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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

4ާާފެށުނ1ާާް

5ާާކޮމިޝަނުގެާރައީސްގެާބަސ2ާް

6ާާކޮމިޝަނުގެާމެންބަރުނ3ާާް

7ާާގެާތަޢ ރަފްާކޮމިޝަނ4ާު

7ާާވިޜަންާާ

7ާާމިޝަންާާ

ނޑުާމަސައްކަތްތައްާާ 8ާާމައިގަ

9ާާސްޓްރެޓީޖިކްާއެކްޝަންާޕްލޭންާާ

01ާާއިދ ރީާހިންގުނ5ާް

01ާާކޮމިޝަނުގެާބަޖެޓްާާާ

02ާާކޮމިޝަނުގެާއިދ ރ ގެާމުވައްޒަފުންާތަމްރީނުާކުރުންާާ

04ާާބަދަހިކުރުންާކޮމިޝަނ އިާރައްޔިތުންނ އިާއޮންނަާގުޅުންާާާ

05ާާކޮމިޝަނުގެާއިދ ރީާހިންގުންާހަުރދަނ ކުރުންާާ

ނޑަށްާގެނައުންާާާ 07ާާކޮމިޝަނުގެާއިދ ރ ާއައިއެސްއޯާމިންގަ

08ާާސިވިލްާސަރވިސްާދުވަސްާފ ހަގަކުރުންާާ

21ާާސިވިލްާސަރވިސްގެާއެޑްވައިޒަރީާކޮމެޓ6ާީ

22ާާސިވިލްާސަރވިސްގެާމުވައްޒަފުނ7ާް

22ާާއިނ ޔަތްާހަމަޖެއްސުންމުސްކުޅިކޮށްާާާ

23ާާ"ސީއެސްާވިއުގަ"ާފުޅ ކުރުންާާާ

ނޑުތައްާރިވިއުކޮށްާމުވައްޒަފުންާބަދަލުކުރުންާާާ 23ާާއޮނިގަ

24ާާވަޒީފ އ ާގުޅިގެންާކުރެވުނުާމުހިއްމުާކަންތައްތައްާާާ

25ާާގަވ އިދުާހިންގުންާާއިޤ ނޫނ 8ާ

25ާާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެާގަވ އިދުާއިޞްލ ޙުކުރުންާާ

26ާާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުާހިންގުމުގެާގޮުތންާކުރެވުނުާކަންތައްތައްާާާ

27ާާކޮމްޕްލަޔަންސްާއެންޑްާއޮޑިޓިންގ9ާ

28ާާނަލްާއޮޑިޓްާއިންޓަރާާ
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29ާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާރިޕޯޓްތަކ ާގުޅިގެންާއަމަލުކުރ ނެާއުޞޫލުާާ

29ާާމެނޭޖްމަންޓްާއޮޑިޓްާާާ

30ާާމަސައްކަތުާފެންވަރުާބެލުނ11ާާް

32ާާޕަރމަނަންޓްާސެކްރެޓަރީންގެާމަސައްކަތުާފެންވަރުާބެލުންާާާ

32ާާހިއުމަންާރިސޯސްާމެނޭޖްމަންޓްާއެންޑްާޑިވެލޮޕްމަންޓްާކޮމެޓީާާ

34ާާޒަމ ނީކޮށްާޚިދުމަތުގެާފެންވަރުާރަނގަޅުކުރުންސިވިލްާސަރވިސ11ާާް

35ާާއޯގަނައިޒޭޝަނަލްާރިވިއުާާ

36ާާމަސައްކަތްާކުރުންބޭރުގެާފަރ ތްތަކ އިާގުޅިގެނ12ާާް

38ާާބިލްކަންާއިތުރުުކރުންޤ މުވައްޒަފުންގ13ާާެ

38ާާޓްރެއިނިންގާނީޑްާއެނެލިސިސްާާ

38ާާތަމްރީނުާދިނުމަށްާހިންުގނުާޕްރޮގްރ މުތައްާާ

42ާާއަލަށްާހިންގަންާފެުށނުާތަމްރީނުާޕްރޮގްރ މުތައްާާާ

43ާާކަންތައްތައްާބިލްކަންާއިތުރުކުރުމަށްާހިންުގނުާމުހިއްމުާޤ ާާ

45ާާކުރިޔަށްާރޭވިފައިވ ާމުހިއްމުާބައެއްާކަންތައްތައ14ާް

47ާާމަސައްކަތުގައިާކުރިމަތިވެފައިވ ާގޮންޖެހުންތައ15ާާް

49ާާރިޕޯޓްާނިންމުނ16ާާް

50ާާޖަދުވަލްތައްާާ

ނޑ1ުޖަދުވަލްާާާ 52ާާ:ާކޮމިޝަނުގެާއިދ ރ ގެާހިންގުމުގެާއޮނިގަ

އަހަރުާނިމުނުއިރުާސިވިލްާސަރވިސްގެާމަސްއޫލުާވަނ2ާ:2013ާާަޖަދުވަލްާާާ
ާއޮފީސްތަކުގައިާތިބިާމުވައްޒަފުްނގެާއަދަދު

53ާ

54ާާ:ާމަސައްކަތުާފެންވަރުާބެލުމުގެާފިޔަވަހީގެާމަސައްކަތްާކުރިޔަށްާދިޔަގޮތ3ްޖަދުވަލްާާާ
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ާމެއ2ާާިވަނަާޖަލްސ އިންާފ ސްވެ،9ާާގައިާއޮތްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާފުރަތަމަާދައުރުގ2007ާާެއޭޕްރީލ4ާާްމިާރިޕޯޓަކީާ
2007ާ(14ާާ ާގެޒެޓ1428ްރަބީޢުލްއ ޚިރ  ާކުރައްވައި ާތަޞްދީޤު ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދުވަހު ާބުދަ ާވީ ކުރެއްވުމުންާާ(

ާ، ޤ ނޫނަކަށްވި ާނަްނބަރު 5/2007ާާޤ ޫނނު ާޤ ނޫނު(ާގެ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާގޮތުެގ24ާާ)ދިވެހި ާލ ޒިމުކުރ  ާމ އްދ އިން ވަނަ
ާވަނަާއަހަރުާހިނގިާގޮތުގެާރިޕޯޓެވެ.2013ާާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުގެާމަސައްކަތްތައްާ  ،މަތިންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ 

ާހިމެނިފައިވ ނީ ާރިޕޯޓުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ، މި
2013ާާ ާމިންވަރ އި، ާގޮތ އި، ާކުރެވުނު ާއަހަރު ާވަނަ ާސިވިލް ާދިވެހި ާކަންތައްތައް ާސަރވިސްގެ އިޞްލ ޙުކޮށްާކުރިމަގުގައި

ާތަރައްޤީާކުރުމަށްާރ ވ ފައިވ ާކަންތައްތަކެވެ.

ނޑައެޅި 2013 ނ ވަނަ އަހަރު ާހޞިލްުކރުމަށް ކަ ނޑުދަ ްއ ގޮންޖެުހންތަކުރިމަތިވި އި، ޑިތަކާ ދިމާއަށް ަދތުރުކުރުމުގަލަ
ނޑައަޅާފައިވާ ގެން ދިޔައީ މިނިރު ވަނަ އަހަ 2013ާކޮށް،ގިރާ ނޑިތަގިނަ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަ ނޑުދަ އް ޙާޞިލް ލަ

 ާވާނެއެވެ.ާމި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާކުގެ ތަފްޞީލުއްކަތްތަގޮތުން ކުރެވުނު މަސަ ގޮތުގައެވެ. އެ ކުރެވުނު އަހަރެއްގެ
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ފެށިގެން ދިޔަީއ ގެ މަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުވަނަ އަހަރު  2013
ވަނަ އަހަރުން ެފށިެގން ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ ސްްޓރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ  2010

ަވނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްޭލެނއް އެކުލަވާލެވި،  2013ާ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ނޑައަޅައި، އެކަންކަން ހާޞިލްކުރުމުގެ  ނޑިތައް ކަ ނޑުދަ  ޒުމުގައެވެ.ޢައަހަރުގެ ލަ

މީދުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އްޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެއްޔާއި، ރައްޔިތުންގެ އު
، ސިޔާސަތުތަކަށް ބަލާއިރު، ސިިވލް ސަރވިސް އަކީ ޒަމާނީ ހިްނގުމުގެ އާޖުފާޖާއި

އުޞޫލުތަކާއި، ގަވާއިދާއި، ހަމަަތއް ގެންގުޅޭ އަދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބައިނަްލ 
ގޮތްތަްއ )ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް( ބޭނުްނކުރާ ޚިދުމަތަކަށް ާނގަޅުއަޤްވާމީ އެންމެ ރަ

