނާއި ކޮށލ   ް

 .  ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ

 . ޕެންޝަން ޤާނޫނާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން:5.2

ތަ މުވައްޒުން  ބައެއް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހަމަޖެއްސުމުގައި  އިންތިޤާލީ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ޢަމަލުކުރުމުގައި  ޤާނޫނަށް  ބެހޭ  އާ  ކުރާ  ޖްރޕެންޝަން  މައްސަލަތައް   4ިބާ 

އަހަރު ހަމަވާ ދުވަހު   65އުމުރުން  ، އަހަރުގެ ޕެންޝަން  40އަހަރާއި    20ކުރީގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދީފިައ ހުރި  ، ކަމުގައިވާ

އެކްރޫޑް ޕެންޝަންގެ ހައްޤުތައް ، އުނިކުރުމުގެ މައްސަލަ  7މުސާރައިގެ %، އަހަރަށް އެ ހިސާބު ދޭ ބަދަލު ޕެންޝަން ނެތުން  40އަހަރަށް    20ކަނޑުއްވާލެއްވުން އަދި  

އިރު އަދި ޕެންޝަން ޤާނޫނުން ވެސް ދާ ދިނުމުގައި މުސާރަ ކެޕްކުރައްވާ މައްސަލަ އަދި ދައުލަތަށް ކުރާ ޚިދުމަތް މެދުކެނުޑނަސް މުއްދަތު ގުނަމުން ދާގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާ ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ބަލައިނުގަނެވޭ  އިންތިޤާީލގައި  ޕެންޝަން  އެކަން  އަމަލުކުރަމުންދާއިރު  އުޞޫލަށް  މިނިސްޓްރަށާއި  ،އިއެ  ، ފިނޭންސް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށާއި، ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑް މެންބަރުންނަށާއި

ރައީސަށާއި، ކޮމިޓީއަށާއި މަޖިލީހުގެ  ސަމާލުކަމަށް ، ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  މައްސަލަތައް  މި  ފޮނުވައި  ސިޓީތައް  މެންބަރުންނަށް  ބައެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

. އަދި މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރައްވާގޮތަށް މި މައްސަލަތައް ހަ ުކުރުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހާއި ސިވިލް އްލގެނެސްފައި ވެއެވެ

.  ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިނ ޤާލީ ހަމަޖެއްސުމުގައި މުވައްޒުން ްތިސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

ޑިޕަރޓްމަންޓް ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ހިޔުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ތަޖްރިބާ ކުރާ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

.އެފްގެ ކަމާގުޅުން ހުރިބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ، އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .ޑީ .އެން .  2012އެމް  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައި ވެއެވެ

 . ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުނ5.3ް

ތަންފީޛުކުރުމުގައާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ޕްރޮގްރާމްތައް

ސިޔާސަތު ތަނފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ސިވިލް ، މި އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މާލޭގެ ބައެއް އިދާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް   ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި 

. އެގޮތުން ުރަ ސަރވިސްއިން ދޭ ޚިދުމަތް އަވަސްކޮށް ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކ  އްވައިފައި ވެއެވެ

:  ޒިޔާރަތްކުރެއްވި އިދާރާތަކަކީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 މިނިސްޓްރީ އްޮފ ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް

 އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން



 

 10   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ:5.4

ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ސިވިލް ސަރވިސް ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   2010ސެޕްޓެމްބަރ  22އެ ކޮމިޓީގެ ބައަްދލުވުމެއް ، ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި 2010ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި 

.  މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު .  ިމ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ ެއް ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ބޭއްވުމަށް ވުމއޮފީހުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ

  .  މި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ

ގައި އޮތް   2011ޑިސެމްބަރ    6އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ، ނަމަވެސް އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި 

ގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި  2012ފެބުރުވަރީ  7، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާފައިވާތީއާއި

މިފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި މި ކޮމިޓީ ޤަވާޢިދުން ބައްދަލުކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް އެބޭފުޅުން ، ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި 

.، ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ .  އެގޮތުން ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  މި ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ

ބައްދަލުވުމެއް   5މިދެންނެވުނު ފަދައިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގެ  

.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ

. 2012މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި   ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ނުކުތާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަތަކަކަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި "ޕޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް" ނުވަތަ "ޕޭ ކޮމިޝަނެއ "ް.  އުފެއްދުން

ްމަގާމްތައް އުފެއްދުނ (  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ސްޕެޝަލް އެގްޒެކެޓިވްސް (އެސްޕީ

ިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅުން، ސަރުކާރު ހިންގުން އިޞްލާޙުކޮށް ޒަމާނީކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއ 

ްރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމާއި ސިޓީ އެޑްރެސްކުރުނ 

ައެޅުންަނޑޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރާއި ރިޕޯޓިންގެ ކަންތައްތައް އޮންނަންވީ ގޮތް ކ 

ިވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުން، ދައުލަތުގެ އެއްވަޒީފާއިން ވަކިވެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ގުޅުމާއ 

ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ "އޯގަނިައޒޭޝަން ރިވިއު" ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް

 ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކެބިނެޓް އޮފީހުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

.  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނާއިބް ރައީސް ކަމަށާއި ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ކެބިނެޓް އޮފީހުންނެވެ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   11

 . ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:5.5

އި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ މަޤުބޫލު ުވަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންނާއި ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރ

މުގެ ރޫޙުއާލާކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުން ުރުޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަށާއި  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކ

ގުޅިގެން   ހަމަޖެއްސުމާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތަފާތު   2012މެއި    1ފެށިގެން  ދުވަހާގުޅޭ  ފެށިގެން  ވަނަދުވަހުން 

  .  ހަރަކާތްތައް މާލެއާއި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ

:  އެގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 

ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 

.ވީ މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް  ދިވެހީރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީ

 ދެއްވި ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު

.ވީ ޗެނަލްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސް މަސައްކަތް  ބައެއް ޓީ

ތަކާ ބެހޭގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން މަޢުލޫމާތު 

.  ދިނުން

އި    1 ގެ   2012މެ ލް ސަރވިސް ވި ހު ސި ވަ ނަ ދު ވަ

 . މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ކުޅިވަރު ކާނިވާ ބޭއްވުން

 8އިދާރާތަކުން ތަފާތު    ުރާ އެދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކ 

. 108ކުޅިވަރެއްގައި   ޓީމު ބައިވެރިވެ ވަރައް ފޯރިއާއެކު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ

.ނެވސިވިލް ސަރވިސްގެ އިމޭޖް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ލަވައެއް ތަޢާރަފްކޮށް އެއަށް ވީޑިއޯ ހަދައި ޢާއްމުކޮށް ދެއްކު ެ 

ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް  އޮފީސްތަކު

ތު  ން މަޢުލޫމާ ގެ ލައި ވާ ޅު ށް ހު ކޮ މު ން ޢާއް ތު ގޮ ހޭ ކާބެ ތަ

ށް  އް ރަނގަޅުކުރުމަ ދާ ޚިދުމަތްތަ އި ދެމުންގެން ދިނުމާ

ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް 

އޯޕަން ޑޭގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން 

ވަނަ   3މެއި    2012މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ތަކުގައި  

. ސިވިލް ސަރވިސް އޯޕަން  ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ

ޑޭ މާލެއާއި ރައްރަށުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން 

ށް  އި ކުރިޔަ ރާ ތަކުގަ ނަ އިދާ ރާ ވަރައްގި މަސައްކަތްކު

އް  ޑު ތަރުހީބެ ށް ބޮ ށް ވަރަ ދި މިކަމަ . އަ ވެ ގެންދެވުނެ

.  ލިބިފައިވެއެވެ



 

 12   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 "2012 . "ސިވިލް ސަރވިސް އިނޮވޭޝަން އެވޯޑ5.6ް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ، އޮފީސްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހަލުވިކޮށް

" ގެ 2012ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޒަމާނީ އައު ގޮތްތައް ތައާރަފް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް "ސިވިލް ސަރވިސް އިނޮވޭޝަން އެވޯޑް  ، ޚަރަދުކުޑަ ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށާއި

.  ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެވޯޑެއް ދެވިގެން ދިޔައެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވާ އިނޮވެޓިވް  2011ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން  2008އެގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާތަކުގައި 

. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިންގަނޑުގެ   36މަސައްކަތްތައް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަފާތު އިދާރާތަކުން ތަފާތު  މަޝްރޫޢެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ

. އެވޯޑަށް ހޮވުނު  07ތެރެއިން ވަޒަންކުރުމާއެކު މި އެވޯޑް ދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލެވުނު  މެންބަރުންގެ މިނިވަން ކޮމިޓީއަކުންނެވެ

.  މަޝްރޫޢުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހޮވިފައިވާ ދާއިރާތައް ތިރިގައި އެވަނީއެވެ

 



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   13

 
. ނޭޝަނަލް އިންކްއަރީ ކޮމިޝަން އަދި ޕޮލިޓިކަލް ޕާރޓީ ޓޯކްސް މަސައްކަތުގެ އިދާރާއަށް 5.7

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން:

ރީ ކޮމިޝަނެއް އަގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އެމަރުހަލާ ހިނގައި  ދިޔަގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭޝަނަލް އިންކް 2012ފެބުރުވަރީ  07

އެކިއެ، އުފެއްދެވުމުން އެގޮތުްނ    . މިކޮމިޝަނުންނެވެ ދިނީ  ހަމަޖައްސައި  މުވައްޒަފުން  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ގައި  ސެކްރެޓޭރިއެޓް  ކޮމިޝަނުގެ  މިނިސްޓްރީ ކި  އެ 

ވީއް އެމަސައްކަތަށް  ހަމަޖައްސައި  މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް  ފުލްޓައިމްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ފަންތީގެ  އެކި  މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޝަނުގެ ލުނތަކުގައި  އެ  އަދި   . ެވެ

.  މަސައްކަތްނިމި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކޮމިޝަން އުވާލުމާހަމަޔަށް އެ ތަނުގައި އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ

 

ާ ވިލަރެސް ްޔގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއ  2012ފެބުރުވަރީ    07

.  ވުނވެރިޔަކު ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި ދެ  ެވެ

 . ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް:6

، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  60ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  

ސަރވިސް ސިވިލް  ިދވެހި  އެގޮތުން   . ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ މިއަހަރުވެސް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމެޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ސަރވިސް  ކޮމިޓީގެ  ގެ  ސިވިލް   29އެޑްވައިޒަރީ 

. އޭގެ އިތުރުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން    60ބައްދަލުވުން ބާއްވައި   ތުރަށް އިއަށް ވުރެ ގިނަ ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ވެއެވެ

އެ މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ، މަޝްވަރާކޮށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުއްވުމުން

. އަދި ސަބްކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކޮށް ދީފައިވާ ލަފަޔާއެކު އެ މައްސަލަތަކާމެދު އަލުން އެޑްވައިޒަރީ 18ސަބްކޮމިޓީތަކުގެ  ޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

.  ކުރެވިފައި   ވެއެވެ

 

 

 

.އޭ ކޮންފަރެންސް  ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އޭޝިއަން ގްރޫޕް ފޯ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން .ޕީ .ޖީ ރާވައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި   2012އޭ

ކޮ އެޑްވައިޒަރީ   . ގެންގޮސްފައިވެއެވެ ފޯރުކޮށްދެމުން  ކޮމިޓީއިން  އެޑްވައިޒަރީ  އެހީތެރިކަން  ފަންނީ  ލަފަޔާއި  ގޮތުގެ  ނިންމުންތައް މިޓޢަމަލުކުރަންވީ  ބައެއް  މުހިއްމު  ީގެ 

.  4ޖަދުވަލް   ގައި ވާނެއެވެ



 

 14   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 ންކޮރަޕްޝަން ފްރީ ސިވިލް ސަރވިސް" އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާޙް ކުރު. 6.1

ަނޑުތަކެއް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށް ންގ ސިވިލް ސަރވިސިްއން ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ނައްތާލައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ މަތީ މި 

' އެއް ބިނާކުރުން ހަމަޖައްސައި 3ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ، ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ، ވަނަ ރިޓްރީޓްގެ މައިގަނޑު ތީމަކަށް 'ކޮރްަޕޝަން ފްރީ ސިވިލް ސަރވިސް

. މިއެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި ސިވިލް ، ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ރިޓްރީޓްގައި މަޝްވަރާކުރެވި  އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ

މި އެކްޝަން ޕްލޭން ، ކޮރަޕްޝަން ދުވަހާ މުނާސަބުކޮށް -އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޓި ، ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ 

ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު   2012ޑިސެމްބަރ    11އިފްތިތާހުކުރުމަށް  

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި   ،އަށް   3:00އިން    1:30

 .  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ވެވޭނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ 

އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ މިބައްދަލުވުމަށް 

އެންޓި ، އެއިދާރާތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވައި ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން 

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށާއި މި އިސްނެގުމަކީ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ށް  ވަރަށް މުހިއްމު އިސްނެގުމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ޤައުމުގެ އެންމެ މަތިންފެށިގެން އެއްމެ އާދައިގެ ރައްޔިތާއި ހަމައަށްވެސް މިކަމަ 

. އަދި އެންމެން އެއްބާރުލައިގެން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ކާމިޔާބުވާނެކަމުގައިވެސް ފާހަގަކ .ުރެފާހަގަކުރެވުނެވެ  ވުނެވެ

. ުވަމި ބައްދަލުވުމުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން އިަދ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މ  އްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ

 . ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން:7

ގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ )  ހ(ވަނަ މާއްދާގެ    18ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނުގެ  

އެމަސައްކަތްކުރުމަށް އިތުރުން  ހިންގުމުގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  މަސައްކަތްތަކެއް  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާއި  އެކުލަވާލައި ގަ  މުވައްޒަފުންގެ  އުސޫލުތައް  ވާއިދުތަކާއި 

 .  މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ

. މުވައްޒަފުން އެކި އިދާރާތަކަށް ބެހިފައިވާ   17,580އިދާރައެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ   639އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ

.  ގޮތުގެ ތާވަލާއި ޢަދަދު ތީިރގައި އެވަނީއެވެ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   15

ކަމުގައި ބައދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް އިދާރާތައް ޤާނޫނުން ސިވިލް ސަރވިސް ގައި ނުހިމެނޭ   ެއް 

ގުޅިގެން  ، ހަމަޖެއްސުމާއި ކުރެއްވުމާއި  ޕްރައިވެޓައިޒް  ޚިދުމަތްތައް  ބައެއް  ގެންދެވި  ދެއްވަމުން  ސަރުކާރުން  މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ވަނަ   2009ސިވިލް 

ފެށިގެން   މިގޮތުން    2011އަހަރުން   . މަދުވެފައިވއެވެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދަދު  މުވައްޒަފުން  ދެމެދު  އަހަރާ  ތެރޭގައިވެސް   2012ވަނަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

" ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފ /މަދަރުސާތަކުގެ "ވޮޗަރުން . އަދި ސިވިލް ައިސްކޫލްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ވެއެވެ

މަޑުޖައްސާލެވިފައި ވުމާއެކު ލެއްވުން  ފިޔަވައި މުވައްޒަފުން  ލެއްވުން  މުވައްޒަފުން  ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ  މަގާމުތަކަށް  ވަކިވާ ، ސަރވިސް ގެ  ސަބަބުން  މީގެ 