އްޔަތާއި ޒިންމާތައް، އެ ޚިދުމަތުން އުފުލުމަކީ މުްސތަޙީލު ކަމަކަށް މިއަދު ވަީނ ވެގެން ނޫނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލި
ަވީނ  ޤާަފތްތަކަށްޘަިދނުމުެގ ބައެއް ާވެފައެވެ. ކުރަން ޖެހިފައި ހުރި ަމސައްކަތްތައް ގިނައެވެ. ގޮންޖެުހންތައް ބޮޑެވެ. ޚިދުމަތް

އިންޤިލާބު ގެންަނން ޖެހިފައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރުދުންގެ 
"ގަވާއިދަށް ބިނާވާ"  ިއންސާފާއި ހަމަހަަމއަށް ލޯބިކުރާ، ވަކިފަރާތަކަށް ުނޖެހޭ، ، އިޙްސާސް އަޑުއަހާ، ކެކުޅުންތަކަށް އިޖާބަދޭ

ޖެހިފައެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަކީ ޤާބިލް، ޢިލްމާއި ާވާން )ރޫލްސް ބޭސްޑް( ނިޒާމީ ޚިދުމަތަކަށް ވަނީ
ޤާފަތެއްގައި ޘަސާފުވެރި، ތެދުވެރި، އިޚްލާސްތެރި، ހަރުދަނާ، ރިވެތި އާދަކާދަޔާއި އަޚްލާގެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހުރި، އިން 

 ޖެހިފައެވެ.ާޔަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދާ ޚިދުމަތަކަށްވެސް ވަނީ ވާންއުޅޭ ބަ

މިގޮތުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަާފތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި، 
ާވަނަ އަހަރު ވަނީ ތަމްރީނު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ  2013ތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށޓަކައި ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް ރައްޔި

ހެދުމަށްަޓކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަކަށް އަވަސް، ފުރިހަމަ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ 
އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުންކުރާ "ސީއެސް ވިއުގަ" 

ޕްރޮގްރާމް ބޭނުންކުރުމަްށ ގިނަ މުވައްަޒފުންތަކެއް ތަމްރީނުކުރެިވ، ާއެ ގިނަ ޮއފީސްތަކެއް ގުޅާލެވި، ވިއުގައާ ސޮފްޓްވެއަރގެ
އަދި ކުރެވުނު ގިނަުގަނ ާއެކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީާފ ދިުނމާބެހޭ މަސައްކަތަށް ވަަރށް ބޮުޑ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ނޑުތަކަކަށްާތައްޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްމަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން،  ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތަކުެގ ާފެތި، ކޮމިޝަުނން މިްނގަ
 ވެފައެވެ.ވެސް ވަނީ ކުރިއެރުންަތކެއް ލިބިގެންދިޔަ އަހަރަކަށްގިނަ އިތުރު  މަތިން
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 ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް، މއ. ކިނބި / މާލެ :ާކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 

 ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ކޮމިޝަނު އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ރޮގުން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ 
 17ން  2007އޮކްޓޯބަރު  28އެގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ކޮމިޝަނުގައި އުފެދުނީއްސުރެ 

އޮގަސްޓް  20އިން  2010އޮގަސްޓް  17އި އަދި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައާ ހަމަޔަށް  2010އޮގަސްޓް 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނުގެ އާ ހަމަޔަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވިއެވެ.  2013

 ގައެވެ. 2013އޮގަސްޓް  20ކުރެއްވީ  ރައީސްކަމަށް މިފަހަރު ޢައްޔަން 

 / މާލެ  ގ. ރެޑިޔަމްގެ ، : އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީރައީސް ނާއިބު ކޮމިޝަނުގެ 
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޮގުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން 

ގައި ޢައްޔަންކުރެއްވިއިރު، ހުންނެވީ  2010އޮގަސްޓް 17ާދީދީ، ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް ކަމަށް 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައެވެ.

 / މާލެ  ގ. އަލަފަރު ، ގެ މެންބަރު: އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އާދަމްކޮމިޝަނު 
އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އާދަމް، ކޮމިޝަނުގެ 

އްސުރެ ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން އުފެދުނީ 2007މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 
 ގައެވެ. 2010އޮގަސްޓް  17ނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ ޝަގެންދަވައެވެ. މި ދައުރަށް ކޮމި

 / މާލެ  . ވައިޓް ޑައިމަންޑް ހ، ޚާލިދު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު: އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ 
އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަގާމުގައި ، ޚާލިދު ލީ ޢަ

 ގައެވެ. 2012ާމެއ7ާިގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  ހުންނެވުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނާއި

 / މާލެ  ރީނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު، މ. އުނިމާގެ ފާތިމަތު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު: އަލްފާޟިލާ 
ވަޔަރަންމެންޓަލް އެސެސްމެންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ އެން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރީނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު 

 ގައެވެ. 2013ނޮވެމްބަރ  28
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު  ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2007މެއި  2އުފެދިފައިވަނީ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ގައި  2008މެއި  2އްޔަން ކުރުމާއެކުގައެވެ. ގައި ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އަ 2007އޮކްޓޫބަރ  23ާ،ތަންފީޒުކުރައްވައި

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުނެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
ޭހ ހިނގަމުންދަީނ، ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދައުލަތުން ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެ

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާުބދާރީވާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

 

ާާ،މީހުންފެންވަރުާރަނގަޅުާ

ާާތް،ފެންވަރުާރަނގަޅުާމަސައްކަ

 ތްފެންވަރުާރަނގަޅުާޚިދުމަ

 

 

 

ާއުފެއްދުމ އި،ާ ާމ ޙައުލެއް ާފަދަ ާކިޔ ނެ ާމަރުޙަބ  ބަދަލުތަކަށް
ާމުޢ މަލ ުތާ ާޤ އިމުކޮށްގެން، ާޘަޤ ފަތެްއ ާމަސައްކަތުގެ ދުޅަހެޔޮ

ާ ާވިޔަފ ރިތަކަށ ިއ،ާކުރ  ާރައްޔިތުންނ އި، ާޢ އްމު ފަރ ތްތަކ އި،
ާވަގުތުގައި،ާ ާބޭުނންވ  ާއަށް ާމުުޖތަމަުޢ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ އަދި
ާޚިދުމަތްތަކެއްާ ާރަނގަޅު ާފެންވަރު ާކުރެވޭނެ ާވަޒަން އަގު

ާފޯރުކޮށްާދިނުން.

ާާ

4 

Quality People, 

Quality Performance, 

Quality Service 
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

 

 

1. ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި، ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރ އްޖޭގެ ާއެއްގޮތްވާ ދިވެހި ާސިޔ ސަތުތަކ  ާސަރުކ ރުގެ ޤ ނޫނުތަކ އި،
ާސަރވިސް ާސިވިލް ާދިވެހި ާމަތިން، ާާގޮތުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާނުހިމެނ3ާާޭގެ ާސަރވިސްގައި ާސިވިލް ާދިވެހި ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާިލބިދޭން ފަރ ތްތައްާ ާރައްޔިުތންނަށް ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާފިޔަވައި ާފަރ ތްތައް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ެޖޭހާކަމަށް
މުވައްޒަފުންަންށާާޚިދުމަތްތައްާފޯރުވައިާދިނުމަށްާބޭނުންވ ާމުވައްޒަފުންނަށްާވަޒީފ ާދިނުމ އި،ާވަޒީފ އިންާވަކިކުރުމ އި،ާއެ

ާމަސައްކަތްާ ާއެންމެހ  ާކުރަންޖެހޭ ާގުޅިގެން ާމިކަންކަމ  ނޑައެޅުމ އި، ާކަ ާއިނ ޔަތްތައް ާގުޅިގެންދެވޭ ާވަޒީފ އ އި ާމުސ ރައ އި
 ކުރުން.

2. ާ ާޤ ނޫނީދިވެހި ާމުވައްޒަފުންނަކީ ާޚިދުމަތްކުރ  ާސަރވިސްގައި ާރައްޔިތުންެގާާސިވިލް ާސަރުކ ރަށ އި، ާއުފެިދފައިވ  ގޮތުން
ާނުޖެޭހ،ާ ާވަކިފަރ ތަކަށް ާސިޔ ސީގޮތުން ާޚިދުމަތްކުރ ، ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާވަފ ތެރިކަމ އި ާރައްޔިތުންނަށް މަޖިލީހަށ އި

ާ ާޙުރުމަތްތެރިކޮށްއިވ ގަޤ ނޫނ އި ހިތ ،ާާދުތަކަށް
ާމަސައްކަތްތައްާާޤ ބިލު ާކުރަްނޖެހޭ ާހެދުމަށް ބަޔަކަށް
 ކުރުން.