.  މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައިވެސް މުވައްޒަފުން ލެއްވުން މަޑުޖައްސާލެވިފައިވުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 # އިދާރާ ޢަދަދު

7,712   1 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

4,440   2 ކައުންސިލްތައް

1,920   3 އޮފް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

918   4 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

388   5 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

361   6 ފެމިލީ އެންޑް ހިޔުމަން ރައިޓްސް، އޮފް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

261   7 އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

253   8 ސެކިއުރިޓީ ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް  އޮފް މިނިސްޓްރީ

246   9 އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީ

224   10 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް، އޮފް ހިއުމަންރިސޯސަސް މިނިސްޓްރީ

217   11 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  އޮފް މިނިސްޓްރީ

201   12 އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

171   13 އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

140   14 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް

102   15 ފޮރިންއެފެއާޒް  އޮފް މިނިސްޓްރީ

57   16 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

36   17 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ

10   18 މީޑިއާ ކައުންސިލް މޯލްޑިވްސް

  17,657   ޖުމްލަ

 ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތިބި އަދަދު  2012ޑިސެމްބަރ  31



 

 16   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން:، . ވަޒީފާދިނުމާއ7.1ި

އީ އޮފީސްތަކުން  ސިސްޓަމް  .  އެޗް  -މަސްއޫލު  ވިއުގަ(  އާރ  ދިނުމާއި)  ސީއެސް  ވަޒީފާ  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަތައް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ހުށަހެޅޭ  ވަޒީފާ ، މެދުވެރިކޮށް 

އަދި .  ފަރާތަށް މިއަހަރު ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިވެއެވެ  1,525ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  

ބަދަލުކުރެވިފައިވާއިރު    2,704 ވަޒީފާ  ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ  1,008ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި   .މުވައްޒަފުން  ބަދަލުކުރުމަށް  ދިނުމަށާއި  ވަޒީފާ  އަހަރު  މި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ   .ެއެވެރެވގިނައަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކު

 .  ވަޒީފާތަކާގުޅިގެން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނު ޗިޓްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި ވާނެއެވެ

 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ތަކާގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު ޗިޓ2012ް 

 

 

 އަހަރު ފުރިގެން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިދިނުން 55، އަހަރާއި 65. އުމުރުން 7.2

އަހަރު ވެގެން އަމިއްލައަށް އެދިގެން   55އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކާއި    65ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން    2012

ޤާނޫނުގެ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މާއްދާގެ    49ނުވަތަ  ދަށުން)  ހ(ވަނަ  އިޚުތިޔާރުގެ  ލިބިފައިވާ  އިނާޔަތް    70،ކޮމިޝަނަށް  މުސްކުޅިކޮށް  މުވައްޒަފުން 

 . ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވެއެވެ

 . ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ (ރިޑަންޑެންޓް ކުރަންޖެހޭ) މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާ އިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުނ7.3ް

 



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   17

، ސް އުވުމުގެ ސަބަބުން ޮފީ ސިވިލް ސަރވިސް ގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އ 

ގައިވާ   2010  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާޢިދު ، މުވައްޒަފުން  )ރިޑަންޑެންޓް ކުރަންޖެހޭ( ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނެތުުމގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ

ވަޒީފާއިން .  މިގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާޔަތް ހަމަޖައްސައި ދެވިފައި ވެއެވެ ، ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާ 

، ލޫމާތާއިައުމުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތް ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ދޫކޮށްލަނެްޖހޭ ކޮންމެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މ) ރިޑަންޑެންޓް ކުރެވޭ( ދޫކޮށްލެވޭ

އެ މުއްދަތުތައް ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުން ، އަދި އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނުވަތަ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިވާ ނަމަ

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާއި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރަށް ބެލުމަށްފަހު ކަނޑައެޅި އާންމު ކުރެވިފައިވާ ، އުނިކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒފެއްގެ ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތުގެ ޖުމްލަ ބަލައިގެން 

 . ކްރައިޓީރިއާތަކާ އެއްގޮތަށެވެ

ގަވާޢިދު  2012 ސަރވިސްގެ  ސިވލް  ނިމުނުއިރު  ޖުމުލަ    2010  އަހަރު  ދިނުމަށްފަހު  ޢިނާޔަތް  މަތިން  ގޮތުގެ  ވަޒީފާއިން   122ގައިވާ  މުވައްޒަފުން 

 .  ދޫކޮށްލެވިފައިވެއެވެ

. ވަޒީފާތަކަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ ތަފާތު ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސީ އެސް ވިއުގަ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި  7.4
 އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސީ އެސް ވިއުގައަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން:

 
އީ ރަށްތައް  އަތޮޅުތަކާއި  ހުރިހާ  މާލޭގެ .  އާރު.  އެޗް  -ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ކައުންސިލްތައް  ރަށު  ކައުންސިލްތަކާއި  އަތޮޅު  ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި  އިން  ސިސްޓަމް 

އީ އޮފީސްތަކަށް  ސިސްޓަމް  -ސިވިލްސަރވިސް  އާރު  ވިއުގަ(  އެޗް  އެސް  ށ)  ސީ  މިގޮތުން   . ގެންދެވުނެވެ ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ތަމްރީނު  . ގެ 

ފ ތަކުގެ .  އަތޮޅާއި  އޮފީސް  ހުރިހާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޒިޔާރަތްކޮށް  ރަށްތަކަށް  ވެރިކަންކުރާ  އަތޮޅެއްގެ  ހުރިހާ  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  ފިޔަވައި  އަތޮޅު 

.  ވަޒީފާއާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެވުނެވެ

 

 މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް:. 7.5

 މަސައްކަތް #

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ދަށުން "ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ޑިސީސް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް" ގެ ނަމުގައި މުއައްސަސާއެއް  1
. 513އުފައްދަވައި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ދަށުން ހިންގެވި "ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ސަރވިސް" ގެ   މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުން

ް  "ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ" ގެ ނަމުގައި މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަވައ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ދަށުން ހިންގެވި " ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފ 2

"ސ. އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒު" އަދި " މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް " އުވާލައްވައި  އުފެއްދެވި "ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް" އަށް އެ ދެ  3

ގައި އަމަލުކުރަންފެށި ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ގެ އައު އޮނިގަނޑަށް " ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް  2012ޖޫން  1 4

 އިމާމުންގެ އައު އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއިގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިމާމުން ހިޖުރަކުރުން. 5

 2012ފެބްރުއަރީ  1ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އައު މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަޢާރަފްކޮށް  6

7 .  އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާގެ ވޮޗަރުން ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން



 

 18   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 

 . ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުހިންގުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބެލުމާއި ޝަކުވާތަކަށް އިޖާބަދިނުން.8
މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި ، މުވައްޒަފުންނާގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހިންގައި، މިއަހަރުވެސް

  .  ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދެވިފައި ވެއެވެ

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް (ކޯޓް އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ނުލައި):

 

 ކޯޓުތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް:
 

 

 29މައްސަލަ ނިމިފައިވާއިރު މިކޮމިޝަނުން ކަންކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް    53ކޯޓުތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  

. އަދި  . އަހަރު ނިމުނު އިރު ސިވިލް ސަރވިސް  24މައްސަލައެއްގައި ނިންމާފައިވެއެވެ މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޝަނުން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ

. 32އާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ   މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަދި ކޯޓުތަކުގައި ހިނަގމުން ދެއެވެ

 

 . ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް: 8.1
 

، ށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައިަމަބައެއް މުވައްޒފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކޮށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ހިފަހައްޓާފައި ވާކ

ވާހަ ތަކާއި   ކައުންސިލް  އޮފީސްތަކާއި  މަސްއޫލު  ބައެއް  ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  މާޙައުލެއް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ލޯކަލް ކަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިތުރުން  ދެއްކުމުގެ 

.  ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ވާހަކަ ދެކެވިފައި ވެއެވެ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު   އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް، މުވައްޒަފުންގެ އެކި އެކި ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަން އަދި ބަދުއަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް މަދުންނަމަވެސް ހުށަހެޅޭތީ

. އެގޮތުން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އަދި ނުލިބޭގޮތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމާއި . އަދި ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، އަޅަމުންދެވިފައި ވެއެވެ މަޤާމު ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ

ކޮރ އެންޓި  އެދި  ިދނުމަށް  ބަލައި  އެމައްސަލަތައް  ބަޔާންކޮށް  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ބައެއް ަޕްކޮރަޕްޝަންގެ  ކޮމިޝަނަށްވެސް  ޝަން 

.  މައްސަލަތައް ފޮނުވާފައި ވެއެވެ

. އެގޮތުން ތ. މައކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް  ްސަލަތައް ބެލިފައިވެއެވެ

.  ، ވިލުފުށި  ތ. ވޭމަންޑޫއަށް   ދަތުރުކޮށް އެރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރެވިފައިވޭ

 މައްސަލަ ޢަދަދު

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު 608

 ނިންމުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު 348

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމި ބާކީހުރި މައްސަލައިގެ އަދަދު 260

 މައްސަލަ ޢަދަދު

 ފެށުނު އިރު ހިގަމުންދާ 2012 38

 އަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު 47

 ޖުމްލަ 85



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   19

.  ބައެއް މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ދެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ އެހީހޯދާފައި ވެއެވެ

 .  ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުމަށް ރާއްޖެ ޗެމްބާސް އާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ

ފަހަރެއްގެ މަތިން ޒިޔާރަތްކޮށް ކޯޓުގައި   3ގއ. ވިލިނގިލި އަދި ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެރައްތަކަށް  ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

 .  ވަކާލާތުކޮށްފައިވޭ

.ަންސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝ  ތަކެއް ހިންުގނެވެ

 

 މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް: ،. ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއ8.2ި
 

ންމެ ކަމަކަށްވެސް ޤާނޫނީ ލަފާ ކޮ  މިއަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އެކި އެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި  ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ

. އެގޮތުން  . 170ދެވިފައިވެއެވެ  މައްސަލައަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެވިފައިވެއެވެ

 

 . ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:8.3
 

. 19ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް   އިސްލާޙު ރައްޔިތުން މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

.  7ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް   އިސްލާޙެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

. 8އަށް  2010ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދު   އިސްލާޙު ގެނެވިފައިވޭ

.  10ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދުގެ   ޗެޕްޓަރ މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވޭ

މުރާޖައާކޮށް ކޮންޑަކްޓް  އޮފް  ކޯޑް  އޭޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ރިޙެބިލިޓޭަޝން ، ނޭޝަނަލް  އެންޑް  ޕެނިޓެންޝަރީ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަދި  އެމިގްރޭޝަން  އެންޑް  އިމިގްރޭޝަން 
.  ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވޭ



 

 20   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުން:9

 . ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް:9.1
 

ބެލުމަކީ މިންވަރު  ކުރެވެމުންދާ  ތަންފީޒު  ޤަވާޢިދު  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  (، ސިވިލް  ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގެ  2007/5ދިވެހި  ން   18)  (ޅ)  މާއްދާގެ  ވަނަ 

. މި ދެންނެވުނު ާޤނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި   މެންބަރުން ހިމެނޭ މިނިވަން   7ގައި    2010މާރޗް    7މިކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކުރާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެކެވެ

. 2012މިކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވޭތުވެދަިޔ ، ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވި  އަހަރު އަތޮޅުތަކާއި މާލޭގެ އިދާރާތައް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެވެ

.  12ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮިޑޓް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލެވުނު ތާވަލެއްގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނީ ކޮށްފައެވެ

 

 މިހާތަނަށް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރެވުނު އިދާރާތައް

. އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން   2މި އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮޑިޓް ނުކުރެވި ވަނީ   މިނިސްޓްރީ އެއްގެއެވެ

. މި   . ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީގެ ވެސް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީން ތާވަލްކޮށް  2އެފެއަރޒް އެވެ އެ އިދާރާތުގެ މަސައްކަތް   ،އެތަންތަނަށް އެންގުނެވެ

.  2ހުރިގޮތުން   ފަހަރު މަތިްނ ތާރީޚްތައް ލަސްކުރެވުނެވެ

 ތާރީޚް މިނިސްޓްރީ #

 2010ޖުލައި  08އިން  2010ޖޫން  30 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 1

 2011ޖެނުއަރީ  13އިން  2011ޖެނުއަރީ  2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް 2

 2011ޖެނުއަރީ  10އިން  2010ޑިސެމްބަރ  22 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް 3

 2011މާރޗް  8އިން  2011ފެބްރުއަރީ  16 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 4

 2011އޮކްޓޯބަރ  05އިން  2011ސެޕްޓެމްބަރ 20 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 5

 2011އޮކްޓޯބަރ  30އިން  2011އޮކްޓޯބަރ  11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 6

 2011އޮކްޓޯބަރ  30އިން  2011އޮކްޓޯބަރ  17 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 7

 2012ޖެނުއަރީ  5އިން  2011ޑިސެމްބަރ  18 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް 8

 2012ޖޫން  4އިން  2012މެއި  20 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ 9

 2012ޖުލައި  1އިން  2012ޖޫން  11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 10

 2012އޮކްޓޯބަރ  31އިން  2012އޮކްޓޯބަރ  9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 11

 2013ޖެނުއަރީ  14އިން  2012ޑިސެމްބަރ  23 ހިއުމަން ރިސޯސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 12



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   21

 

 . ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް:9.2
 

ފިޔަވައްސަކީ ދެވަނަ  އޮޑިޓްގެ  ދެވަނަ ، ކޮމްޕްލަޔަންސް  އަހަރުވުމުން  އެއް  ކުރާތާ  އޮޑިޓް  މިގޮތުން   . ކަމެކެވެ ބަޔާންވެގެންވާ  .ޕީގައި  .އޯ އެސް އޮޑިޓްގެ  ކޮމްޕްލަޔަންސް 

ވަދެ އިދާރާއަކަށް  ެއ  ކޮމިޝަނަށް ، ފަހަރަށް  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓެއް  އެކަމާގުޅޭ  އަދި   . ދެނެގަނެވެއެވެ މިންވަރު  ގޮސްފައިވާ  ކަންތައްތައް  އެންގުނު  ކުރަން  ރަނގަޅު 

 .  ހުށަހެޅެއެވެ

.، ދެވަނަ ފިޔަަވހީގައި މިއަހަރު އޮޑިޓް ކުރެވުނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއެވެ

 
 

 

 

 . ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ކުރުން:9.3
 

. އެއީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާއި، އިދާރާއެއް ވަނީ އޮޑިޓް ކުރެވި  3މިއަހަރު ޚާއްޞަ އޮޑިޓްގެ ގޮތުގައި   ލޭބަރ ރިލޭޝަން ، ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެވިފައެވެ

.، އޮތޯރިޓީ އާއި  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެވެ

 

 . މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް:9.4
 

(ކ) ގައިވާ ގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތް    ،(ނ) އާއި   ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި   18ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ގެ  

. މިގޮތުން މި ެވެ އެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުތްައ ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބެލުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމު ކަމެކ ، ކުރަމުންދާ  ގޮތާއި