ާޚިދުމަތްކުރާ  .3 ާސަރވިސްގައި ާސިވިލް ދިވެހި
ާކުރުމަށ އި،ާ ާރައްކ ތެރި ާޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގެ
ާކުރަންޖެހޭާ ާޤ އިމްކުރުމަށް ާމ ޙައުލެއް އިންސ ފުވެރި

 ކުރުން.ާމަސައްކަތް

ާމަސައް .4 ާސަރވިސްގައި ާސިވިލް ކަތްކުރާ ދިވެހި
ާޙައްޤުތަކ އިާ ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އި، މުވައްޒަފުންގެ

 ާ.ބ ރުތަކ އި،ާޒިންމ ތައްާއެކަށައެުޅން

ާިމންވަރުާ .5 ާހިފަހައްޓ  ާައދި ާިހތ  ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާސިފަތަކަށް ާއަސ ސީ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާއޮފީސްތަކުން ސަރުކ ރުގެ
 ބެލުން.

 ދުާއެކުލަވ ލުން.އިވ ގަދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެާ،ާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެާކޯޑްާއޮފްާކޮންޑަކްޓ އި .6

ާސިވިލްާ .7 ާދިވެހި ާސިފަތަކ އި، ާއަސ ސީ ާސަރވިސްގެ ާސިވިްލ ާދިވެހި ާކޮންޑަކްޓ އި، ާއޮފް ާކޯޑް ާސަރވިސްގެ ސިވިލް
ާ ާޢަމަލުއިވ ގަސަރވިސްގެ ާއެއްގޮތަށް ާޤ އިމުާދ އި ާއޮފީސްތަކުގައި ާމަސްއޫލު ާސަރުކ ރުގެ ވިފައިވާ ކުރެާކުރުމަށް

 ތަކަކީާއެކަމަށްާއެކަށީގެންވ ާނިޒ މުތަކެއްތޯާބެލުން.ނިޒ މު
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

8. ާ ާޤ ނޫނުގެ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާމ އްދ ގ31ާާެދިވެހި ވަނަ
ާބަލަިއާ ާރިޕޯޓުތައް ާަމއްސަލަތަކ އި ާހުށަހެޅޭ ާކޮމިޝަަނށް ދަށުން

 ދިރ ސ ކޮށް،ާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައްާއެޅުން.

9. ާ ާކަންތައްތަކ އި ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާދިވެިހާދިވެހި ގުޅޭގޮތުން
ާ ާޤ ނޫނުގެ ާސަރވިސްގެ ާމ އްދ 24ާސިވިލް ާާވަނަ 25ާއ އި

ާވަނަާމ އްދ ގައިވ ާގޮތުގެާމަތީންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާރިޕޯޓު
 ކުރުން.

 ާ.ކުރުންާދ އި،ާކޯޑްާއޮފްާކޮންޑަކްޓްާތަންފީޒުއިވ ގަސިވިލްާސަރވިސްގެާދިވެހިާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެާޤ ނޫނ އި،ާ .10

ާމުވައްޒަފުން،ާާސަރުކ ރުގެ .11 ާއިސްވެރިންނ އި،ާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެ ާޒިންމ ދ ރު ާޒިންމ ވ ާއޮފީސްތަކުގެ މަސްއޫލުވެ
ާޢަމަލުކުރ  ާޚިލ ފަށް ާކޮންޑަކްޓ  ާއޮފް ާކޯޑް ާޤ ނޫނ އި، ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާމައްސަލަތައްާާދިވެހި ާހުށަހެޅޭ ކަމަށް

 ތަޙުޤީޤުކޮށްާފިޔަވަޅުާއެޅުން.

ކީާކެރިއަރާބޭސްޑްާނުވަތަާވަޒީފ ގައިާކުރިޔަށްާދިއުމަށްާމަގުފަހިކޮށްޭދާޚިދުމަތެއްގެާގޮތުގައިާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްއަ .12
 ކުރުން.ާބައްޓަން

ާފެންވަުރާ .13 ާކުރިއަރުވައި،ާމުވައްޒަފުންގެ ާއިސްނެގުމ އި،ާލީޑަރޝިޕް ާތެރޭގައި ާމުވައްޒަފުންގެ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ދިވެހި
ާހޯދައި ާތަމްީރނު ާބޭުނންވ  ާޤ ިބުލާާމަތިކުރުމަށް ާމަސައްކަތަށް ާމުވައްޒަފުންނަކީ ާސަރވިސްގެ ާސިވިްލ ާދިވެހި ދިނުމ އި،

 ބަޔަކަށްާހެދުމަށްާބ ރުއެޅުމ އިާހިތްވަރުާދިނުން.

 ާ.ގުޅޭާކަންތައްތަކުގައިާސަރުކ ރުންާބޭނުންވެއްޖެާހިނދެއްގައިާލަފަޔ ިއާއިރުޝ ދުާދިނުންާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްާއ ާ .14

ާއެ  ާއެކުލަވ ލުމ އި، ާއުޞޫލުތައް ާއުވ ލ ނެ ާއުފައްދައި ާމަޤ މުތައް ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާއެއްގޮތްވ ާާދިވެހި އުޞޫލުތަކ އި 15.
 ގޮތުގެާމަތިންާމަޤ މުާއުފައްދައިާއުވ ލުމުގެާކަންތައްތައްާހިންގުން.

 

 

 5ވުނު ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާ އާއްމުކޮށް ޝާއޢު ކުރެ 2010ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގަމުން ގެންދެވެނީ 

އެ އަހަރަށް ވެސް އަހަރު 2013އަށް( ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެ. އެގޮތުން  2015އިން 2011ާއަހަރުގެ )

ނޑައެ ނޑިތަކަށް ކަ ނޑުދަ ތައް ހާޞިލުކުރުމަށް ވަރަށް ގިަނ ޓާގެޓްއެ ޕްލޭނުގައިވާ  ،އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްޅިފައިވާ ލަ

 ކުރެވުނެވެ.ކަތްތަކެއް މަސައް
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ާޙަރަކ ތްތެރިވާ  ާސަފުގައި ާއިސް ާއެންމެ ާތަޢ ރަފުކުރުމުގައި ާޒަމ ނީއ ގޮތްތައް ާއިދ ރ އަކީ ާކޮމިޝަނުގެ ާސަރވިސް ސިވިލް
ާހެދުމަ ާގޮތުގައި ާޒިންމ ދ ރުއިދ ރ އެއްގެ ާމުވައްޒަފުންަނކީވެސް ާހުރިހ  ާއިދ ރ ގެ ާމަީތާާ،ށ އި، ާއެންމެ ާފެންވަރު މަސައްކަތު

ާހެުދމަށ އި ާމުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާގެ ހިންގުްނ ހަުރދަނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުްނ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުުމެގ ، ދަރަޖައިގެ
ވަނަ ައަހރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު  2013، މަޤްޞަދުގައި

ާބަދަލުތަކެްއާކޮމިޝަނުގެ  ާއޮނިަގނޑަށް އިދ ރ ގެ
ާމަސައްކަތް ާކުރަންފެށިފައެވެ.ގެނައުމުގެ ާމިާާވަނީ

ާމުވައްޒަފުންނ ާ ާމަޢުލޫމ ުތ ބަދަލުތަކ ެބހޭ
ާމަހ ިއާ ާނޮވެމްބަރ ާބައްދަލުވުްނތަެކއް ހިއްޞ ކުރުމުގެ

ާގެން ާކުރިއަށް ާތެރޭގައި ާމަހުގެ ދެވުނެވެ.ާޑިސެމްބަރ
ިއްނާފެށިގެންާއައުާއިދ ީރ2014ާާޖަނަވަރ1ާާީއަދި،ާ

ނޑަށްާޢަމަލުކުރަންާވަނީާފެށިފައެވެ. ާއޮނިގަ

ާ ާޖެނެރަލްކޮމިޝަނުގެ ާސެކްރެޓަރީ ާއިދ ރ ގެ ާމަގ މަށް، 3ާާގެ ާފައިޒަލ2013ާްސެޕްޓެމްބަރ ާމުޙައްމަދު ާޑޮކްޓަރ  ،ގައި
 ކޮމިަޝނުންާޢައްޔަންކުރެއްވިއެވެ.ާފުންވިލު،ހ.

ާިއރ2013ާު ާފެށުނު ާއަހަރު ާާވަނަ ާއިދ ރ ގައި ާގެންދިއައެވެ.މުވައްޒ81ާަކޮމިޝަނުގެ ާމަސައްކަތްކުރަމުން އަހަރުާާފުން
މުނުއިުރާވަނަާއަހަރުާނ2013ާިމުވައްޒަފުންނެވެ.72ާާާމުންާގެންދިަޔއީއިދ ރ ަގއިާމަސައްކަތްާކުރަާނިމުނުއިރުާކޮމިޝަނުގެ

ނޑުާާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުގެާއިދ ރ  ާއެވަނީއެވެ.ާގައ1ާިމިާރިޕޯޓްގެާޖަދުވަލުާހިނގަމުންާއައިާގޮތުގެާއިދ ރީާއޮނިގަ

 

 

ާބަ މ ލިއްޔަތުެގާ، އިއްޓަހަލަބަާވ އިދުތަކ ާއެއްގޮތަށްގަތުގެާޤ ނޫނ އިާލަތުގެާމ ލިއްޔައުޖެޓ އިާއަދިާއެކައުންޓްތައްާދަކޮމިޝަނުގެ
ާއެއްގޮ ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާޚަރަދުކުރެވި، ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއަހަރަށ2014ާްތްވ  ާތައްޔ ާވަނަ ާބަޖެޓް ރުކުރުމ އި،ާލަފ ކުރ 

ާއްމުާކަންތައްތައްާކުރެވުނެވެ.ހިމުންތަކުންާރ ވ ފައިވ ާޜަޚަރަދުކުރުމަށްާކޮމިޝަނުގެާޑިވިާ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
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ާގޮތުގައ2013ާާި ާބަޖެުޓގެ ާއަހަރުގެ ވަނަ
ާފ ސްކޮށްާ ާމަޖިލީހުްނ ރައްޔިތުންގެ
ާޖުމުލައަކީާ ާބަޖެޓްެގ ާލިބިފައިވ  ކޮމިޝަނަށް

ާމިލިއަްނ21,890,513.00ާާ )އެކ ވިސް
ާތޭރަާ ާފަްސސަތޭކަ ާނުވަދިހަހ ސް އަށްލައްކަ

ާނަންބަރު: ާކޮމިޝަނުގެ ާއެވެ. -188ރުފިޔ (
A/13/2013/75(14ާާ (2013ާއެޕްރީލް
)އެއްލައްކ184,800.00ާާަސިޓީއ ާގުޅިގެންާ

ާއަ ާހަތަރުހ ސް ާރުފިޔ (ާށްއަށްޑިހަ ސަތޭކަ
ާބަޖެޓުގެާ ގޮތުގައި،ާާސަޕްލިމެންޓަރީ

ާވަީނާއިުތރުކޮށްކޮ ާބަޖެަޓށް ާބަޖެޓުްނ31ާާިޑސެމްބަރ2013ާާދެއްވ ފައެވެ.ާާމިޝަނުގެ ާކޮމިޝަނުގެ ާދުވަހުެގާިނޔަލަށް ވަނަ
ާ ާވެފައިވަނީ ާހަްތަލއްކަާ)ވިހ20,736,256.10ާި  ޚަރަދު ާރުފިޔ (ާާމިލިައން ާހަ ާފަންސ ސް ާދުއިސައްތަ ާހ ސް ާހަ ތިރީސް

24ާާާއަދިާއެވެ. ާފައިސ ާބަޖެޓްާގައ2013ާިޑިސެމްބަރު ާފައިސ ާާބަންދުުކރުމުން، ާބިލްތަކަށް ާހުރި ނުދެއްކިފައި
ާ.ދޫކޮށްދެއްވ ފައެވެާާގެާަބޖެޓަށް 2014 މިނިސްޓްރީންާވަނީާާފިނޭންސްލައްކަާރުފިޔ (ާާ)ހަަތރ400,000ާުދެއްކުމަށްޓަކައިާ

2013ާާ ނޑައެޅުއްވި ާކަ ާސަރުކ ރުން ާކުޑަކުރުމަށް ާޚަރަދުތައް ާސަރުކ ރުގެ ާއަހަރު ކޮމިޝަނުގެާާގުޅިގެންާސިޔ ސަތުތަކ ވަނަ
ވަނަާއަހަރުާމިާކޮމިޝަނަްށ2013ާާއެހެންކަމުންާވިފައެވެ.ާކަންތައްތައްާވަނީާމަޑުޖައްސ ލެާބައެއްާތަކުންާރ ވ ފައިވ ންޜަޑިވި

ާާއެވެ.ޚަރަދުާނުކުރެވެރުފިޔ (ާނުވަލައްކަާތިރީސްާނުވަހ ސްާފަންސ ސްާހަާ)939,056.00ާލިބިފައިވ ާބަޖެުޓންާ

ގޮތުގެާތަފްޞީލ2013ާާް ާވަނަާއަހަރުާބަޖެޓުގެާވަކިވަކިާކޯޑުތަކުންާކުރެވިފައިވާ 

ާތަފްޞީލްާ ހިނގިާޚަރަދު  ކޯޑް
 00 210 ޚަރަދުާމުވައްޒަފުންނަށްާހިނގ  16,021,922.98

ވަކިާޚިދުމަތަކަށްާނޫންާގޮުތންާާޕެންޝަނ އި،ާމުސްކުޅިކުރައްވ ާމުވައްޒަފުންނަށ އިާއަދި 542,414.44
 ދޭާފައިސ 

213 00 

 00 221 ދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާޚަރަދުާ 265,289.64
 00 222 އޮފީސްާހިންގުމުގެާބޭނުމަށްާހޯދ ާތަކެތީގެާއަގު 271,797.00

 00 223 އޮފީސްާހިންގުމަށްާބޭނުންވ ާޚިުދމަތުގެާޚަރަދު 2,150,602.30
 00 225 ތަމްރީންާކުރުމަށްާކުރެވޭާޚަރަދުާ 856,471.69
 00 226 މަރ މ ތުާކުރުމ އިާބެލެހެއްޓުމުގެާޚަރަދުާ 196,846.03
 22800 ސަރުކ ރުންދޭާއެހީ،ާއިޝްތިރ ކ އިާއަދިާސަބްސިޑީޒްާ 60,970.17

 00 421 ޚަރަދުާާއޮފީސްާހިންގުމަށްާބޭނުންވ ާހަުރމުދ ާހޯދުމަށްާކުރ  369,941.95
ާޖުމްލަ 20,736,256.10  

ާ
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ާއަހުލުވެރިާ ާމަސައްކަތަށް ާއިތުރުކޮށް، ާޤ ބިލުކަން ާމުވައްޒަފުންގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާއިދ ރ ގައި ާކޮމިޝަނުގެ ާސަރވިސް ސިވިލް
ާ ާގޮތުން ާތަފ ތ2013ާުކުރުމުގެ ާބޭއްވުނު ާބޭރުގައި ާރ އްޖެއިން ާރ އްޖެއ އި ާއަހަރު ާޕްރޮގްރ މްތަކުގައިާާވަނަ ަތމްރީނު
ާފުރުޞަތުާދެވިަފއެވެ.ބައިވެރިވުމުގެާއްޒަފުންނަށްވަީނާކޮމިޝަނުގެާމުވަ

 2013ޕްރޮގްރ މް/ބައިލެޓަރަލްާވިޒިޓްސް/ކޮންފަރެންސަސްާާތަްމރީނުރ އްޖެއިންާބޭރުގައިާބޭއްވުނުާާ

ގެާބައިވެރިންޕްރޮގްރ މްގެާނަން#
 އަދަދު

 ގައުމު މުއްދަތު

އެޑްވ ންސިންާާޕްރޮގްރ މްާއިންާއޭޝިއ ާރީޖަނަލ1ާާް
ާޑަކްޓިވިޓީާއިމްޕްރޫވްމަންޓްކޮލިޓީާއެންޑްާޕްރޮ

 2013ާރީާނަވަޖ7-18ާަ 4
 

 ސިންގަޕޫރުާ

 2013ާރީާނަވަޖ18ާަ-7 1 ޕަބްލިކްާގަވަރނަންސްާއެންޑްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ2ާް
 

 ސިންގަޕޫރުާ

ވަރކްޝޮޕްާއޮންާއައި.ސީ.ޓީ.ާއޮފްާސ ކްާމެމްބަރ3ާާ
 ސްޓޭޓްސް

 2013ާޗްާމ ރ2ާ22-23ާި
 

ނިއުދިއްލީ،ާ
 އިންޑިއ 

ސެމިނަރާއޮންާޕަބްލިކްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާފޮރ4ާާ
ާސިވިލްާސަރވަންޓްސްާއޮފްާއޭޝިއަންާކަންޓްރީޒް

2ާ
ާ

 2013ާމެއ8-28ާާި
ާ

ޗައިނ ،ާ
ާބެއިޖިންގ

ޕަބްލިކްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާއެންޑްާމެނޭޖްމަންޓް:5ާާ
ޕަބްލިކްާއެންހޭންސިންާޕ ރފޯމަންސްާއިންާ