. ަށްދެންނެވުނު ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމ  ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ

މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ، ަކެއް ބޭއްވި ންތ މިގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެންވަނީ ގިނަ ބައްދަލުވު 

. އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅު   . އަދި ކޮމިޝަނުން އެ އުޞޫލު   2ކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ ފަހަރެއްގެ މަތިންވަނީ ހޯދިފައެވެ

.، ފާސްކޮށް  އަހަރު ނިމުނުއިރު ވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ފޮނުވިފައެވެ

.ޕީގެ އެހީގައި ބޭރުގެ ކ  .ޑީ .އެން ސަލްޓަންޓެއް ގެނައުމުގެ ޮން މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޔޫ

 ތާރީޚް އިދާރާ #

 2012ޑިސެމްބަރ  9 – 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް 1

 2012ޑިސެމްބަރ  13 – 10 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް 2

 ތާރީޚް އިދާރާ #

 2012ޖޫން  11 –މެއި  15 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 1

 2012ސެޕްޓެމްބަރ  9 –އޮގަސްޓް  5 ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ 2

 2012ނޮވެމްބަރ  27 –އޮކްޓޫބަރ  10 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 3



 

 22   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

.އާރު ތައްޔާރުކޮށް  .އޯ . މި ގޮތުން އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ޓީ . ނަމަވެސް ، މަސައްކަތްވެސް މި އަހަރު ކުރެވުނެވެ ކޮންސަލްޓެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވި ފަރާތެއް ހޯދުނެވެ

.ޕީ އިން މިކަމުގައި ހިއްޞާވާ ފައިސާ އެއް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ ، ރައުީސލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި .ޑީ .އެން ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޔޫ

.، މަސައްކަތް ލަސްވެ  އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް ކޮންސަލްޓަންޓް ގެނެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަންޖެހެއެވެ

ގެ ނިޔަލަށް އެ  2012ނޮވެމްބަރ  8އިން  2012ނޮވެމްބަރ  4އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ، މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓްގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި
 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ރިޕޯޓް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.، އިދާރާ އޮޑިޓް ކުރެވި

 

 . އޮޑިޓާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތް:9.5

 . ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށް ވަޒީފާ ނުލިބިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭ: 9.5.1
ޤާނޫނުގެ   ސަރވިސް  ބޭނުންވާ   18ސިވިލް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ލިބިދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  "ދިވެހި  ގޮތުން  ކުރާ  ބަޔާން  ގައި  (ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދިނުމާއި ވަޒީފާ  ވަކިކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް  ކަނޑައެޅުމާއި، ވަޒީފާއިން  އިނާޔަތްތައް  ދެވޭ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  ގުޅިގެން ، އެ  މިކަންކަމާ 

. އެގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ އެއްދާއިރާ ، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން" އެއީ މި ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއެކެވެ

) ދިރާސާ ް ކުރުމަށް މި އަހަރު ކޮމިޝަނުން އެއކަމަށްވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ (ދިވެހިންގެ

 .  ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

 . މެންދުރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ބޭނުން ކުރާގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭ:9.5.2
) ބޭނުން ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގ މުވައްޒަފުންނަށް ، ދާ ގޮތާއިެންމި ސަރވޭ ކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ ތަކުގައި މެންދުރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު (ލަންޗް ބްރޭކް

. މިގ އިން   2012ޑިސެމްބަރ    18ން  ޮތުދިމާވާ ޟަރޫރީ ކަންކަމުގައި ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާގޮތް ެދނެގަތުމުގެ ގޮތުންނެވެ

ހުސްވަގުތުކޮޅާއި  2012ޑިސެމްބަރ    24 ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ވަކިގޮތަކަށް  ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ބޭނުމަކީ  ސަރވޭ  މި  ކުރެވުނު  ނިޔަލަށް  އަމިއްލަ ، ގެ 

. މިގޮތުން މި ސަރވޭގައި ކު  ކަންކަމުގައި ބޭރަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެނާްދ ގޮތުގައި އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ރެވިގެންނެވެ

އެ ނިޒާމްތަކުގެ ، މިނިސްޓްރީގައި މިކަންކަމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނިޒާމްތައް ދެނެގަތުމާއި 16އަލިއަޅުވާލެވުނީ އަދި ސަރވޭ ބިނާ ކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ 

.  ތެރެއިން ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ

. އެހެންކަމުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓ އެއްއުޞޫލަކުން ، އި މަޝްވަރާކުރެވިީގަމިސަރވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އެކި އިދާރާތަކުގައި އެކިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

. ،ޟަރޫރީ ކަންކަމުގައި، ހުސްވަގުތުކޮޅު ދިނުމާއި  ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި ވެސް އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިދާރާތަކުގައި ދެންނެވުނެވެ

 



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   23

 . މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން:10
، ވަނަ މާއްދާގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި  39ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  

ާން ބަޔއަދި އޮފީހުގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފެއް ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތް ކުރުމާ އެކުގައި ކަމަށްވަނީ  ، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

. މިދެންނެވުނު ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އުފުލުމަށްޓަކައ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން   ގައި އާންމު ކުރި   2009ފެބްރުއަރީ    01ކޮށްފައެވެ

.ް ގމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒުާމގެ ތެރެއިން މި އަހަރުވެސް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާތަކުގައި ކުރިއަށ  ެންދެވުނެވެ

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނައުން:10.1
 

އަދި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިނިޒާމަށް ލިބުނު ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި މިއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހު

ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ނިޒާމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޓޫލްސް އަދި ، ބަލަންފެށޭ މުއްދަތުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނެވި

އެގޮތުން، ފޯމުތަކަށާއި  . ގެނެވުނެވެ ބަދަލު  ޢަދަދަށް  އިތުރުކޮށް، ފޯމުތަކުެގ   ( .ޕީ .އޯ (އެސް އުޞޫލު  އަތްމަތީފޮތަށް  ފެންވަރުބެލުމުގެ  ކުރިން ، މަސައްކަތު 

. އަދި މާކްސް   3ގިންތިއަށް    3ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާ މައިގަނޑު  ، ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ދެ ފޯމުގެ ބަދަލުގައި ފޯމު ތަޢާރަފް ކުރެވުނެވެ

. މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތުން އަހަރު ބަލަނީ ކޮންމެ   10ން    1ގެ ބަދަލުގައި    5ދޭ މިންގަނޑު ސްކޭލް   އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ

. އަދި    31ފެބްރުއަރީން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ    1އަހަރެއްގެ   ފެބްރުއަރީ ގައި ހަވާލު ކުރެވޭ ޓާގެޓްތައް މުވައްޒަފުން ޙާޞިލް   1ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ

.  31ކުރަންމުންދާ މިންވަރު ބަލައި މާކްސްދީ   ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް އެ އަހަރުގެ ފޯމު ފުރައި ނިންމަންޖެހެއެވެ

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން:10.2
 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލިފައިވާ ނިސްބަތް 

 
 



 

 24   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 ވަކި ވަކި މިނިސްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލިފައިވާ ނިސްބަތް

 
 

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާގުޅިގެން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުން:10.3
 

މުސ ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރަކުން  ދެ  ކޮންމެ  ގުޅިގެން  ބެލުމާ  ފެންވަރު  އޮނިގަނޑުގައި ާރަމަސައްކަތުގެ  އިގެ 

  . ވަނައަހަރަށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ   2012ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް މުސާރިައގެ ކުރިއެރުން ދެވިފައިނުވެއެވެ

، ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިނަމަވެސް  ުންމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓްގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ފައިސާ ހިމެނުމަށް ދެންނެވުމުން އެއިދާރާތަކ

އެހެންކަމުން  . ނުވެއެވެ ހިމާނާފައި  ބަޖެޓްގައި  އެފައިސާ  ޓްރެޜަރީއިން  އެންޑް  ިފނޭންސް  އޮފް  އާއެކު ، މިނިސްޓްރީ  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

.  މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ

 . ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން:10.4
 

ދާއިރާތަކަށް ޒިޔާރަތް ، ިޔަށް ގެންދެވިކުރޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް  

. މިދެންނެވި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު، ކުރުމަށްފަހު ނގަޅު ކަންތައްތަކާއި ރަ  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ

. ، ވަނަ ރިޓްރީޓްގައި 03ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ، އަދި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާ ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ

މަސައްކަތު ފެންވަރު  މިނިސްޓްރީ #
 ބަލަންޖެހޭ

ފެންވަރު 
 ބެލުނު

 ފެންވަރު ބެލުނު %

 %370 100 370 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 1

 %107 107 100 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް 2

 %164 155 95 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 3

 %113 113 100 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 4

 %3444 3338 97 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް 5

 %991 960 97 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 6

 %5867 4811 82 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 7

 %66 63 95 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 8

 %304 240 79 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 9

 %893 857 96 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 10

 %327 278 85 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް 11

 %1380 1380 100 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް 12

 %5093 4890 96 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ 13

 %44 44 100 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 14

 %19163 17606 92 ޖުމްލަ  



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   25

 :. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓ11ީ
ރަގަ ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ދެވޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރވިސްއިން  ސިވިލް  ކުރުމަށާއި  ތަންފީޒު  ޤަވާއިދު  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ސިވިލް ، ކޮށްޅު  ދިވެހި  ޒަމާނީ 

ކުގަޔާއި ރަށުފެންވަރުގައި ްތަސަރވިސްއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުުމގެ މަޤުސަދުގައި މަސްއޫލު އޮފީސ

. ، ހިއުމަން ރިސޯސް ެމނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތަކެއް ޤާއިމް ކުރެވި  އެކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ

.ޑީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކު .އެމް .އާރު . އެގޮތުން ވަކިވަކި ރުނމިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމްެއ ދެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެޗް ް ހިމެނެއެވެ

މާލޭ މިގޮތުން   . ހިމެނެއެވެ ބައްދަލުކުރުން  ކޮށްގެން  ތާވަލް  ޕެނަލްތަކާއި  އެ  ބޭނުމުގައި  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  މަސައްކަތް  އިދާރާތަކެއްގެ ގެ  ޕެނަލްތަކުެގ  ހުރިހާ 

.ޑީ ކޮމިޓީތަކުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލްއާއި ޕަރސަނަލް ޕެނަލްއާއި ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލްއާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލު ކުރެ .އެމް .އާރު .ވުނއެޗް  ެވެ

.ޑީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވުނު ބޮޑެތި އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަ .އެމް .އާރު ަރ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑް ކްޗއަލަށް އެޗް

.  އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގޭްރޝަން ހިމެނެއެވެ

 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން:  11.1
 

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް  ގޮތްތަކެއް  އިތުރުކުރެވޭނެ  އުފެއްދުންތެރިކަން  ހަރުދަނާކޮށް  ގުޅުން  އުޅުމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް ، ޚިޔާލުހޯދުމާއިގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ކުރުމަށާއި ރަނގަޅު  ފެންވުަރ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  އިން  ގޮތުން  ، ސަރވިސް  ދެނެގަތުމުގެ  ދަތިތައް  ހުރި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި   16ޚިދުމަތް 

މެންބަރުންގެ   18އެކު ޖުމްލަ    ާއިމިނިސްޓްރީއާއި ސިޓީކައުންސިލް އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތަށް އެޗް.އާރ. ކޮމިޓީތަކުގެ ޕަރސޮނެލް ޕެނަލްތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނ

' ބައްދަލުވުން ތަކެއްބާއްވައި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ހުށަހެޅުަކންކަން   2012އޮކްޓޯބަރ    1މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލައި   'ބްރެއިންސްޓޯމިން އިން ފެށިގެން 

މަޝްވަރާކުރެވި މެދުގައި  ހުށަހެޅުމަށް  ، ހުރިހާމެންބަރުންގެ  ހުށަހެޅުންތަކެއް  ކުރުމުގެ  ހައްލު  ދިރާސާކޮށް   2އެކަންކަން  އިތުރަށް  އެހުށަހެޅުންތަށް  އެކުލަވާލައި  ޓީމު 

. އަހަރު ނިމުނުއުިރ އެކަރުދާސްވަނީ ނިމި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރ  3އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް   ު މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ލެވުނެވެ

.  ކުރެވިފައެވެ

 . ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް:12
ދެވެމުންދާ ޚިދުމަތަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު   ،އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅުކޮށް ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް ތަޢާރަފްކޮށް 

. ދެވ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހަރުދަނާ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރުތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެން ، ޚިދުމަތަކަށް ހަދައި  ުނެވެ

ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ހޭ  އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުމުގައި އެ މުއައްސަސާތަކަށް ދޭންޖެ 

.  ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ

 ތާރީޚް އިދާރާ #

 2012އޮގަސްޓް  12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ 1

 2012އޮގަސްޓް  5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 2

 2012ޖުލައި  8 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 3



 

 26   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . އޯގަނައިޒޭޝަންތައް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން:12.1.
 

ުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ " ކ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި މި ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުއައްސަސާތަކުގެ "އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ރިވިއު 

.ޕީ އާއި މި ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް   2011ނޮވެމްބަރ   23ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި  .ޑީ .އެން .  މި މަސައްކަތަކީ ޔޫ ގައި ފެށި މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ

)" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގުނު "ޖޮބް ، ގެންދާ "ބިލްޑިންގ އެން އެފިޝިއެންޓް  ސަރވިސް އޮރިއެންޓަޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޭރަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ބެސްޓް

. މިއަހަރު ތެރޭގައި "  " ކުރުމުގެ އޯގ އިވެލުއޭޝަން" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނަލް ރިޕޯރޓުގެ ރިކޮމެންޑޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ ަނައިޒޭޝަނަލް ރިވިއު

.  މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ

 ގެ ނިޔަލަށް އޮގަނައިޒޭޝަން ރިވިއުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރ2012ު 

 

 . ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުން:12.2
 

ވަނަ އަހަރު   2012ަތް  އްކ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ މަގާމުތައް ސްޓެންޑަރޑް ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ގިންތިކޮށް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސަ 

. އެ މަސައްކަތުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ޕްރިޒަނ  ޮފިސަރުންގެ ކްލެސިފިކޭޝަން މި ް އ ފެށިފައިވެއެވެ

 . . މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ  މިންގަނޑުތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ

 . ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު:12.2.1
 

ރުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑު ިސަ ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ދަށުގައިވާ ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޕްރިޒަން އޮފ 

. މި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފިައވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ސްޓެންޑަރޑް ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް އާއެއްގޮތްވާ  2012ޖޫން  01ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ގައެވެ

. މިއޮނިގަނޑު ތައާރަފު ކުރެވުމުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާތައް މިއޮނިގ  ާ އެއްގޮތަށްވަނީ ަނޑ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

. ނަމަވެސް ަން ިޝ މިއޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް ހިޖުރަ ކުރެވޭނީ މިއޮނިގަނޑާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ ޓްރާންސ  ،ބަދަލުކުރެވިފައެވެ

ރިވިއު ޕްރޮސެސް މުޅިން ނިންމާލެވިފައިނުވާ  ހުރިހާ ޕްރޮސެސްއެއް ނިމިފައިހުރި މިނިސްޓްރީތައް

. . މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

. . މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ.  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.

. . މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އޭނާރޖީ

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ.  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

.    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ޔޫތް އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
 ސްޕޯރޓްސް.

  



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   27

. އަދި މިކަން އެ މުއައްޒަފުންނަށް ވަނީ އެންގި ، ޕްލޭންގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި  ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ

.  ޝަރުތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަނެްޖހޭ މަސައްކަތަތައް ފެށިފައެވެ

 . މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު: 12.2.2

.  2012ޖުލައި  15ނީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ޖިއޮމެޓްރިކް އިންޖިނިއަރުންގެ ފަންނީ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތާއި އޮނިގަނޑު ފާސްކޮށްފައިވަ  ގައެވެ

 . އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު:12.2.3

. މިއޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ސްޓެންޑަރޑް ކްލެސިފިކޭޝަން   2012މާރޗް    4މިއޮނިގަނޑު ފާސްކޮށްފައިވަނީ   ގައެވެ

) ގެ މަޝްވަރާއާއި އެހީއާ ، ސިސްޓަމްއާއި  . އެކ ދާއިރާގެ ފަންނީ ފަރާތްތަކު (ވަކިން ހާއްސަކޮށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިސްވެރިން ުގައެވެ

ޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް މިއ މިއޮނިގަނޑު ތައާރަފު ކުރެވުމުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތައް  

. ނަމަވެސް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މިއޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް   ،ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ

ލަވާލާފައިވާ ޓްރާންސިޝަން ެކު މަގާމުތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވުން އެކަށީގެންވާތީވެ މިއޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް ހިޖުރަކުރެވޭނީ މިއޮނިގަނޑާއެކު އ 

.، ޕްލޭންގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި   ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ

 . އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން:12.2.4

އެ ، ން ގެ އިން ފެށިގެން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުމާ ގުޅި   2013ޖެނުއަރީ    1

.އެލްގެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުނ  .ސީ .އޭ ެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ް އ އިދާރާގައި ތިބި އެމް

. 2012ޑިސެމްބަރ  31އޮނިގަނޑުވަނީ   ގައި ނިންމާ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ

 

 . އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި އެންޑޯސް ކުރުން:12.2.5
އޮނިގަނޑުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނެސް އެންޑޯސް ކުރުމުގެ ، ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގައި އަލަށް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި 

. އެގޮތުން   . މި އޮނިގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލް    24މަސައްކަތް މި އަހަރުވެސް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ  5އިދާރައެއްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި އެންޑޯސް ކުރެވުނެވެ

 .  ގައި ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ

 . ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާއިން ބޭރު ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް:13
ަކާއި އެކު ގުޅުން ގާއިމު ރާތ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާއި ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މިފަދަ އެހެން ކޮމިޝަންތަކާއި އިދާ 

ސިވިލް ސާރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެކިއެކި ފުރުސަތުތައް ހޯދާ ދިނުމަށް ރާއްޖެއާއި ، ކުރުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި 

ޖެކްޓައް ހިންމުމަށްޓަކައި އެހީ އާއި ްރޮ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕ 

: 2012ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ދިނުމަށް  . މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތަކަކީ  ވަނަ އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ



 

 28   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

.) ގެ 13.1 .އޭ .ޕީ .ޖީ  ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން 2. އޭޝިޔަން ގްރޫޕް ފޮރ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އޭ
.) ގެ    2012މެއި    8-10 .އޭ .ޕީ .ޖީ ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ   2އަށް ބަޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި އޭޝިޔަން ގްރޫޕް ފޮރ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އޭ

  . .އޭ އަކީ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އައު އިޖާދާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އައު ގޮތްތައް ހޯދައި  މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ .ޕީ .ޖީ ސަރުކާރުތަކުގެ ، އޭ

 .ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ގްރޫޕެކެވެ  އިދާރީ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވައި، އިދާރާތައް ކުރިއުަރވައި

.ގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭޝީޔާގެ   .އޭ .ޕީ .ޖީ . މިބައްދަލުވުމުގެ   67ބޭފުޅުން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން    64ގައުމަކުން    14އޭ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

: ސާރވިސް ޑިލިވަރީ  " މިމައުޟޫއަށް   ، ތީމްކަމުގައިވާ "ރިފޯމް އެންޑް ލޯކަލް ގަވަނަރންސް ކަރުދާހަކަށް ހުށަހެޅި   39ޓްރާންސް ޕޭރަންސީ އެންޑް އެކައުންޓަބިލިޓީ

 .  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

ރާއްޖެއާ ހިއްސާ ، ި ތަޖްރިބާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޢިލްމާއ  މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އޭޝިއާ ސަރަހައްދާއި ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުތަކުގެ  

ްދިޔަ ކަމުގައި ބައިވެރިވި ގެނ ކުރެވި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް ސަރވިސް އާއިބެހޭ މައުލޫމާތު އެފަރާތްތަކާއި ހިއްޞާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި 

 .ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ދެކެވެ

 

.) ގެ  .އޭ .ޕީ .ޖީ  ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 2އޭޝިޔަން ގްރޫޕް ފޮރ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އޭ
 



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   29

 
 . އިންޑިއާ ކުރެވުނު ބައިލެޓަރަލް ދަތުރ13.2ު

. މިދަތުރުގައި ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ޔޫނިއަން ޕަބްލިކް   2012އޭޕްރިލް    11-4ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވަނީ    4އިންޑިއާއަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ   އަށެވެ

އިންޑިއާ އާއި ފް  އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ހައިދަރްއާބާދްގައި ހުންނަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފް ކޮލެޖް އޮ، ސަރވިސް ކޮމިޝަން

. ، ޑރ. މަރީ ޗަންނާ ރެޑީ ހިއުމަން ރިސޯސް ިޑވެލޮޕްމަންޓަށް ޒިރާރަތްކުރައްވައި  އެތަންތަނުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ

 

ރެޑީ ހިއުމަން ރިސޯސް ނާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަފްދެއް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދްގައި ހުންނަ ޑރ. މަރީ ޗަން
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ

 

 

 . ޖަޕާނަށް ކުރެވުނު ބައިލެޓަރަލް ދަތުރ13.1ު
. މިދަތުރުގައި ޖަޕާނުގެ ނޭޝަނަލް ޕަރސަނަލް އޮޓޯރިޓީ   2012ޖުލައި    14-10ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވަނީ    3ޖަޕާނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ   ، އަށެވެ

) އަށް ޒިރާރަތްކުރައްވައި ، ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިން ސެންޓަރ  އެތަންތަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ، ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ

ވާ  އް ރަ ކު ރާ ވަ ސް ، މަޝް ރވި ލް ސަ ވި ގެ ސި ޖޭ އް ރާ

، ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި 

 ް ނ ު ތ ޮ ގ ޭ ހ ެ ބ  ާ މ ު ދ ޯ ހ  ު ތ ަ ޞ ު ރ ު ފ  ެ ގ ު ނ ީ ރ ް މ ަ ތ

.  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

 
ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަފްދެއް ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި 
ދަތުރުގެ ތެރެއިން ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 
)ގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ  އެޖެންސީ (ޖައިކާ



 

 30   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 
. އެއްގައި ސޮއިކުރުނ13.4ް .ޔޫ .އޯ  . ސިންގަޕޫރުގެ ލީ ކުއާން ޔޫ ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އާއި އެކު އެމް

ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ  އާއިއެކު   ( .ވައި .ކޭ (އެލް ޕޮލިސީ  ޕަބްލިކް  އޮފް  ސްކޫލް  ޔޫ  ކުއާން  ލީ  ސިންގަޕޫރުގެ  ކޮމިޝަނާއި  ސަރވިސް  އްބާރުލުންދީ އެ  ސިވިލް 

) އެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނީ  .ޔޫ .އޯ . 2012ޖުލައި  17އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ (އެމް  ވަނަ ދުވަހުއެވެ

.ގެ މައިގަނޑު މަގްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ސިވިލް ސަރވިސ .ޔޫ .އޯ އް ގާއިމުކޮށް ކޮލިޓީ ްއެސިންގަޕޫރުގެ ލީ ކުއާން ޔޫ ސްކޫލްގައި ސޮއިކުރެވުނު މި އެމް

މިހ އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރޭނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކޮމިޝަނަށާއި  ސާރވިސް  ސިވިލް  އަމާޒުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްޔިތުނަށް  ށްވުރެ ާރަޚިދުމަތެއް 

. މީގ ިތުރުން ލީ ކުއާން ޔޫ ސްކޫލްގެ ެ އފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

ސްކޮލަރޝ ިމ  ފަރާތްތައް  އެ  ހޯދާ  ޤާބިލުފަރާތްތައް  ރާއްޖެއިން  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ސްކޮލަރޝިޕް  ދެމުންގެންދާ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި   ިޕްފަރާތުން 

.ޔޫގެ ދަށުން އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ .އޯ  .ފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި އެމް

 

) އާއިއެކު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި .ވައި .ކޭ އްބާރުލުންދީ އެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ސިންގަޕޫރުގެ ލީ ކުއާން ޔޫ ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ (އެލް
 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 
. އާއި އެކު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވަނަންސް ޕްރޮޖެކްޓ13.5ް .ޕީ .ޑީ .އެން  . ޔޫ

ކޮމިޝަން   ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮފީހާއި  އޭން   2008ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  "ބިލްޑިންގ  އައި  ހިންގަމުން  އާއިއެކު   . .ޕީ .ޑީ .އެން ޔޫ ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

އޮރިއެންޓެޑް، އެފިޝަންޓް ޕްރޮޖެްކޓް، ސަރވިސް   ( (ބެސްޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕޭރަންޓް  ގެނައި ، ޓްރާންސް  އަށް  ސްޓްރަކްޗަރ  ޕްރޮޖެކްޓް  .ގެ  .ޕީ .ޑީ .އެން ޔޫ

. އިންޓަރގްރޭޓަޑް   1-ބަދަަލކާއި ގުޅިގެން "އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ރިޒަލްޓް އޭރިއާ އަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެތެރޭގައެވެ

. އެހީލ .ޕީގެ .ޑީ .އެން . ިބިގަވަނަސް ޕްރޮޖެގެ ދަށުން ިސވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓްއާއި ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ޔޫ  ފައިވެއެވެ

. 2012މީގެ އިތުރުން   ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ރިޕޯޓްގައި އެނެކްސް އެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   31

 . ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް:14

 . ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައ14.1ް
 

ޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޅުކސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަ

. އެއީ މާލޭގައި ހިންގުނު    3270ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގި    142މިއަހަރު ޖުމްލަ   ޕްރޮގްރާމްގައި   103މީހުން މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ

. 1140ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި  39އަތޮޅެއްގައި ހިންގުނު  15މީހުންނާ  2130ބައިވެރިވި   މީހުންނެވެ

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނު ދާއިރާތަކާއި ތަމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
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No. of Trainings No. of Staff Trained

Total No. of  Staffs Trained               3270
Total No. of  programs Conducted    142
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14.1.1:  . މާލޭގައި ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިން އަމާޒުކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރާ  މާލޭގައި  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރު   103ގި  މި 

. މީގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި  2130ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ   މުސްތަޤިއްލު ، މީހުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގެންފައިވެއެވެ

އެދުމުގެމަތ އޮފީސްތަކުގެ  ސީދާ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  ތަމްރީނު  ބައެއް  ހިންގި  ގޮތުން  . މި  ހިމެނެއެވެ މުވައްޒަފުންވެސް  އޮފީސްތަކުގެ   ިންމުވައްސަސާތަކުގެ  އެ 

.  މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީންތަކެކެވެ

 މާލޭގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނު މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާ އެ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ޢަދަދު

 :. އަތޮޅުތެރޭގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައ14.1.2ް

.  1140ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި  39މި އަހަރު އަތޮޅުތަކުގައި   މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވެ

 އަތޮޅު ތެރޭގައި ޕްރޮގްރަމްތައް ހިންގުނު މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާއި އެދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ޢަދަދު
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 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   33

 

 :. ޑިޕްލިމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމ14.2ް
 

ސިނ ކޯހެއް  ލެވެލްގެ  ޑިޕްލޮމާ  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ލެވެލްގައި  އެގްޒެކެޓިވް  ސީނިއަރ  ސަރވިސްގެ  ޕޫރުގެ ްގަސިވިލް 

ބައިވެރިންނާއެކު ފެށުމުގެ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް   26ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު     2013މިކޯހުގެ ކިޔެވުން  ، އެސް އާ ގުޅިގެން ފަރުމާ ކުރެވި.އައި.ޑީ.އެމް

. މި ގޮތުން މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   އެސް އިން ތައްޔާރުކޮށް .އައި.ޑީ.މޮޑިއުލްއެއް އެމް  4މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން    8މިއަހަރު ތެރޭގައި ނިމުނެވެ

 .  ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެއެވެ 2013މޮޑިއުލް  4އަނެއް . އައި އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.ޓީ.އެސް.މިހާރު ސީ

 :. ފަރސްޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ޕްރޮގްރާމ14.3ް
 

ަ ފަރާތްތަކަކަށް މިދެންނެވި ގިނސިވިލް ސަރވިސްގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ލެވެލްގެ މީހުންނަށް ހިންގަން ފަށާ ޑިޕްލޮމާ ކޯހަށް ބޭނުންވާ އިނގިރޭސި ފެންވަރު ނެތުމުން  

.އައި ގައި ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައ، ކޯހުން ފުުރޞަތު ލިބިފައިނުވާތީ .ޓީ .އެސް ،  ްވެއެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ އިނގިރޭސި ޕްރޮގްރާމެއް ސީ

. ކޮންމެ އަހަަރކު މިޕްރޮގްރާމްގެ  20ޖެނުއަރީ  2013 . 2ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ  ބުރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ

 :. ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑް ވާރކްޝޮޕ14.4ް
 

އޯގަސްޓް   2012އި ވޯކްޝޮޕެއް  ުގަސްރީލަންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑްގެ ނަމ

. މި ވޯކްޝޮޕުން ޖުމްލަ  26-30 . 53ގެ ނިޔަލަށް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ  ބައިވެރިން ތަމްރީން ލިބިފައިވެއެވެ

 :. ހިނިތުންވެހުރެ ޚިދުމަތްދޭނަން (ސްމައިލް ކެމްޕެއިން)14.5
 

" ގޮތުން  މަތިކުރުގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޑެސްކުގައި  ފްރަންޓް  އޮފީސްތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ޚިދުމަތްދޭނަން" ހިނސިވިލް  ިތުންވެހުރެ 

. މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޖުމްލަ  . 293ނަމުގައި މާލޭގައާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ  މުވައްޒަފުންނަށް މައުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ

 : . އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވުނު މޮޑިއުލްތަކާ އިތުރަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު މޮޑިއުލްތައ14.6ް 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އޮފީސް ދިވެހި

 މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން

 ހާސްކަމާއި ދުރުހެލިވުން

 ވަގުތު ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

 ސުޕަރވައިޒަރީ ސްކިލްސް

 ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް ފޯ އެކްޒެކިޓިވްސް

 ކްރިއޭޓިވިޓީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން

 އިމޯޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް 

 މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

 އިފެްކޓިވް ކޮމިޔުނިކޭޝަން

 އަލަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު މޮޑިއުލްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރެވުނު މޮޑިއުލްތައް



 

 34   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 :. ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް)14.7
 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް   3ސިވިލް ސަރވިސް އަށް އަލަށް ގުޅޭފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަދުވަހުން ފެށިގެން  

ޕްރާގްރާމަށ މި   . ދެއެވެ ކުރެވެމުން  ތަންފީޒު  ފެށިގެން  މަހުން  ޖޫން  މިއަހަރުގެ  ހިމަނައި  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ޤަވާޢިދުގެ  ވީޑިއޯ ްބޭއެކުލަވާލައި  މައުލޫމާތުހިމެނޭ  ނުންވާ 

.  ސީޑީތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ސިވިލް ސަރވްިސގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވިފައި ވެއެވެ

 :. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް އެދޭ އިމްތިހާން (އެންޓްރަންސް އެގްޒާމް)14.8
 

. މިބައްދަލުވުމުގައި  2012ޖެނުއަރީ    25ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެންޓްރަންސް އެގްޒާމެއް ދިނުމާބެހޭ މަޝްވަރާ   ކަމާބެހޭ   ،ގައި ބޭއްވުނެވެ

. އަދި މިއިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރުތެރޭގ . ައިފަރާތްތަކާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ  ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ

 :. ކޮމްޕީޓެންސީތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތ14.9ް
 

ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި އެކި ށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އޮފީސްތަކަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަ

ސެޕްޓެމްބަރ އަހަރު  މި  މަސައްކަތް  ދެނެގަތުމުގެ  ކޮމްޕީޓެންސީތައް  ބޭނުންވާ  ނުވަތަ  ހުނަރުތައް  ބޭނުންވާ  ނިޔަ-ވަޒީފަތަކަށް  ޕީގެ އޮކްޓޯބަރގެ   . ޑީ  . އެން  . ޔޫ ލަށް 

. މި ގޮތުން ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ގިނީްތގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ސްކިލްސް ނުވަތަ ކޮމްޕީޓެނ . ްސީކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީގައި ކުރެވުނެވެ ތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

އިތުރު ދާއިރާތަކުން ، ނިންގ ދެވިެއިއަދި އޮފީސްތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންުޓގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޓްރ

 .  ސިިވލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕީޓެންސީތައް ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ

 :. ޑިސްޓަންސް ލާރނިންގ ތަޢާރަފްކުރުނ14.10ް
 

ގޮތުނ ދިނުމުގެ  ތަމްރީންތައް  ކުޑަކޮށް  ޚަރަދު  ދާތީވެ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އަތޮޅުތެރޭގައި  އާބާދީއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ސަރވިސްގެ  ޑސިވިލް  ލާރނިންގ ް  ިސްޓަންސް 

ވަކިވަކި   ފެށުމަށްޓަކައި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  އީ  3މެދުވެރިކޮށް  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  މީގެ    . ބޭއްވުނެވެ އެހީގައި  ޔޫއެންޑީޕީގެ  އަށް   -ވާރކްޝޮޕް  ލަރނިންގ 

އަހުލުވެރިވެ ސްޓާފުން  ތަމްރީނުތައް    -އީ  ،ސީއެސްޓީއައިގެ  މޯޑުން  ލާރނިންގ  ޑިސްޓަންސް  ކުރެވި  ޤާއިމް  މިހާރު  ޕްލެޓްފޯރމެއް  އަހަރު   2013ލަރނިންގ  ވަނަ 

.  ފެށޭނެއެވެ

 :. ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުނ14.11ް

. މި ގޮތުން ތް  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަ  ކުރެވިފައިވެއެވެ

. ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް   2އިންސްޓިޓިއުޓް މިހާރުވެސް ހިންގަމުން އަންނަ މއ. ޝިޕްޕްލާޒާގެ   ވަނަ ފަންގިފިލާ ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

އި އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ުގަ ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މަގްސަދ 

ޑިޒައިންވަނީ   3Dއެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ނިމި  ، ޓްރެއިނިންގ ދިނުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ އިމާރާތާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރެވި 

. އަދި މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އިން  ިޓިއުޓް ގުޅިގެން ދަނީ ސްޓ ކުރެވިފައެވެ

: . މިގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ތަކަކީ  ކުރަމުންނެވެ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   35

	
14.12:  . އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް

 
ަކުގެ ސާތ ޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ސުޕްރީމް ކޯޓު އަދި އެހެނިހެން މިނިވަސް މުވައްސަ ޑި   -

 .މުވައްޒަފުންގެ ގިާބލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެ އިދާރާތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ހިންގިފައިވެއެވެ

ރަންޑެމް ޮ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީއާ ގުޅިގެން ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމަށްޓަކައި މެމ   -

.  2012އޮފް އަންޑާސްޓޭޑިންގައި  ވަނަ އަހަރުގެ  ސޮއިކުރެވުނެވެ

.ޓީ އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކޮމްޕިޔުޓަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގު - .އައި .ސީ . ނއެން  ެވެ

 

 

 

 



 

 36   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 . ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް:15
ވަނައަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މުހިއްމު އަދި ބޭނުންތެރި ކަންތައްތަކެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް  2013އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 

. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަހަރީ އެކްޝަންޕްލޭން ބިނާވެގެންވަނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައ  .   ިވާ ރޭވިފައިވެއެވެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށެވެ

 .  އެގޮތުން އަހަރީ އެކްޝަންޕްލޭންގައި މުހިއްމު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު އިސްލާޙުކޮށް އާއްމުކުރުމާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީނު ހިންގުނ 

ްޖޮބް އިވެލުއޭޝަން އެނޭލިސިސް / އޯގަނައިޒޭޝަން ކްލެސިފިކޭޝަން ޑިޒައިންކުރުނ 

ްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އައި އައއެސްއޯ ސަރޓިފިކޭޝަން ހޯދުނ 

ްއީކޮމްޕްލައިއަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓްަމ ރިވިއު ކުރުނ 

ްކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކަށް އީޑެލިވެރީ ސިސްޓަމެއް ގާއމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ 

ްކޮމިޝަންގެ އިދާރާގައި ވައުޗަރލައިޒޭޝަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތ 

 ްހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު އަދާކުރެވެމުން ދާގޮތް ، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ، ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށ

 ކުރިމަގަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަހިާސންތާ، ދެނެގަތުމާއި އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި

 ާހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައި ، ތިތަކާއި ދަ   ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތަކުގެ ވަކިވަކި ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވައި ދިމާވ

.  ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުން

ްރަށްރަށުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް އެރަށްރަށައް ޒިޔާރަތްކުރުނ 

 ިއެ އިދާރާތަކުގައި އޮޑިޓްކުރާނެ މީހުން ތަމްރީނުކޮށް ، ކޮމްޕްލައިއަންސް އޯޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޓަރނަލައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި ފްރޭމްވަރކެއް އެކަލަވާލައ ،

.  އިދާރާތަކުގައި ޤަވާޢިދުތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

 ޕީގެ އެހީގައި ުދަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާގުޅިގެން މެނޭޖްމަންޓް އޯޑިޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމާއި މިމަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރ. .ޑީ .އެން ނާކުރުމަށް ޔޫ

.  ކޮންސަލްޓަންޓެއް ގެނައުން

ިތައްޔާރު ކޮށް ތައ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ވިއުގަ އިގެ އެސްއޯޕީ ، "ވިއުގަ" ބެލެހެއްޓުމާއ ް

.  ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ ރިވައިސް ކުރުން

ްސާރކް ގައުމުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުނ 

ްއައިއައިޕީއޭ އާއެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުނ 

ްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލީޑަރޝިޕް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ 

 ާއާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމާއި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތާމެދު މުވައްޒަފުންނ

.  މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

  ާއަހަރު ދުވަހުގެ "ޑިޕްލޮމާއިން ޕަބްލިކް   1ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިސްފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ

ގައި ފެށުމާއި މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިނގިރޭސި  2013ޖެނުއަރީ  27ބައިވެރިންނާއެކު  25އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް" ކޯހުގެ ކިޔެވުން 

 ބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ފަސްޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝްގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން

 

 ވަނަ އަހަރުވެސް   2013  ަތް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ދުރުންދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމުގެ މަސައްކ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   37

. މިގޮތުން ދުރުންދޭ ތަމްރީން ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އިތުރު  ލާނިންގ ފޯމެޓައް -ޑިއުލްތައް އީ މޮ   ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

.  ތައްޔުާރކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 ްވަނަ   2013ފުރަތަމަ ބުރު  ގެ  ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށްދޭ އެންޓްރަންސް އެގްޒާމް ދިނުމާބެހޭ އެންމެހާކަންތައްތައް ނިންމައި އެ އިމްތިޙާނ

.  އަހަރު ބޭއްވުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުްނވާނެ ހުނަރު ދެނެގަތުމުގެ (ކޮމްޕީޓެންސީތައް އެކުލަވާލުމުގ ( ެ.  މަސައްކަތް

ްރޮގސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލާޒިމް ކުރާ ވަކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަރުމާކުރެވި އެ ތަމްރީން ޕ.  ްރާމްތައް ހިންގަން ފެށުން

 

 . ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް:16
އެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނާ ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި   18ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  

 . ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ މި   ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ގިނަގުނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ

. މިގޮތުން   2012އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ހައްލުތަކެއް ލިބިގަތުމަށް  ، ކުރިމަތިލައި  ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ

 ؛ކޮމިޝަނާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި

ީއެ ޤާނޫނުގެ ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނަމުގައި މުސްތަގިއްލު ޚިދުމަތެއް ގާއުިމކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނަކަށްވާއިރު ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަކ

އަދި ވަކިފަރާތެއްގެ ، ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަބާނުވާ ، ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގަންވާނީ ސިޔާސީ މަސްލަހަތުތަކުން އެކަހެރިވެފައިވާ   5

ޤާނޫނު މިހާރު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ސިވިލް ، ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމުގައިވާއިރު ، ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކާުރ

ސައްކަތްތަކުގައި ދަތިތަކެއް މަ   ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމްަށ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޤާނޫނުގެ ނިޔަތާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ 

.  ކުރިމަތިވުން

 ެއެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި ޤާނޫނުގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ބ) ގައިވާ ސިފަތައް އަށަގެންފައިވާ ޚިދުމަތެއް  4ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ

ޤާނޫނުގައި   ،ޭ  ނިޔަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރެވެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނ 

. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކ  އިންސާފުވެރި މާހައުލެއް ، މަށާއި ުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމެވެ

ސިޔާސަތުތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުން މި މަސައްކަތް ، ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު   18ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  ، ގާއިމުކުރުމަށް 

.  އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ

 ިދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއ

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ   5ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  

 . ވަޒީފާއިން ، ދި ވަޒީފާ ދިނުމާއި އަ   މަތިން މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ވަޒީފާ ދެވޭނެ ގަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލައި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް އުފައްދައި އުވާލާނެ ، އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި ، ވަކިކުރުމާއި 

އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަގާމު އުފައްދައި އުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ، އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި 

.، މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވެމުން ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް  މި މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީކޮށް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައިވާ ފަދައިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނުވަތަ   18ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި   4ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުެގ



 

 38   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ލީޑަރޝިޕް ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިސްނެގުމާއި ، ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަށާއި 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލުބަޔަކަށް ހެދުމަށް ، މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމާއި ، ކުރިއަރުވައި 

ޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި އެވެއާރނަސް ޕްރ ބާރުއެޅުމާއި ހިތްވަރު ދިނުމަށް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް (ޓްރެއިނިންގ  

. ނަމަވެސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް  ) ހިންގަމުން ގެންދެވެއެވެ ުންވާ މިންވަރަށް ރިސޯސް ނުލިބުމުގެ ބޭނޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ހަރަކާތްތައް

. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހުން   ަހަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމަށް ދުވ ސަބަބުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މި ޙަރަކާތްތައް ނުހިންގެއެވެ

.ރަސބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަތި ހު  ްތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ

 ިސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސިވިލް ، ޒިންމާތައް އެކަށައެޅުމާއި ، ބާރުތަކާއި ، ޙައްޤުތަކާއި ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއ

ދިވެހި ސިވިލް ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ، އަދި ހިފަހައްޓާ މިންވަރު ބެލުމާގުޅޭގޮތުންނާއި ، ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ

ިވާ ައ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފ   ،ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި 

ތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްކޮށް އެ ްޓް ނިޒާމުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ މާލީއަހަރަކަށް ބަހާލައިގެން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި ޑިޕާޓްމަނ 

. ނަމަވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ މަދު ރިސ ގެ ބޭނުންކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ޯސްއޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެއެވެ

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓްކުރުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައެެވ.

  ެފަހުން ބަލަންޖެހިއްޖެ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަދި (ކ) ގައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް   4ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ

މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ނިންމާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވި ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މިަތން، ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ ފަދައިން

އެ ނިންމުމާމެދު އިލްތިމާސް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ގާއިމުކުރެވި ހިންގަމުން ، ބެހޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

. މިގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް  މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ، ގެންދެވެއެވެ

ޤާނޫނާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާގުޅޭ   ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ، އިސްވެރިންނާއި 

ް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވެފައިވާ ރަށ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް މި ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަ 

.  ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

  ެވަނަ މާއްދާ ހައިކޯޓުން އުވާލާފައިވުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިޔާސީ   53ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ

ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކަކުން ޚިދުމަތް ، އަދި ވަކިފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާ   ،ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަބާނުވާ ، މަސްލަހަތުތަކުން އެކަހެރިވެފައިވާ 

. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ސީދާގޮ  ްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ތެއ ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ

، ިތުބާރާމެދު ޔަޤީންކަން ނެތްކަމަށް ދެކި ި އ ހަރަކާތްތެރިގޮތެއްގައި އުޅުމުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތް ދިން މުވައްޒަފުގެ އިންޓެގްރިޓީއާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއ 

.  ސުވާލު އުފައްދާ ބައެއް ޙާލަތުތައް މެދުވެރިވެފައި ވެއެވެ

 ްބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށް ނަނ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިއޮތުމަށް ޤާނޫނަށް ކޮންމެހެން ގެނ ް ،

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   90އަހަރު ފުރިހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން    1ޤާނޫނުގެ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަމަލުކުރަންފަށާތާ  ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   74ޤާނޫނުގެ  

ެ މަޖިލީހަށް ންގޤާނޫންަށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ދިމާވާމައްސަލަތަކާއި ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތަކާއެކު ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތު، ޤާނޫނު އަލުން ދިރާސާކޮށް

. . ނަމަވެސް މި އިސްލާޙުތައް ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ  ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ

 ެނ) އަދި (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ، (ށ)، (ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) 39ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   39

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ތ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު   18ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި އަދި މި ޤާނޫނުގެ  

. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ފެން   2009ދެނެގަތުމަށްޓަކައި   ރާއި ވަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

.  ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

  ެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން   22ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ

ަނޑައެޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ް ކމިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރޭޜަރީގެ މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެދެވޭގޮތެއްގައި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައ

.  ފާހަގަކުރަމެވެ

 ެވަނަ މާއްދާގައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އޮތް މާއްދާއެއްކަމަށް  53ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ

ާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ނޫނ ބުނެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކާ މެދު ޤާ 

. އެގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅަކީވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފަކު މ  އެ ކޯޓުން އެ ، ނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ަދަ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވެއެވެ

. ނަމަވެސް ސިވިލް ށްފ ފިޔަވަޅަކީ މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ޙުކުމް ކޮ  ައިވެއެވެ

، އެ މާއްދާއަކީ ، ވަނަ މާއްދާ ބާޠިލް ކޮށްދިނުމަށް އަދި ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން   53ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ  

ގައި ޙުކުމް   2008ޑިސެމްބަރ    3، މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށް އަންގާ   3އެ ޙުކުމަށް ޢަމަލުކުރުން  ، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު މާއްދާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

. ވުމާއެކު . އަދި މި ޙުކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ އެކްޓިވްގޮތެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ، ކުރައްވާފިައވެއެވެ

 .  ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުން ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ

  ު2007/5ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ޤާނޫނެއް (ޤާނޫނު ނަންބަރ   ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނު

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއާ ، އޮއްވާ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަޢާރަފުވެ ދެ ޤާނޫނުން އެއްކަމެއް ކުރަންޖެހުމުން އެކަމުގައި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ވާތީ

. އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ލޭބަރުންގެ ހައްޤުތަކާއިބެހޭގޮތ  އޮތް އާންމު ޤާނޫނަކަށް ވެފައި   ުން ބެހޭ ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާ ވުމަކީ ބޭނުން ތެރި ކަމެއް ކަމަށް ދެކެމެވެ

ިންގުމާއިގުޅޭ ބައި އިތުރުކުރުމަށް ީ ހސިވިލް ސަރވިސްއަކީ އިދާރީ ހިންގުމާއިބެހޭ ޚިދުމަތަކަށްވެފައިވާތީ މި ބަދަލު ގެންނައިރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި އިދާރ

.  ފެނެއެވެ

  ެވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އައްޔަން ކުރެވޭ ސިޔާސީ   115ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގ

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމްތައް އަދާކުރެވޭގޮތްަށ މުވައްޒަފުން ލެއްވިފައިވާތީ ، މަޤާމްތަކުގެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅި ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތުމުން

.، ދެފަރާތުގެ ދައުރު އޮޅުން އެރުމާއި  ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ކުރުމުން މުއައްސަސާގެ މެމޮރީ ަން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމަށް ޤާބިލް މީހުން އެކިއެކި ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އައްޔ

.  އެކީގައި ފޮހެވިގެން ދިއުމާއި އެކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު މުޅި ސިސްޓަމަށް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ުދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ޚިދުމަތް ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މުއައްސަސާއަށްވީ ހިނދ

ާ ކަންކަން އަދި ސިވިލް މެހ ދިނުމަށް ލައްވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ފައިހަމަވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފުންގެ އެން 

ޒަފުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ައް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އެއްފަދައިން ޢަމަލުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވ 

މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ހަމަހަމަކަން ، މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދުގައި އަމަލުކުރެވޭގޮތް ތަފާތުވެ ބޭއިންސާފުން ކަންކެުރވެމުން ދިއުމާއި

.  ނެތިގެންދެއެވެ



 

 40   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

އެފަދައިން ސަރުކާރުން އޮފީސްތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅުންގެ ދައުރު ، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިން ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު 

.އް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވުމުން އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި ކޯޅުންތައް ގިނަވެ މައްސަލަތަ  ކުރިމަތި ވަނީ ވެފައެވެ

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކާ ބައްދަލުވާ އެކަށީގެންވާ ކޮމްޕެންސޭޝަން ނުވަތަ ބެނިފިޓް  ،ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިބި ގާބިލު މީހުން ސިވިލް ސަރވިސް ގައި ހިފެހެއްޓޭނެފަދަ

.  ޕެކޭޖްތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭނެ ގާބިލް މީހުން ހޯދުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   41

 . ނިންމުނ17ް
އިދާރީ ހިންގުން ިސިވްލ ަސރިވްސ ަޒާމީނުކުރާމިއ  ، ވަނަ އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން   2012

. އެގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ހިން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުގައި  ގުމ ހަރުދަނާކޮށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އިސްކަންދެވުނު އަހަރެކެވެ

' ދެނެގަތުމާއި ދުނިޔޭގެ މިފަދަ އެހެން ކޮމިޝަންތަކާއި އިދާރާތަކާއި އެކު ގުޅުން ގާއިމު ކުރުމާއި  ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ، 'ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް

ތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ަތް ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާ ދިނުމަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ހިދުމ 

.  އްކބޭނުންވާނެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓައް ހިންގުމަށްޓަކައި އެހީ އާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މި އަހަރު ގިނަ މަސަ  ަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ

ަންގެ މެންބަރުން ިޝ ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަންއާއި ކޮމ   2012

ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތަށާއި އެއްބާރުލުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ، ކަމުގައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު ލަތީފާއި އަލްފާޟިލާ ހަދީޖާ ޢާދަމް 

. އަދި މިޝުކުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އަލްފާޟިލް އަބުދު  ޖިހާދާއި އަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި هللا  ޝުކުރުވެރި ވަމެވެ

. އަދި ހަމައެއާއެކު .އައިގެ ، އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު ޝާމިލުކުރަމެވެ .ޓީ .އެސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސްައކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި އިސްވެމަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ސީ

.އޯ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .އީ އަލްފާޟިލް މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އާއި ،  ސަޢީދާއިهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު   ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން ކަމުގައިވާ، ނާޒިމް އާއިهللا ސީ

. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ބުރަ ، އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުހައްމަދު ދީދީ އާއި  އަދި ، ކޮމިޝަންގެ ދެން ތިއްބެވި ވެރިންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ކު މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިޔަ  ވި ހީވާގި  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމަށް ހިތްވަރާއެ ހާ މުވައްޒަފުން ކުރެއް އަދި މިންނެތް   އެންމެ

.  މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ

ް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ނުނ ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި ޕަރަމަނަންޓް ސެކެޓްރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން ދެއްވާ ލަފަޔާ އެއްބާރުލެއްވުމަކީ އަބަދުވެސް މިކޮމިޝަ 

. މިޚިދުމަތުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތުގެ  ގު މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަނީ އަ   ބަލައިގަންނަ ކަމެކެވެ

 .  ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުގައެވެ

ދައުލަތާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަކީ މިޚިދުމަތް އިތުރަށް ، ިދާމެވަފިއާވ ޮގްނެޖުހްނަތާކެއުކެވސް ، މިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި 

.، ހަރުދަނާކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއްކަމުގައި ވާތީ  އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ މަޤުބޫލު ، ވަނަ އަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ހެދުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވައި   2013އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މިއަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  

!هللا ޚިދުމަތަކްަށ ހެދުމުގެ ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ޤާބިލުކަން މާތް  . އާމީން  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ

 1434ރަބީޢުލްއާޚިރު  18

 2013ފެބުރުއަރީ  28

 

 

 އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ

 ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް



 

 42   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 ޖަދުވަލުތައް



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   43

 : 1ޖަދުވަލު 
 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 2012 

 އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓް

 



 

 44   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 :2ޖަދުވަލު 
 ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

 2012ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް 
   2012ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް/ބައިލެޓަރަލް ވިޒިޓްސް/ކޮންފަރެންސަސް 

   ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން ބައިވެރިން މުއްދަތު ގައުމު

 1 ޕަބްލިކް ގަވަނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސައީދު هللاއަބްދު 2012ފެބްރުއަރީ 27  2012މާރޗް  9 ސިންގަޕޫރު
 2 ލީޑަރޝިޕް ސްކިލް އެޓޭޗްމަންޓް ނާޒިމް އިބްރާހިމް هللاއަބްދު 2012މާރޗް  4 2012މާރޗް  9 ސިންގަޕޫރު
އިންޑިއާ 

( ހައިދަރުއާބާދް 
 އަދި ނިއުދިއްލީ )

 މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން 2012އޭޕްރިލް  4 2012އޭޕްރިލް  11

 ޙަދީޖާ އާދަމް

 މުރުތަލާ މުޙައްމަދު ދީދީ

 ފާތިމަތް ހަބީބާ

 3 ބައިލެޓަރަލް ވިޒިޓް ޓް އިންޑިއާ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އިން ޕަބްލިކް  އަޙްމަދު މިރްޝާން 2012ޖޫން  25 2012ޖުލައި  6 ސިންގަޕޫރު
 ސެކްޓަރ

4 

 އަހްމަދު ހަސަން ދީދީ 2012ޖުލައި  9 2012ޖުލައި  14 ޖަޕާން، ޓޯކިޔޯ

 ޑރ. މުހަންމަދު ލަތީފް

 އަޙްމަދު ހުޝާމް

 5 ބައިލެޓަރަލް ވިޒިޓް ޓް ޖަޕާން

 އަހްމަދު ހަސަން ދީދީ 2012ޖުލައި  15 2012ޖުލައި  17 ސިންގަޕޫރު

 ޑރ. މުހަންމަދު ލަތީފް

 އަޙްމަދު ހުޝާމް

 6 ފޮލޯއަޕް ވިޒިޓް ޓް ސިންގަޕޯރ

، ހައިދަރުއާބާދު

 އިންޑިއާ
 މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން 2012އޮގަސްޓް  24 2012އޮގަސްޓް  29

 ޑރ. މުޙަންމަދު ލަތީފް

ވަނަ ބައްދަލުވުން އަދި  58އަމްޑިސާގެ 
.އެސް ކޮންވެންޝަން .އެމް .އައި  އޭ

7 

، ހައިދަރުއާބާދު

 އިންޑިއާ
 8 މެނޭޖިންގ ކްރިއޭޓިވިޓި އެންޑް އިނޮވޭޝަން ފާތިމަތް ހަބީބާ 2012އޮކްޓޯބަރ  14 2012އޮކްޓޯބަރ  18

، ނިއުދިއްލީ

 އިންޑިއާ
 މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން 2012އޮކްޓޯބަރ  24 2012އޮކްޓޯބަރ  27

 ޖަމީލާ އަލީ

 9 ކަޕާބް ބައިނިއަލް ކޮންފަރެންސް

، ކޮލަމްބޯ

 ސްރީލަންކާ
 މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން 2012އޮކްޓޯބަރ  28 2012އޮކްޓޯބަރ  31

 ޖަމީލާ އަލީ

 10 ފޮލޯއަޕް ވިޒިޓް ޓް ސްރީލަންކާ

، އިންޗިއޯން

 ސައުތު ކޮރެއާ
 މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން 2012ނޮވެމްބަރ  6 2012ނޮވެމްބަރ  9

 ނާޒިމް އިބްރާހިމް هللاއަބްދު

ފޯރތް ޕާރޓްނާރޒް މީޓިން އޮފް ދި އެކަޑަމީ އޮފް 
. އެސެންޝަލް ފޮރ ގަވަރމަންޓް ލީޑަރސް .ޓީ .ސީ  އައި

11 

 މުރުތަލާ މުޙައްމަދު ދީދީ 2012ނޮވެމްބަރ  19 2012ނޮވެމްބަރ  28 ސިންގަޕޫރު

 އައިމިނަތު ޒާހިރާ

 އަހްމަދު ޝާކިރު

 މުޙައްމަދު ސަލީމް

 12 ގަވަނަންސް އެންޑް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

، ހައިދަރުއާރބާދް

 އިންޑިއާ
 13 އިމްޕްރޫވިން ވާރކް ކަލްޗަރ މަރިޔަމް ޒީނިޔާ 2012ނޮވެމްބަރ  26 2012ނޮވެމްބަރ  28

، ހައިދަރުއާރބާދް

 އިންޑިއާ
ނިއަމް ވަހީދު އަބްދުލް  2012ޑިސެމްބަރ  3 2012ޑިސެމްބަރ  7

 ވާހިދު
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ލައިން 

 މެނޭޖަރސް
14 

، އިސްލާމްއާބާރދް

 ޕާކިސްތާން
 ޑރ. މުހަންމަދު ލަތީފް 2012ޑިސެމްބަރ  4 2012ޑިސެމްބަރ  6

 މުޙައްމަދު ރިޒާ

/ސިވިލް ސާރވިސް  ޗީފް އޮފް ސާރކް ޕަބްލިކް
 ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން

15 



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   45

 :3ޖަދުވަލު 
 ކޮމިޝަނުގެ މުހިއްމު ބައެއް ނިންމުންތައް

 ބާވަތް ނިންމުން #

އޮޑިޓް  1 ކޮމްޕްލަޔަންސް  ތައްޔާރުކުރާ  ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ  މިންވަރު  ހުރި  ޤާބިލްކަން  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ 
.  ރިޕޯޓްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ޓޫލްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން

  

 އިދާރީ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  2 ތަމްރީނު  ހިންގާ   ( .އައި .ޓީ .އެސް (ސީ އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އިޞްލާޙް  ކޮމިޝަނުން  ޤަވާޢިދަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމުގައި  ލެކްޗަރަރސް  އެކްސްޓަރނަލް  ކިޔަވައިދިނުމްަށ 

 ގެންނަވައި ފާސްކުރެއްވި

 ޤަވާއިދު އިޞްލާޙު

އަނެއް  3 އޮފީހުން  އެއް  ގޮތުން  ބަދަލުކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކު  ހުރި  ވަޒީފާއެއްގައި  ސަރވިސްގެ   ސިޔާސަތުސިވިލް 

ލޯކަލް  5 އަދި  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ  ރަށު 
ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  މުވައްޒަފުންނަކީ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންްޓ 

ޤާނޫނުތައް ހުރިގޮތުން ، ޤާނޫނީ ތަރަޙައެއް ނެތުމާއި، ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި
މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީ މިކަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް 

.  ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމި

  

 ސިޔާސަތު

ނަންބަރު   6 ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ޑިސެމްބަރ   B/CIR/2011/146  )27-13މިނިސްޓްރީ 
ސަރކިއުލަރއިނ2011ް މަގާމު   ،)  އޮފީހަކަށް  އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ  މެނުވީ  އިދާރާތަކަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ 

އެއްވެސް އޮފީހަކަށް މުވައްޒަފުން ، އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯއްދެވުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި، އިތުރުކޮށް
ވަނަ   2012، އިތުރުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ހުސްމަގާމަކަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމަށް ފާސްކުރައްވައިފައި ނުވާކަމަށާއި

ނުވަތަ  އިތުރުކުރަން  މަގާމެއް  ކޮންމެހެން  އަކުން  މުއައްސަސާ  އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 
ހުއްދަ  އެކަމުގެ  ލިޔެ  ފިނޭންސްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޖެހިއްޖެނަމަ  ލައްވަން  މުވައްޒަފަކު  ހުސްމަގާމަކަށް 

ސަރކިއުލަރގައި ހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ، ހޯއްދަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިފައިވާ
މިނިސްޓަރާއި  ފިނޭންސް  ގޮތުން  މިކަމާގުޅޭ  ފޮނުވައި  ސިޓީއެއް  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސް  ފާހަގަކޮށް 