 މެނޭޖްމަންޓްާ

 އިނ2013ާްމެއ27ާާި 1
 އަށ2013ާްޖޫނ4ާާް

 މޯލްޓާ 

ސިވިލްާސަރވިސްާލީޑަރޝިޕްާޓްރޭނިންާފޮރ6ާާ
ާމޯލްޑިވްސް

2013ާާޖޫނ2ާ24-28ާާް
ާ

ާސިންގަޕޫރުާ

އިންޓަރނޭޝަނަލްާވަރކްޝޮޕްާޮއންާގަވަރމަންޓ7ާާް
ާޕަރފޯމަންސްާމެނޭޖްމަންޓް

2013ާާޖުލައ2ާ1-12ާާި
ާ

ނިއުދިއްލީ،ާ
ާއިންޑިއ 

ސިވިލްާސަރވިސްާލީޑަރޝިޕްާޓްރޭނިންާފޮރ8ާާ
ާމޯލްޑިވްސް

2013ާއޮގަސްޓ3ާ19-23ާާް
ާ

ާސިންގަޕޫރުާ

ާސެޕްޓެމްބަރ28ާު-26 2 ވަނަާއަހަރީާޖަލްސ 3ާއޭ.ޖީ.ޕީ.އޭ.ާގ9ާާެ
2013 

ާސިންގަޕޫރުާ

ރޑަމީާއޮފ10ާާް ރޒްާމީޓިންާއެކަ ފިފްތްާޕ ޓްނަ
ގަވަރންމަންޓްާއައި.ސީ.ޓީ.ާއެސެންޝަލްސްާފޮރާ

ރޒްާ ާލީޑަ

ާނޮވެމްބަރ1ާ27-29ާު
2013ާ
ާ

ބ ލީ،ާ
ާއިންޑޮނޭޝިޔ 

ވަނަާސައުތުާއޭޝިޔަންާފެމިނިސްޓްާކެޕޭސިޓ11ާ18ާާީ
ބިލްޑިންާކޯސްާއޮންާޖެންޑަރ،ާސަސްޓެއިނަބްލްާ
ާލައިވްލިހުޑް،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާއެންޑްާޕީސްާ

ާނ2013ާްާނޮވެމްބަރ1ާ13ާު
2013ާާޑިސެމްބަރ13ާު
ާއަށް

ޑ ކ ،ާ
ާބަންގްލަދޭޝްާ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

 2013ތައްާޕްރޮގްރ މްާތަމްރީނުާރ އްޖޭގައިާބޭއްވުނުާ
 ތަފްޞީލް  ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު #

އިންޓްރ ނެޓްާއެޕްލިކޭޝަނ1ާާް
ތަމްރީނުާޕްރޮގްރ މް

ާއަށްާ ާއެޕްލިކޭޝަން ާއެ ާގ އިމްކޮށް، ާއެޕްލިކޭޝަން ާއިންޓްރ ނެޓް ކޮމިޝަނުގައި
ާ ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާތަމްރީނު ާކުރުވުމުގެ ާއަހުލުވެރި ވަނ2013ާާަމުވައްޒަފުން

ާ ާސެކްޝަންތަކަށް ާއެކި ާވަނީ ާމަތިން ާދުވަސް ާއެކި ވަކިވަކިންާއަހަރުގެ
ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ސްޓ ފްާރިޓްރީޓްާ"ޓީމ2ާާް
ާންގ"ބިލްޑި

ާމެދުގައިާ ާމުވައްޒަުފންގެ ާރަނގަޅުކޮށް ާެފންވަރު ާމުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ
ާސްޓ ފްާ ާނަމުގައި ާބިލްޑިންގ" ާ"ޓީމް ާމަޤުސަދުގައި ާކުރުމުގެ ާބަދަހި ގުޅުން

ާ ާޕްރޮގްރ މެއް 23ާާރިޓްރީޓް ާހޮނިހިރ2013ާުފެބްރުއަރީ ާހުރ ާާވީ ާކ. ުދވަހު
ާކޭންޕްާސައިޓްގައިާބޭއްވުނެވެ.

އައި.ސީ.ޓީާ)އިންފޯރމޭޝަނ3ާާް
ކޮމިއުނިކޭޝަންާޓެކްނޮލޮޖީ(ާ

ާއެވެއ ރނަސްާފޯރާސަޕޯޓްާސްޓ ފް

ާމުވައްޒަފުން ާކެޓަގަރީގެ ާދުވަހ7ާާުުޖލައ2013ާާިާނަށްސަޕޯޓްާސަރވިސް ވަނަ
ާބެހޭ ާޓެކްނޮލޮޖީއ  ާކޮމިޔުނިކޭޝަްނ ާސެޝަނެާއިންފޮމޭޝަން، އްާއެވެއަރަނސް

ާލިބޭނެގޮތަްށާާފުންނަށްމުވައްޒަާއެ ކެޓަގަރީގެ ، ހިންގައި ާއެކްސެސް އިންަޓނެޓް
ާސިސް ާކޮމްޕިއުޓަރ ާބެހެއްޓިފަވަކި ާއިވެޓަމެއް ާމި ާއެވެ. ާބޭނުމަކީ،ތަމްީރނުގެ
ާ ާއިދ ރ ގެ ާގެާކޮމިޝަނުގެ ާައއި.ސީ.ޓީ. ާމުވައްޒަފުންވެސް ާިގންތިއެއްގެ ހުރިހ 

 މަގުފަހިާކުރުމެވެ.ާވައިާއެކަމަށްންާހިފުަމށްާއަހުލުވެރިާކުރުބޭނު

މުވައްޒަފުންގެާތަމްރީނުާޕްރޮގްރ މ4ާާް
2013ާ

ާކޮމިޝަނުގ2013ާާެނޮވެމްބަރ30ާާ ާސަރިވސް ާސިވިލް ާދުވަހު ާޮހނިހިރު ވީ
ާ ާޕްރޮގްރ މް ާތަމްރީނު ާ"މުވައްޒަފުންެގ ާނަމުގައ2013ާިމުވައްޒަފުންނަށް ާގެ "

ާހުޅުމ ލޭގައިާތަމްރީނުާޕްރޮގްރ މެއްާބޭއްވުނެވެ.
ާ

ާ

ާާ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާ

ާ

ާ
ސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނ އިާރައްޔިތުންނ އިާދެމެދުގައިާއޮންަނާގުޅުންާރަނގަޅުާކޮށްާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނ ާއަދިާ

މީޑިއ ާާޓަކައިާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުގެމުންާދެކޭގޮްތާރަނގަޅުކުރުމަށްއ އްސިވިލްާސަރވިސްއ ާދޭތެރޭގައިާާޖުމުލަކޮށް
 މީގެާތެރޭގައި؛ާގިނަާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެއްވިއެވެ.ާއިންއެންޑްާޕަބްލިކްާރިލޭޝަންސްާ

ާ

ާ

 

 

 

 

މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތައް    
އާންމުންނަށް 

ރައްދުކޮށްދިނުމަށް ޓްވިޓާ  
ާ.އެކައުންޓެއް  ޢާއްމުކުރުން

އޮންލައިން ނިއުސްލެޓަރއެއް 
ާ.ނެރުން

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  
  3ކެމްޕެއިންގ ގެ ދަށުން 

ޓީވީ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކުމުގެ  
ާ.މަސައްކަތް ކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް  
އިނޮވޭޝަން އެވޯޑްގެ  

ާ.މަސައްކަތް ކުރުން

ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި  
 ސޮއިކުރުން
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާ

ާ

ާ
ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް  2013

ކުރުމަށް ގިނަ އް ދިރާސާކޮށް މުރާޖަޢާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިސްޓަމްތަކާއި، ޕްރޮސެސް އަދި ޕްރޮސީޖަރުތަ
 ކުރެވުނެވެ.ވަނަ އަހަރު  2013މަސައްކަތްތަކެއް 

 ތުގެ ތަފްޞީލް މަސައްކަ މަސައްކަތް #
ވެބްސައިޓްގެ ކޮމްޕޯނަންޓް އިތުަރށް 1ާ

 ހަރުދަނާ ކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިެބން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮްށ، އާއްމުންނަްށ 

ގެ އިންޓަރފޭސް ޭބފަދަ ގޮތަކަށް ވެބްސައިޓުތު ލިފަސޭހައިން މަޢުލޫމާ
 ބަދަލުކުރުން.

-ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އީ 2ާ
ޑެލިވަރީ ސިސްޓަމްއެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

-ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކުން އީ
ސަރވިސަސް ނުވަތަ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްޭދ ފެންވަރަށް 
ބައްޓަންކުރުމާއި ސަރވިސް ޑެލިވަރީ މިގޮތުގެ މަިތން ހަރުަދނާކޮށް ހަލުިއ 

 .ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި 3ާ

 .ވާޗުއަލައިޒޭޝަން ޤާއިމް ކުރުން
 

ސެންޓްރަލް ސިސްޓަމެއްގައި އެޕްލިކޭޝަންސް އަދި އެހެނިހެން ޔުޓިލިޓީޒް 
ވެރިކޮށް ސްޓޯރ ކޮށް، ވާޗުއަލް ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކެއް މެދު

މި ސެންޓްރަލް ސިސްޓަމްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުުރން އަދި ކުޑަ 
ޚަރަދަކުން ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުްނވާ އައި.ސީ.ޓީ. 

 ގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެން ދިއުން.
ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ 4ާ

ނިންމުންތައް މެނޭޖް ކުރާ 
 .ސިސްޓަމް ފަރުމާކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅޭ އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ  އެކުލަާވލާ ޕޮލިސީތައް ތަންފީޒު ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި

ވާލުކޮށް އެކަމުގެ ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރކޮށް ޙަސެކްޝަންތައް ނުވަތަ ފަރާތްތަާކއި 
އިމްކޮށްަފއިވާ ނިޒާމެއް. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުްނ ޤާބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި 

އިންޓަރނަލް ޭބނުންތަަކށް މިކަމާ ގުޅިގެން ޕްރިންޓްކުރެވޭ ކަރުދާހުގެ އަދަދު 
 ށް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދިއުން.މަދުކުރެވި، މި ފަދަ ނިންމުންތަްއ ޓްރެކްކޮ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަފާސް 5ާ
 ޢުއިހިސާބު ވެބްސައިޓްގައި ޝާ

 .ކުރަން ފެށުން

ވިޔަފާރި އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، ކުންފުިނ، 
އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތަކުން ެއކިއެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުންވެލައްވާ ސިވިލް 
ސަރވިސް އާއި ގުޅުންހުރި ތަފާސް ހިސާބު ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ލިބިދެވޭެނ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
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ކޮމިޝަން ވެބްސައިޓް ގެ 6ާ
 .ކެޓަގަރައިޒް ކުރުން-ކޮންޓެންޓް ރި 

އަށް އެކްެސސް ކުރުމުގައި  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންޓެންޓް
އެއް ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވެްބސައިޓްގެ އެކި ކެޓަގަރީތަކުގެ ދަށުން ފެްނނަްނ 

 ހުންނާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުން.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  7

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 
 .އެކުލަވާލުން

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި މުވައްަޒފުންގެ ގަވާއިދު  
ހުގެ ތެރޭގައި ފެށުެނވެ. އަދި، މި އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރ މަ

އިން  2014ޖަނަވަރީ  1މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމި، 
ފެށިގެން "ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު" 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  06ނޮވެމްބަރ  2013އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް 
ން ިނންމިއެވެ. އެއާ ގުޅިގެން، އައު ގަވާއިދަށް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމު

މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ނޮވެްމބަރ އަދި ޑިސެމްބަރ 
 މަހު ހިންގުނެވެ.
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ާކޮމިޝަނު ާސަރވިސް ާސިވިލް ާމަސައްކަތްތަްއާގެ ާކުރަންޖެހޭ ާހެދުމަްށޓަކައި ާތަނަކަށް ާސެޓިފައިޑް ާއައިއެސްއޯ އިދ ރ އަކީ
ގައ2012ާާިޖެނުއަރ08ާާީމަސައްކަތްާާވަނަާއަހަުރާއެވެ.ާއެގޮތުން،ާދެާފަހަރުާމަިތންާބިޑްކޮށްގެންާމ2012ާިފައިވަނީާފެށި

ާ ާލިމިޓެޑް"ޙަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ާޕްރައިވެޓް ާމޯލްޑިވްސް ާ"ލަކްޝްޔާ ާ"މެޑިކުއިޕް ާކަމަށްވ  ާކުންފުްނޏެއް ާއިންޑިއ ގެ މެދުވެރިކޮށް
 މޯލްޑިވްސްާޕްރައިވެޓްާލިމިޓެޑް"ާއަށެވެ.

ާއައި.އެސް.އޯގެާކޮމިޝަނުާމި ާމަސައްކަތްތައް ގެ
ާފެމިން ނޑުތަކަށް ާމިއްގަ ކޮމިޝަނުްނާާތުމަްށޓަކަިއ،

ާލިޔެވިާ ާޕްރޮސީޖަރތައް ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާހުރިހ  ކުރ 
ާތައްޔ ރުާކުާއެާއަލް"އަދިާ"ކޮލިޓީާމެނު ްނފުނިންާވަނީ

ާމިއ  ާމަސައްކަތްތަްއާާކޮށްފައެވެ.ާއަދި ާހުރިހ  ގުޅިގެން
ާގޮތު ާދ  ާއޮކުރަމުން ާގެ ާމެއި ާއެާާގައ2012ާިޑިޓެއް

ާއޮާކޮށް،ާފަރ ތުން ާއެ ާވަނީާއަދި ާޑިޓުގައި
ާފ ހަގަކޮށްފައެވެ.ރަނގަޅު ާކަންތައްތައް މީގެާާކުރަންޖެހޭ

ާ ާކޮމިޝަނުއިތުރުން، ާއ17ާޮގެ ޑިްޓާމުވައްޒަފުންނަށް
ާފައިވެއެވެ.ރ"ގެާސެޓްފިކެޓްާއެވޯޑްާކޮށް"އައި.އެސް.އޯާއޮޑިޓަާނުާދީރ ނެާގޮތުގެާތަމްރީކު

ާކޮން ާކޮށްލަކްޝްޔ  ާފ ހަގަ ާއިން ާރަނގަޅުކޮށް،ާތަމްރީނުާފައިވ ސަލްޓެންސީ ާއަދިާާކަންކަން ާމެދުވެރިކޮށް ާމުަވއްޒަފުން ދެވުނު
ާއިން ާއޮއިތުރު ާނޮވެޓަރނަލް ާޑިޓެއް ާކަންކަްނ2012ާާމްބަރ ާޖެހޭ ާރަނގަޅުކުރަން ާއިތުރަށް ާމިގޮތުން، ާހަދ ފައިވެއެވެ. ގައި

 ކޮމިޝަނުންާރަނގަޅުާކޮށްފައިވެއެވެ.
ާ 2013ާާމިގޮތުން ާއަހަރު، ާބެލުަމށްޓަކަިއާކޮމިޝަނުވަނަ ނޑަށްތޯ ާމިންގަ ާއައި.އެސް.އޯގެ ާދަނީ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ގެ

ާއޮ"ސަރޓިފިކޭ ާޑިޓް"ާއެއްާޝަން ާލަކްޝ2013ާްއޯގަސްޓް ާކޮށްގައި ާއިން ާކޮންސަލްޓެންސީ 2013ާސެޕްޓެމްބަރ28ާާ، ޔ 
ާާގެާސެޓްފިކެޓްާއެވޯޑްާކުރެވުނެވެ.9001:2008ާއައި.އެސް.އޯާާގެާއިދ ރ އަށްކޮމިޝަނުާގައިާމި

ާ

ާ

ާ

ާ

ާ
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ާ

ާ

ާދުޅަހެޔޮާ ާދުޅަހެޔޮކަމަށ އި، ާމުވައްޒަފުންގެ ާދިރުވުމ އި ާއ ލ ކޮށް ާރޫޙު ާއިޖްތިމ ޢީ ާމުވައްޒަފުންގެ ާސަރވިސް ސިވިލް
ާއިދ ރ ތަކ އިާ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމުވައްޒަފުން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާކުރުމަށ އި، ާމަގުފަހި ާބައްޓަންކުރަން ާވިސްނުން ދިރިއުޅުމަކަށް

ާ،ދުގައިޞަގުޅުންބަދަހިާކުރުމ އި،ާގުޅިގެންާނަތީޖ ާހ ޞިލުާކުރުމުގެާވިސްނުންާއަށަގެންނެވުމުގެާމަޤުމުވައްޒަފުންގެާމެދުގައިާ
ާވަރަށ2013ާާް ާވަނީ ާދުވަސް ާއަހަރުާސިވިލްާސަރވިސް ވަނަ

ާ ާފ ހަގަކުރެވިފައެވެ. ާމ01ާާިކުލަގަދަކޮށް ާގޮތުގައި މެއިގެ
01ާވަނަާއަހަރުގެާމެއިާމަހުގ2008ާާެދުވަސްާފ ހަގަކުރަނީ،ާ

ރ އްޖޭގައިާވަނަާދުވަހު،ާދިެވހިާސިވިލްާަސރވިސްގެާޚިދުމަތްާ
ާބައްޓަންވެގެން ާގޮތުގައި ާޚިދުމަތެއްގެ ދިޔަާާމުސްތަޤިއްލު

ދުވަސްާފ ހަގަކުރުމުގެާާދުވަސްާފ ހަގަާކުރުމުގެާގޮތުންނެވެ.ާމި
ާ ާހިންގުނު ާބަހ ލައިގެްނާހަގޮތުން ާދުވަސްތަކަށް ާއެކި ރަކ ްތތައް

ާާކުރިއަށްާގެންދެވުނެވެ.