.  ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ސިޔާސަތު

ވަގުތީ  7 ދަތިކަމަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ދިމާވެފައިވާ  އެމިގްރޭޝަނަށް  އެންޑް  އިމިގްރޭޝަން  އޮފް   އިދާރީޑިޕަރޓްމަންޓް 

ޓީޗިންގ  ދާއިރާއިން   ،ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށްފަހު  
ވަޒީފާ ނުލިބިތި ދިވެހިންނަކީ ކޮބައިތޯ ެބލުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ހެދުމަށާއި އަދި މިފަދަ ބޭފުޅުން އަތޮޅުތެރޭގެ 

.  ރަށްތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ނުދާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

  

 ދިރާސާ

ޚިދުމަތް  8 .ކާޑުގެ  .ޑީ އައި ދެމުންގެންދާ  މާލޭގައި  ފަރާތުން  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ނެޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕަރޓްމަންޓް 
މުވައްޒަފުންގެ  ދިނުމުގައި  ފޯރުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް  އެ  ފަސޭހައިން  މިހާރަށްވުރެ  ދިނުމުގައި 
ސެކްރެޓަރީއާ  ޕަރމަނަންޓް  އެފެއަރޒުގެ  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ބައްޓަންކުރުމާގުޅޭ  މަސައްކަތައް 

.  މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 މަޝްވަރާ

އެފަދަ  9 ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  މަސައްކަތެއް ކުއްލިގޮތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ ޚާއްސަ  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން 
ފަދަ  އިނގޭނެ  ޢަދަދެއް  މިންވަރަކާއި  މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާނެ  އޮފީސްތަކުގެ  އެެހން  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 

.  އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 އިދާރީ



 

 46   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

، ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން މަޝަވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު  2011ޑިސެމްބަރ    20 10

އެ ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއްެއގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ލަފާ  މަޖިލީހުން  ވަޒީރުންގެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް  ވެބްސައިޓުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ 

ވިދާޅުވެފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަްނނަވަން  ކަމުގައި  މިނިސްޓްރީތަކުގެ ، އަރުވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީތަކާއި 
އަދި ، ޗުއްޓީގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި، ދަށުގައިވާ އޮފީސްތަކުން އެދުވަހަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުވި މުވައްޒަފުންނާއި

ދުަށގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  މިނިސްޓްރީތަކާއި  ރިޕޯޓް  ހާޒިރީ  އެނގޭނެ  ޢަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ތިބި  ސަލާމުގައި 
.  އޮފީސްތަކުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީތަކަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 އިދާރީ

ބައެއް  11 އުޞޫލަށް  މިންގަނޑުތަކާއި  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
.  ސްޓޭންޑަރޑްތައް އިތުރުކޮށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވި

 އިދާރީ

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ހެދުމާގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު "މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް  12
ޤަވައިދު  އެ  ގެނައުމަށްފަހު  އިސްލާޙްތައް  މުހިންމު  ބައެއް  އަށް  ޤަވާއިދު"  ކުރުމުގެ  އޮޑިޓް  މެނޭޖްމަންޓް 

.  ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވި

 ޤަވާޢިދު

.ވިއުގަ  13 .އެސް .ވިއުގަގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސީ .އެސް ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ސީ
 އިންޓަނެޓް މުެދވެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 އިދާރީ

ބައްދަލުވުމުގައި  14 ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ގޮތުން  ފޮތާގުޅޭ  އަތްމަތީ  ނިޒާމާއި  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
ފޯމަށާއި ، މަޝްވަރާކުރެވި ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެއްގޮތަށް  ޚިޔާލްތަކާއި  ސެކްރެޓަރީންގެ  ޕަރމަނަންޓް 

ގެނެވި ބަދަލު  ފޮތަށް  ވާރކްޝޮޕްގައި ، އަތްމަތީ  ބޭއްވުނު  އަމާޒުކޮށް  ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް  އަތޮޅު 
ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެއްގޮތަށް  ޚިޔާލުތަކާއި  ދެއްވައިފައިވާ  އެބޭފުޅުން  މަޝްވަރާކޮށް  ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަށާއި ، ބަލާ ފޯމަށާއި އަތްމަތީ ފޮތަށް ބަދަލު ގެނެވި އިޞްލާޙް ކުރެވިފައިވާތީ
.  އަތްމަތީ ފޮތަށް ގެެނވުނު އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރެވުނު

 ޤަވާޢިދު

ސަރކިއުލަރއެއް  15 ގޮތުން  ކުރުމާގުޅޭ  އިއުލާން  މަޤާމުތަކަށް  ހިމެނޭ  އޮނިގަނޑުގައި  މަޤާމުތަކުގެ  އިދާރީ 
 ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޢާންމު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 އިދާރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިރު އެފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ  16
ހުށަހަޅުއްވާ  ކުރެއްވުމެއްނެތި  އެކްރެޑިޓް  ސެޓްފިކެޓްތައް  އަދި  ބެއްލެވުމެއްނެތި  ޞައްޙަކަން  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ 

އެފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަމާއި އަދި ، ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދެއްވުމުން
ވަޒީފާ ދެއްވައި ފަރާތްތަކުގެ ، ވަޒީފާދެއްވަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ނާޖާއިްޒ ފައިދާ ހޯދައިދޭކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭތީ

އެންޓި  ކުރާނެކަން  ނޭދެވޭއަސަރު  އެކަމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ސަބަބުން  ދިނުމުގެ  ވަޒީފާ  ނުބަލައި  ފެންވަރު 
ކޮމިޝަނަށް އެ ސިޓީގެ ކޮޕީ ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައި

އަދި ، ފޮނުއްވައިފައިވާތީ ބޭފުޅުންނާއި  ލީގަލް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ކަމާގުޅޭ  މި 
ބޭފުޅުންނާއި ފަންނީ  ކަމާގުޅުންހުރި  މެންބަރުންނާއިއެކު ، މިނިސްޓްރީގެ  ބޯޑުގެ  އެކްރެޑިޓޭޝަން  މޯލްޑިވްސް 

.  ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

. އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި ރައީސް އޮފީސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބެސްޓް  17 .ޕީ .ޑީ .އެން ޔޫ
 ވަނަ ައހަރުގެ އެނުއަލް ވާރކް ޕްލޭން ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވި 2012ގެ  2-ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފޭސް 

  

 އިދާރީ

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑާބެހޭ ބައެއް ޤަވައިދުތަކުގެ ތެރެއިން ސްލޫކީ މިންގަނޑު އަދި އޮފިސަރުންގެ  18
 ޔުނީފް އެޅުމުގެ ގަވައިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވި

  

 ޤަވާޢިދު

ގަވާއިދު   19 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޤަވާއިދު   2010ދިވެހި  އެ  އިޞްލާޙްތަކާއިއެކު  ގެނެވުނު  މިހާތަނަށް  އަށް 
.  އިޞްލާޙްކޮށް އާންމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

  

 ޤަވާޢިދު / އިދާރީ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   47

20 

  

ހުރިހާ މަސްޢޫލު އޮފީސްތަކާއި ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
އިދާރާތަކުގެ   ދެންނެވުމުގެ   2012ކައުންސިްލ  ދެންނެވި  ކޮމިޝަނުން  ހިމެނުމަށް  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހިމަނައި އެފައިސާ  ބަޖެޓުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ކައުންސިލް  އޮފީސްތަކާއި  މަސްޢޫލު  އިދާރާތަކަށް ، މަތިން  ބައެއް 
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ، އެފައިސާ ލިބިފައި ވީނަމަވެސް ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް އެފައިސާ ނުލިބިވާ މައްސަލައިގައި

ހޯދުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތުތައް  އިދާރާތަކުގެ  ހުރި  ނުލިބި  އިދާރާތަކާއި  ލިބިފިައވާ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ، ދިނުމަށް 
ފައިސާއަކީ ނޫންތޯ ، ލިބިފައިވާ  ނުވަތަ  ފައިސާއެއްތޯ  ކުރެވިފައިވާ  ބަޖެޓް  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ 

 ބަލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 އިދާރީ

ކޮމިޝަނަށް  21 މިހާތަނަށް  އެދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެލަވަންސް  ދޭ  މަނާކުރާތީ  އަދާކުރުން  ވަޒީފާއެއް  އެހެން 
ހުރިހާ  ހުރި  ޖައްސައިނުދީ  ހަމަ  ސަބަބުތަކާގުޅިގެން  އެކިއެކި  އެފައިސާ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

.  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމި

 އިދާރީ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  22 ލިބިދީފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޤާނޫނުއަސާސީން  ދިވެހިޖްުމހޫރިއްޔާގެ 
ވަނަ 6ވަނަ ނަންބަރު އަދި    4ވަނަ ނަންބަރާއި    2ނަންބަރާއި    1ގެ (ހ)ގެ  182ބާރުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާ  

 22އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ    2011/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ނަންބަރާ
(ނ) ތަޢާރުޟްވާތީ  31އަދި   މާއްދާގެ  ހައިކޯޓަށް ، ވަނަ  ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ މާއްދާތައް ބާޠިލް 

 64ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ    2007/5ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިނިްމ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދެވޭ ހަވާލާއަކީ ރަގަޅު ހަވާލާއެއްކަމަށް ނުވުމާ އަދި އެ މާއްދާގައި ހަވާލާދޭންޖެހޭ 

(ހ)ގެ   (ނ) ގެ ދަށުން   64ވަނަ ނަންބަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަދި    4އަކުރަކީ މި މާއްދާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 
ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމަކީ ސިިވލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްކަމަށް އޮންނަ އޮތުން އިސްލާހުކުރުމަށް ނުވަތަ އުވާލުމަށް 

.  ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 23 ފަރާތުން  ޓެކްނޯލޮޖީގެ  އިންފޮމޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  ސިވިލް ، ނޭޝަނަލް  ދިވެހި  މުޅި 
އެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން އުފައްދާ މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާ އުޖޫރަ ކޮމިޝަނުން ، ސަރވިސްގެ އައިޓީ އޮނިގަނޑާ

.  ފާސްކުރެއްވި

 މުސާރައާ ޢިނާޔަތް

މެއިލް އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވައިދު -އީ، އިންޓަރނެޓް، އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ 24
.  ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމި

 ޕޮލިސީ

ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑާއި މުސާރައާއި  25
މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދޭވެނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ، އިނާޔަތް ރިފޯމްކުރުމުގެ ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި

.  ހިއްސާކުރުމަށް ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމި

  

 މުސާރައާ ޢިނާޔަތް

ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން އެކި ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ހަދައިގެން ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ވަޒީފާ  26
އަށް 2012ޖެނުއަރީ    31އިން    2012ޖެނުއަރީ    8ނުލިބި ތިބި ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން  

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޕްލޭސް ކުރެވެން ، ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރވޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ބެލުމަށްފަހު ކޮބައިތޯ  މަޤާމުތަކަކީ  ބަދަލުގައި، ހުރި  ޓީޗަރުންގެ  ހުރި ، ފޮރިން  ހުސްކޮށް  ދާއިރާގައި  ޓީޗިންގ 

މިންވަރަކުން  ހުރި  ދެވެން  ފުރުޞަތު  ފާހަގަކޮށް  ތަންތަން  ދެވެންހުރި  ފުރުޞަތު  ދިވެިހންނަށް  މަޤާމްތަކަށް 
އެތަންތަނުން ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ މަޝްވަރާކޮށް އެ 

.  ފުރުޞަތުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ސަރވިސް ނުވަތަ ސިނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް އެއް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ޕަރމަނަންޓް  27
ޗީފް އޮޕަރޭޝަން އޮފިސަރ އަދި ޗީފް ޓެކްނިކަލް ، ސެކްރެޓަރިންގެ އިތުރުން ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރ

ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އޮފިސަރ ފެންވަރުގައި  ކުރުމާގުޅޭ ، ނައިބުންގެ  މަސައްކަތް  ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި  ބޭފުޅުން  އެ 
ހޯދުމަށްޓަކައި ލަފާ  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ކަރުދާހްެއ ، ގޮތުން  އިންޕްލިކޭޝަންތަކާއެކު  ބަޖެޓް 

ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތްތަކާއެކު ، އެކުލަވާލުމަށްފަހުއެޑްވައިޒަރީ  ކަމާބެހޭ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
.  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަޒީރުންގެ މިަޖލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

މާލިއްޔަތު ، މިނިސްޓްރީތަކާއި 28 މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީތަކުގެ   . .ޑީ .އެމް .އާރް އެޗް އުފައްދާފައިވާ  ރަށުފެންވަރުގައި 
 ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރު އެލަވަންސެއް ހަމަނުޖެއްސޭެނކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

ކުރުމަށްޓަކައި 29 ގާއިމު  ކްލާސްރޫމް  ވަރޗުއަލް  އިންސްޓިޓިއުޓުގައި  ޓްރޭނިންގ  ސަރވިސް   އިދާރީދާިރގާއި ، ސިވިލް 



 

 48   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 ޕޮލިސީދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާތަކަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް" އެއް  30

ނެގުމާއި 31 ޓެކްސް  ލިބޭގޮތަށް  ފީ  އެޖެންސީ  ސިޓީ   ،ކައުންސިލްތަކަށް  އަދި  އަތޮޅު  ފައިސާ  އަދި  ބަޔާން 
ރެވެނިއު  އިންލޭޑް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން  ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ  ގޮތަށް  ބަލައިގަންނަ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްތަކުގެ 

 އޮތޯރިޓީއާއެކު ޓެކްނިކަލް ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުމަށް

 ޕޮލިސީ

ހެނދުނު   32 ގަޑި  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ހަވީރު    8:00ސަރުކާރު  ބަދަލުކުރުމަށް   3:00އިން  އަށް 
.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާކަމަށް ނިންމި

 ޕޮލިސީ

ދި މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ، ސީނިއަރ އެކްޒެކެޓިވް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 33
ސިންގަޕޯރއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެްނ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިޔުޓުގައި 
މުވައްޒަފުން  ލެވެލްގެ  އެކްޒެކެޓިވް  ސީނިއަރ  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
.އެސްއާ  .އައި .ޑީ އަމާޒުކޮށްގެން "ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންްޑ މެނޭޖްމެންޓް ކޯސް" އެމް

 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

ރަށު  34 ކައުންސިލްތަކަށާއި  އަތޮޅު  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް  ިސވިލް  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް  އިދާރާތަކުގައި  ޤައުމީ 
.  ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

35 .  ޕޮލިސީ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް އިނާޢަތް ދިނުމަށް ނިންމި

36 .  ބްލޮކްމޯޑަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

  

 ޕޮލިސީ

ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ   8ރަށު ކައުންސިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން    8ފުވައްމުލަކުގައި   37
 އޮނިގަނޑުތައް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރެއްވި

 އިދާރީ

އޮފިސަރުންނާބެހޭ  38 ޕްރިޒަންސް  ގެ  .އެސް  .އާރު .ޕީ ޑީ ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  ހޯމްއެފެއާޒްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 ޕޮލިސީ

އަދި  39 މަރުކަޒުތައް  ސިއްޙީ  ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  ގެންދެވި  ބަލަހައްޓަވަމުން  ކޯޕްރޭޝަންތަކުން  ސަރވިސް  ހެލްތް 
އެތަންތަނުގައި  ގުޅިގެން  ބަދަލުކުރެއްވުމާއި  ދަށަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހިންގުން  ޕޯސްޓްތައް  ހެލްތު 
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސިިވލް ސަރވިސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އާ އޮނިގަނޑެއް ހެދުމަށްފަހު ބަދަލުކުރުމަށް 

 ނިންމި

 ޕޮލިސީ

ކޮމިޝަނުން  40 މިންގަނޑު  އެޅުމުގެ  ޔުނިފޯމް  އަދި  ސުލޫކީ  އޮފިސަރުންގެ  އިމިގްރޭޝަން  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
 ފާސްކުރެއްވި

 ޤަވާޢިދު

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން   51އިން ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ    HC‐DM/2009/4ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   41
ސިވިލް  ދިވެހި  ގަސްތުކުރާ  ވާދަކުރުމަށް  އިންތިޚާބެއްގައި  ޢާންމު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޤާނޫނުއަސީާސގައި 

މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދޭން އޮންނަ   6ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ތާރީޚުގެ  
.  އޮތުން ބާޠިލް ކުރުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަުނން އަޅަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި

 އިދާރީ

އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން 42 އިދާރާއެއް  ނަމުގައި  ސަރވިސސްގެ  ޕަބްލިކް  ޕަބްލިކް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އެކުލަވާލާ އޮނިގަނޑު  ސަރވިސްގެ ، ސަރވިސަސްގެ  ސިވިލް  ތެރެއިން  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ވަރކްސް 

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ހިޖަރަކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ޕަބްލިކް ސަރވިސަސްއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމި

 އިދާރީ

މަގާމަށް  43 ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއުޓީ  އަދި  ކޮމިޝަނަރ  ގޮތުން  ހަރުދާނާކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ޑީޕީއާރްއެސްގެ 
 ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމި

  

 ޕޮލިސީ



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   49

 :4ޖަދުވަލު 
 އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މުހިއްމު ބައެއް ނިންމުންތައް

 ބާވަތް ނިންމުން #

 އިދާރީކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކުންވެސް ވެބް ސައިޓުގައި އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގެ  1

ޗެޕްޓަރެއްގެ  2 ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް   ' ޕްރޮގްރާމް ައހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  ވަޒީފާއަށް   ޤަވާޢިދު'މުވައްޒަފުން 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  3 ގޮތުން  އުފެއްދުމާގުޅޭ  މަގާމުތައް  އެގްޒެކެޓިވް  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް   ޕޮލިސީދިވެހި 

ކޮމްޕިއުޓިންގ 4 ބޭނުންކުރުމުގެ -އީ، އިންޓަނެޓް، އޮފީސްތަކުގައި  ވަޞީލަތްތައް  މުވާޞަލާތީ  އަދި   ޤަވާޢިދުމެއިލް 

ހެނދުނު   5 ގަޑި  މަސައްކަތު  ފަހު    8:00ސަރުކާރުގެ  މެންދުރު  ބަދަލުކުރަން   3:00އިން   ޕޮލިސީއަށް 

ސެކްރެޓެރީންގެ   6 ސޯސް 2012ޕަރމަަނންޓް  'މަލްޓި  ބެލުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  އަހަރު   ޕޮލިސީވަނަ 

ސިވިލް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރި ފައިސާ ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ  7
) މަސް   12، އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ބައްދަުލވުމަށްފަހު (ބާރަ

ބަހާލައިގެން ގޮތަށް ، ދުވަހަށް  ޖަމާކުރާ  އަނބުރާ  ފަދައިން  އުނިކުރި  ފައިސާ  މި  މަހަކުވެސް  ކޮންމެ 
.  އެއްބަސްވުން

 މުސާރަ

 ތަމްރީނުގައި 20އަދި    19ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  2012ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް  2012ޕީއެސް ރިޓްރީޓް   8

އިނޮވޭޓިވް  9 ފާހަގަކުރެވޭ  ކުރައްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީތަކުން  އުފެދުނީއްސުރެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް އިނޮވޭޝަން 2012، މަސައްކަތްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި

.  އެވޯޑް ދިނުމަށް ނިންމުން

 ޕޮލިސީ

10 2012) ދުވްަސ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރު  ބަހާލައިގެން   1ވަނަ  މަހަށް  މުޅި  ކުލަގަދަކޮށް   (  ޕޮލިސީމެއި

އެއްބަސްވެފައިވާ  11 އަނބުރާ ދިނުމަށް  އުނިކުރި ފައިސާ  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން  ސިވިލް ސަރވިސް 
ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަޝްވަރާކުރެވުނު  ގޮތާއިމެދު  ތަންފީޒުކުރާނެ  ޕަރމަނަންޓް ، ގޮތް  ކޮންމެ 

ސެކްރެޓެރީއަކުވެސް އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރެވުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 
އަހަރުގެ  2012 ހަދައި  6ވަނަ  ހިސާބު  އަދަދުގެ  ބޭނުންވާނެ  ދުވަހަށް  މިނިސްޓްރީއެއްގެ ،  މަސް  އެ 

އެ އަދަދު ރިކަރެންޓް ބަޖެޓުން ، ބަޖެޓުގެ ރިކަރެންޓް ބަޖެޓުން ނެގެން ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށް
ލައި އައިޓަމަކަށް  ހާއްސަކުރާ  ކަމަށް  އެ  ކޯޑުގެ  މުސާރަ  އެލަވަންސް ، ނަގައި  މުސާރައާއި  އުނިކުރި 

.  ދިނުމަށް ނޫންކަމަކަށް އެއިން ޚަރަދު ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން

 މުސާރަ

މިނިޓަށްވުރެ   45މެންދުރުގެ ބްރޭކަށް ގޮސް  ، މިނިޓުކަމަށާއި  45މެންދުރު ބްރޭކްގަޑީގެ ގޮތުގައި ދެނީ   12
ގަވާއިދަށް  މި  އެގޮތަށް  އަންގާފައިވުމާއެކު  ކެނޑުމަށް  ފައިސާ  ވަގުތަށް  ލަސްވި  އެ  ލަސްވެއްޖެނަމަ 

ވިދާޅުވާކަމަށާއި ބޭފުޅުން  ގިނަ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ގެޒެޓް  އާންމުކޮށް  ފެށުމަށްޓަކައި  ވީ ، އަމަލުކުރަން 
.  އެންމެ ައވަހަކަށް މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށް އާންމުކުރުމަށް ނިންމުން

 އިދާރީ

ސަރުކާރުގެ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ފޮނުވޭ ސިޓީފަދަ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަން  13
އަންގަވައި  އިސްވެރިޔާކަމަށް  އެންމެ  އިދާރާއެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއެއްެގ  އެ  ޖެހޭނީ 

ނަމަވެސް ނެރެފައިވީ  ދެންނެވުން  އޮފީހުން  ކޮމިޝަނަށް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންެގ ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވާ ސިޓީގައި 

.  ސޮއިކުރައްވާނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ ކަމުގައި ނިންމުން

 ޕޮލިސީ



 

 50   2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީންނާ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް އެ ޒިންމާ  14
ފާހަގަކުރެއްވުމުން ސެކްރެޓެރީން  ޕަރމަނަންޓް  ވާހަކަ  ދަތިތަކުގެ  ދިމާވާ  މާލީ ، އުފުލުމުގައި 

ފައިސާގެ  އަދި  ކަންކަމާއި  ޒިންމާވާނެ  ސެކްރެޓެރީން  ޕަރމަނަންޓް  ހައިސިއްޔަތުން  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 
މުއާމަލާތްތަކުގައި ހުއްދަދޭނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ އައްޔަންކުރާ 

.  ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސީޖަރއެއް އެކުލަވާލިމަށް ނިންމި

 އިދާރީ

)ގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ދައުރަކީ   15 .އައި .ޓީ  2ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް (ސީ.އެސް
ނިންމާ  11އަހަރުކަމަށާއި   ކުރަން  އައްޔަން  މެމްބަރުން  ބޯޑަށް  މި  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ، މެމްބަރުންގެ 

ތެރެއިން   ސެކްރެޓަރީންގެ  ޕަރމަނަންޓް  ގޮތުގެމަތިން  ޤަވާޢިދުގައިވާ  ބޯޑުގެ  ބޭފުޅަކު   3އެޑްވައިޒަރީ 
.  އައްޔަންކުރެވުނު

 ތަމްރީނު

އިތުރުކުރެވޭނެ  16 އުފެއްދުންތެރިކަން  ހަރުދަނާކޮށް  ގުޅުން  އުޅުމާ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  ހިޔާލުހޯދުމުގެ  މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާވެސް  ސިޔާސީ  ގުޅޭގޮތުން  ގޮތްތަކާ 

.  ނިންމުން

 ޕޮލިސީ

އީ 17 ސިސްޓަމްއެއް  އޮޓޮމޭޝަން  ސަރވިސް  ގޮތުގައި -ސިވިލް  މޮޑިއުލެއްގެ  ގަވަރމެްނޓްގެ 
ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި މިކަމުގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަންބަލާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މިކަން ކުރެވިދާނެ 

.  އަގުހެޔޮ ގޮތަްތކަކީ ކޮބައިތޯ ބެއްލެވުމަށް ކުޑަކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން އެ މަސައްކަތް ފެށުން

 ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރިޓްރީޓް 18 ސެކްރެޓެރީންގެ  ބޭއްވުމަށާއި  24އިން    22ނޮވެންބަރ    2012، 3  -ޕަރމަނަންޓް   ،އަށް 
ކަނޑައެޅުމަށް   ' ސަރވިސް ސިވިލް  ފްރީ  'ކޮރަޕްަޝން  ގޮތުގައި   ތީމެއްގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  މިފަހަރުގެ 

ކޮމިޓީއިން ، ނިންމާ އެޑްވައިޒަރީ  ޕްރޮގްރާމް   މި  އެކުލަވާލައި  ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް  ޕްރޮގްރާމް 
ހިންގާ، އެންޑޯޒްކޮށް ޕްރޮގްރާމެއް  ރިޓްރީޓް  ކާމިޔާބު  މުއްދަތުގައި  ދަށުން ، މި  ތީމްގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ 

.  އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވުނު

 އިދާރީ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ  2012، އިން އެކުލަވާލެވުނު ޑެކްލަރޭޝަނ03ްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީންގެ ރިޓްރީޓް  19
ނިންމާ ކުރުމަށް  ލޯންޗް  ޑެކްލަރޭޝަން  ތެރޭގައި   ޙަފުލާގެ  ޑޭގެ  ކޮރަޕްޝަން  ޑެކްލަރޭޝަން ، އެންޓި 

.  ފާސްކުރުން

 އިދާރީ

ރިޓްރީޓް   21 ސެކްރެޓަރީންގެ  ސަރވްިސ   3ޕަރމަނަންޓް  ސިވިލް  ފްރީ  ކޮރަޕްޝަން  އެކުލަވާލެވުނު  ގައި 
.  އެކްޝަން ޕްލޭން އެންޑޯޒްކުރެވުނު

 އިދާރީ

ޙިއްސާކުރެވި 22 ކޮމިޓީއާ  އެޑްވައިޒަރީ  މައުލޫމާތު  ޓްރޭނިންގތަކާބެހޭ  ހިންގާ  ސަރވިސްއިން  ، ސިވިލް 

.  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޭނިންގތަކާބެހޭ ގޮތުން ލަފާ ދެއްވުން

 ތަމްރީނު



 

 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   51

 :5ޖަދުވަލު 
 

 އަހަރު ތެރޭގައި އެކުލަވާލެވި އެންޑޯސް ކުރެވުނު އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް

 ތަފްޞީލް ތާރީޚް އިދާރާ/  މިނިސްޓްރީ #

 ސިޓީ 188-/އ125/2012/23ޭނަންބަރު  2012ޖަނަވަރީ  8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 1

 ސިޓީ 188-/އ22/2012/22ޭނަންބަރު  2012ޖަނަވަރީ  16 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 2

 ސިޓީ 188-/އ2/2012/219ޭނަންބަރު  2012ޖަނަވަރީ  31 މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގ 3

، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ، ނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޜަމް 4
 ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ

 ސިޓީ 188-/އ11/2012/88ޭނަންބަރު  2012ފެބްރުއަރީ  1

 ސިޓީ 188-/އ8/2012/69ޭނަންބަރު  2012ފެބްރުއަރީ  2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއިުނކޭޝަން 5

ޔޫތު އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް 6
 ސްޕޯޓްސް

 ސިޓީ 188-/އ4/2012/141ޭނަންބަރު  2012ފެބްރުއަރީ  9

، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 7
 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީ

 ސިޓީ 188-/އ28/2012/138ޭނަންބަރު  2012މާރޗް  6

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ، މިނިސްޓީްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް 8
 އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

 ސިޓީ 188-/އ51/2012/10ޭނަންބަރު  2012މާރޗް  15

 ސިޓީ 188-/އ105/2012/22ޭނަންބަރު  2012މާރޗް  15 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް  10
 މިޝަންސް

 ސިޓީ 188-/އ9/2012/25ޭނަންބަރު  2012މާރޗް  28

، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 11
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ސިޓީ 188-/އ62/2012/13ޭނަންބަރު  2012މެއި  14

 ސިޓީ 188-/އ47/2012/425ޭނަންބަރު  2012މެއި  28 ފަންކްޝަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 12

ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 13
 ރައިޓްސް

 ސިޓީ 188-/އ1/2012/437ޭނަންބަރު  2012ޖޫން  4

 ސިޓީ 188-/އ7/2012/438ޭނަންބަރު  2012ޖޫން  17 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ 14

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  15
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ސިޓީ 188-/އ65/2012/138ޭނަންބަރު  2012ޖޫން  20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  16
 ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިސަސް، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ސިީޓ 188-/އ62/2012/13ޭނަންބަރު  2012ޖުލައި  30

 ސިޓީ 188-/އ89/2012/23ޭނަންބަރު  2012އޯގަސްޓް  5 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 17

ނޭޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 18
 ސެންޓަރ

 ސިޓީ 188-/އ99/2012/23ޭނަންބަރު  2012ސެޕްޓެމްބަރ  15

 ސިޓީ 188-/އ45/2012/142ޭނަންބަރު  2012އޮކްޓޯބަރ  4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 19

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 20
 ސަރވިސަސް

 ސިޓީ 188-/އ109/2012/23ޭނަންބަރު  2012އޮކްޓޯބަރ  9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  21
ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިސަސްގެ ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 (ރީޖަނަލް ސެކްޝަން)

 ސިީޓ 188-/އ87/2012/138ޭނަންބަރު  2012އޮކްޓޯބަރ  17
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  21
ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިސަސްގެ ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 (ރީޖަނަލް ސެކްޝަން)

 ސިޓީ 188-/އ87/2012/138ޭނަންބަރު  2012އޮކްޓޯބަރ  17

، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ 22
 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

 ސިޓީ 188-/އ33/2012/438ޭނަންބަރު  2012އޮކްޓޯބަރ  24

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ  23
 ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

 ސިޓީ 188-/އ40/2012/438ޭނަންބަރު  2012ނޮވެމްބަރ  6

، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ 24
 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހު

 ސިޓީ 188-/އ43/2012/438ޭނަންބަރު  2012ނޮވެމްބަރ  14