ާ ާމިއ އެކު ާހަމަ ާޝިޢ ރަކ އ2013ާާިއަދި ާސަރވިސް ާސިވިލް ާފ ހަގަކުރުމަށް ާދުވަސް ާސަރވިސް ާސިވިލް ާއަހަރުގެ ވަނަ
ާތަޢ ރަފްާއެއްލޯގޯ ާބެޖެއް ާާއަދި ާގެންދެވުނު ާކުރިއަށް ާފ ހަގަކުރުމަށް ާދުވަސް ާސަރވިސް ާސިވިލް މުހިއްުމާކުރެވުނެވެ.
ާއްާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ރަކ ތްތަޙަ

 ހިނގ ލުން:ާމުވައްޒަފުންގެާއެއްބައިވަންތަކަމުގެސްާސިވިލްާސަރވި

2013ާާ ާފ ހަގަކުރުމުގެ ާދުވަސް ާސަރވިސް ާސިވިލް ާއަހަރުގެ ާޙަވަނަ ާފެއްޓުނީ 01ާާރަކ ތްތައް ާދުވަހ2013ާާުމެއި ާބުދަ ވީ
ާމުވައްޒަފުންގެާ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާބޭއްުވނު ހެނދުނު
ާހިނގ ލުން ާމި ާހިނގ ލުމަކުންނެވެ. ާކަމުގެ ާއެއްބައިވަންތަ

ދިޔައީާއެންމެާގިނަާސިވިލްާސަރވިސްާމުވައްޒަފުންާާފެށިގެން
ާމަ ާވެލ ނ ގޭއެއްތަނެއްގައި ާކުރަމުންގެންދ  އިމ ރ ތްާާސައްކަތް

ާ ާހެނދުނު ާއެދުވަހުގެ ާމ06:30ާާިކައިރިން ގައެވެ.
ާ ާއިދ ރ ތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ މަސައްކަތްކުރާ ހިނގ ލުމުގައި

ާމުވައް ާގިނަ ާފަންތީގެ ާއެކި ާސަރވިސްގެ ޒަުފންާސިވިލް
 ބައިވެރިވިއެވެ.

ާ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

 :ކުޅިވަރުާކ ނިވަލް

ާކުޅިވަރުާ ާއިންތިޒ މްކޮށްގެން ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ސިވިލް
ާ 11ާާކ ނިވަލެއް ާސަރވިސ2013ާާްމެއި ާސިވިލް ާބޭއްވުނެވެ. ގައި

ާފ ހަގަކު ާކ ނިވަލެދުވަސް ާކުޅިވަރު ާގޮތުން ާބޭއްވުމުގެާރުމުގެ އް
ާއިދ ރ ތަކ އި ާއެކި ާއެކި ާމުވައްޒަފުންެގާާ،މަޤުޞަދަކީ އިދ ރ ތަކުގެ

ާއަހުލުެވރި ާމުވައްޒަފުން ާދިިރއުޅުމަކަށް ާދުޅަހެޔޮ ާބަދަހިކޮށް ާގުޅުން
ާކުރުވުމެވެ.

ާ
 

ާ ާމުވައްޒަފުންގެ ާސަރވިސް ާހަވީރު"ސިވިލް ާއަދިާޢ އިލީ "
 "މުވައްފުންގެާރޭ"ާފ ހަގަާކުރުން:

2013ާާ ާއަހަރު ާފ ހަގަކުރުމުެގާވަނަ ާދުވަސް ާސަރވިސް ސިވިލް
4:00ާހަވީރުާާވަނަާދުވަހުގ31ާެޢ އިލީާހަވީރުާބޭއްވުނީާމެއިާގޮތުންާ

އިލީާހަީވރުގައިާސަރުކ ރުގެާމިނިސްޓްރީތަކ އި،ާއަށެވެ.ާޢ 06:00ާންާ
އެންޖީއޯާތަކުންާގިނަާއަަދދެއްގެާސްޓޯލްތައްާބައިވެރިކުރެވުނެވެ.ާމީެގާ
ާއައިޓަމްތަްއާ ާނެށުމުގެ ާލަވައ އި ާދަރިވަރުންގެ ާސްކޫލުތަކުގެ އިތުރުން

ާށަހެޅުނެވެ.ހު
ާ
ާ
ާ
ާ

ާ ާގެ ާރޭ" ާކުރިއަށްޙަ"މުވައްޒަފުންގެ މެއ2013ާާިާދިއައީާރަކ ތްތައް
31ާާ ނޑު ާރޭގަ ާދުވަހުގެ 08:00ާާވަނަ އަށެވެ.12:00ާާން

ާ ާގެ ާރޭ" ާއެކިާޙަ"މުވައްޒަފުންގެ ާތެރޭގައި ރަކ ތްތަކުގެ
ާޑްރ މ ތަކ އިާ ާމިއުޒިކ އި، ާލަވައ އި، ާހުށަހަޅައިދިްނ މިނިސްޓްރީތަކުން

ާހިމެނުނެވެ.ާާބޮޑުބެރުާފަދަާއައިޓަމްތައްއަދިާ
ާ
ާ

ާާ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ

ާގުޅޭާހިންގުމ ާސަރވިސްގެާސިވިލްާދިވެހިާާްނ،މަތިާގޮތުގެާމ އްދ ގައިވ ާަވނ60ާަާޤ ނޫނުގެާސްގެސަރވިާސިވިލްާދިވެހި
އެޑްވައިޒަީރާާމ އި،ބައްދަލުވ20ާުާކޮމިޓީގެާއެޑްވައިޒަރީާސަރވިސްާސިވިލްާލަފ ދިނުމަށްޓަކައި،ާސަރުކ ރަށްާކަންތައްތަކުގައި

ާ ާސަބްކޮމެޓީތަކުގެ ާާބައްދަލުވުނ13ާްކޮމެޓީގެ 6ާާއަދި މިގޮތުްނާާ.ބޭއްވިފައިވެއެވެާއަހަރުާާވަނ2013ާާަވޯރކިންގާސެޝަން
ާކޮމ2013ާެ ާއެ ާކޮމެޓީއ އި ާއެޑްވައިޒަރީ ާއަހަރު ާމުހިއްމުާވަނަ ާކުރެވިފައިވ  ާމަޝްވަރ ކޮށް ާސަބްކޮމެޓީތަކުގައި ޓީގެ

ާމަސައްކަތްތަކުގެާތެރޭގައިާތިރީގައިވ ާކަންތައްތައްާހިމެނެއެވެ.
ާ

ާސަރވިސްއަށްާ  ާސިވިލް ާދިވެހި ާނުވަތަ ސަރުކ ރަށް
ާމީހުްނާ ާއެއްބަސްވެފައިވ  ޚިދުމަތްކުރުމަށް

ާ ާގަވ އިދ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރ ކޮްށާޚިދުމަތްކުރުމުގެ
 ލަފ ދިނުން.

ާއެންޑްާާމެނޭޖްމެންޓްާރިސޯސްާހިއުމަން 
ާގަވ އިދުާާގެ.(ޑީ.އެމް.އ ރު.އެޗް)ާކޮމިޓީާޑިވެލޮޕްމެންޓް

 ކުރުމ ބެހޭގޮތުންާމަޝްވަރ ުކރުން.ރިވިއު

ާއެކްޝަންާާރިވިއުގެާއޯގަނައިޒޭޝަނަލްާހިންގުނުާމިނިސްޓްރީތަކުގައިާފަރ ތުންާޓީމުގެާރިވިއުާއޯގަނައިޒޭޝަނަލް 
 .ލަފ ދިނުންާއެންޑޯޒްކުރުމަށްާބަލައިގަނެާކޮމިޓީއިންާއެޑްވައިޒަރީާޕްލޭން

ާދަތިތައްާާދިމ ވ ާއެޓެސްޓްކުރުމުގައިާސެޓްފިކެޓްާމީހުންގެާހުށަހަޅ ާވަޒީފ ތަކަށްާސަރވިސްގެާާސިވިލް 
 ން.ލަފ ދިނުއިޞްލ ހުާގެނައުމަށްާާހައްލުކުރުމ ގުޅޭގޮތުންާމަޝްވަރ ކުރުމަށްާސިވިލްާސަރވިސްގެާގަވ އިދަށް

ާނެންގެވުމަށ އިާާޗުއްޓީާބޭފުޅުންާމަސައްކަތްކުރައްވ ާތަކުގައިމަޤ މުާފެންވަރުގެާއެާސެކްރެޓެރީންނ އިާޕަރމަނަންޓް 
 މަށްާލަފ ދިނުން.ވަޑައިގެންނެވުމުގައިާޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތްާފ ސްކުރުާދަތުރުތަކުގައިާރަސްމީ

 ކުރިއަށްާގެންދިއުމ ގުޅޭގޮތުންާލަފ ދިނުން.2013ާސިވިލްާސަރވިސްާއެނުއަލްާކޮންފަރެންސްާ 
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ާއެދޭާާވަޒީފ ތަކަށްާސަރވިސްގެާާސިވިލް 
ާޕޮއިންޓްާޔަްތކޮށްޢ ރިާކުށަށްާފަރ ތްތަކުގެ
ާފެންަނާާއުނިކުރެވޭނެ ާފ ސްކުރުމަށް އުޞޫލު

 ގޮތުގެާލަފ ދިނުން.

ާދޭާާރައްޔިތުންނަށްާއޮފީސްތަކުންާސަރުކ ރުގެ 
ާރަނގަޅުކުރުމ ބެހޭާާފެންވަރުާޚިދުމަތްތަކުގެ

 ފ ސްކުރުމަށްާލަފ ދިނުން.ާކަރުދ ސް

ާާސަރވިސްގެާސިވިލް  ާސަރވިސް ާސިވިލް ާހަދަންޖެހޭ ާފަރ ތްތަުކން ާވަންނަ ާއަލަށް ާއެންޓްރީާވަޒީފ އަށް
 ސެޓްފިކެޓ ގުޅޭގޮތުންާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާއެކަންާކުރިއަށްާގެންދ ނެގޮތުގެާލަފ ދިުނން.

ާދޭާާރައްޔިތުންނަށްާސަރވިސްއިންާސިވިލް 
ާ،ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިާމިހ ރަށްވުރެާޚިދުމަތްތައް

ާޚިދުމަތްތަކުގެާާދޭާާއޮފީހަކުންާއެ
ާކޮމިއުނިކޭޝަންާާގެންދ ގޮތުގެާާމަސައްކަތްކުރިއަށް

ާއިމްކޮށްާޤ ާއޮފީހެއްގައިާކޮންމެާރަސްމީކޮށްާޕޮލިސީ
ާފެންނ ނެޮގަތށްާާންމުންނަށްާޢ ާޕޮލިސީާއެ

ާއޮފީހެއްގައިވެސްާކޮންމެާާއަދިާ،ބެހެއްޓުމ އި
 ންމުކުރުމަށްާފެންނަކަަމށްާަލފ ދިނުން.ޢ ާތައްޔ ރުކޮށްާޗ ޓަރއެއްާކަސްޓަމަރ

ާސަރުކ ރުގެާފ ހަާފުށުއެރުންތައްާހުރިާންޑޭޓުގައިމެާާމިނިސްޓްރީތަކުގެާސަރުކ ރުގެ  ާއެކުލަވ ލައި ާކަރުދ ހެއް ގަކޮށް
 ކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކ އެކުާޙިއްޞ ކުރުން.

ާބެލުމ މަސައްކަތުާ  ާބެލުމުގެާއަދިާއިކ މަާޒ ނިާނެދެވޭާބޯނަސްާގުޅުވައިގެންާފެންވަރު ާފެންވަރު ާށްާނިޒ މަާާމަސައްކަތު
2014ާމިގޮތުންާފ ސްކުރެއްވިާލަފަޔ ާއެއްގޮތަށްާާދިނުން.ަލފ ކޮމިޝަނަށްާާއިސްލ ޙުތަކ ބެޭހގޮތުންާފެްނނަާގެންނަން

ާ ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ާވަނަ ާފޮނުއެކަްނާހިމެނުމަށް ާޓްރެޜަރީއަށް ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް 2014ާާވައި،މިނިސްޓްރީ
 ާބަޖެޓުގައިާބޯނަްސާފައިސ ާހިމެނިފައިވުން.ވަނަާއަހަރުގެާ

ާއިުތރުކުރުމ ބެހޭގޮތުންާާއުފެއްދުންތެރިކަންާހަރުދަނ ކޮށްާގުޅުންާއުޅުމ އިާމުވައްޒަފުންގެާސަރވިސްާާސިވިލް 
ާ.މަލުކުރަންވީގޮތުގެާލަފ ދިނުންާޢަކޮށްާއެކަމުގައިާމަޝްވަރ ާކަރުދ ހ މެދުާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ 

ާ
ާ

ާާ
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ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ

2013ާާ ާނިމުނުއިރު ާއަހަރު 689ާާވަނަ ާޖުމްލަ 24207ާާއިދ ރ ގައި ާއެއީ ާތިއްބެވެ. ފިރިހެނ11219ާާްމުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުންނަކީާކޮންޓްރެކްޓްާއުސޫލުންާވަޒީފާ 3813ާއަންހެންާމުވައްޒަފުންނެވެ.ާމީގެާތެރެއިނ12988ާާްމުވައްޒަފުންނ އިާ

ާއަދިާ ާމުވައްޒަފުންނެވެ. ހަމަޖައްސ ފައިވ 
ާމީގ12ާާެ ާމުވައްޒަފުންވެސް ވަގުތީ
ާރޭގައިާހިމެނެއެވެ.ތެ

ާނިމުނުއިރ2012ާާު ާއަހަރުގެ ވަނަ
ާ ާޖުމްލަ ާސަރވިސްގައި 17664ާސިވިލް

ާ ާތިއްބެވެ. ވަނ2012ާާަމުވައްޒަފުން
ާ ާބަލ އިރު، ާއަޅ  ވަނ2013ާާައަހަރ 

ާސިވިލްާ ާދިޔައިރު ާނިމިގެން އަހަރު
ާތިބިާ ާވަޒީފ ގައި ސަރވިސްގެ
ާއިތުރުވެފައިވަނީާ ާއަދަދު މުވައްޒަފުންގެ

ާކޯޕަރޭ ާމުވައްޒަފުންާހެލްތް ޝަންތަކުގެ
ސިވިލްާސަރވިސްާއަށްާބަދަލުކުރެއްވުމާ 

ާ ާމަސ2013ާާްޑިސެމްބަރ31ާާގުޅިގެންނެވެ. ާސަރވިސް ާސިވިލް ާނިޔަލަށް ާމުވައްޒަފުންެގާއޫގެ ާތިއްބެވި ާއޮފީސްތަކުގައި ލު
ާ.އެވަނީއެވ2ާެޖަދުވަލުާާތަފްޞީލް

ާ
ާ

ާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް 49ާާދިވެހި ާވަނަ ާއެދިގެން ާއަމިއްލައަށް ާނުވަތަ ާދަށުން، ާގެ ާ)ހ( ވަނ2013ާާަމ އްދ ގެ
ާ 55ާާއަހަރު ާވަނީ ާކުރެވިފައި ާމުސްކުޅި ާވަޒީފ އިން ާގުޅިގެން ާވުމ އި 58ާާއަހަރު ާވުމ އ65ާާިމުވައްޒަފުންނެވެ.ާއަދި އަހަރު

ާމުވައްޒަފުންނެވެ.109ާގުޅިގެންާވަޒީފ އިންާމުސްކުޅިާކުރެވިފައިވަނީާ
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ާ

ާ

ާތެ ާމިއަހަރުގެ ާރޭގައި ާމަސައްކަްތ ާވަޒީފ ދިނުމުގެ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސަރވިސްގެ ާމެނޭޖްމަންޓްސިވިލް ާރިސޯސް ާހިއުމަން
"ާ ާނެޓްވޯކް ާކުރެވުނެވެ.ާާވިއުގަ"ސީއެސް ާމަސައްކަތް ާކުރުވުމުގެ ާއަހުލުވެރި ާމުވައްޒަފުން ާއޮފީސްތަކުގެ ާކުރުމަށް މެދުވެރިކޮށް
ާ ާކ ށިާފ.ާމިގޮތުން ާކ. ާފޮނަދޫ، ާށ. ާބ.ާނިލަްނދޫ، ާ ާހިަތދޫ، ާލ. ާމ ފުށި، ާކ. ާގުޅި، ާކ. ާހުރ ، ާކ. ާގ ފަުރ، ާކ. ދޫ،

ާކުޑަރިކިލު ާބ. ާކަމަދޫ، ާބ. ާއއ.ބ  ،ދަރަވަންދޫ، ާތުޅ ދޫ، ާބ. ާގޮއިޫދ، ާބ. ާހިތ ދު، ާބ. ާދޮންފަނު، ާއއ.ާާ. ފެރިދޫ،
.ާމަޑުއްވަރީ،ާރ.ާއިނގުރައިދޫ،ާރ.ާމީދޫ،ާރ.ާމ ކުރަތު،ާރ.ާދުވ ފަރު،ާރ.ާހުޅުދުއްފ ރުާރ  ،ބޮޑުފުޅަދޫ،ާއއ.ާހިމަންދޫ

ާއިދ ރ ތަކުގެާ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާރަސްގެތީމުގެ ާރ. އަދި
ާކުރަންާ ާބޭނުން ާވިއުގަ ާދެވި ާތަމްރީނު މުވައްޒަފުންނަށް

ާފެށިފައިވެއެވެ.ާ

ާމިާދަތުރުތަކުންާހ ޞިލުކުރެވުނުާކަންތައްތަކުގެާތެރޭގައި؛

 .ސީ.އެސް.ވިއުގައަށްާއަހުލުވެރިކުރުވުން 
ާއުޞޫލ ބެޭހާ  ާވަޒީފ ދިނުމުގެ ާސަރވިސްގެ ސިވިލް

 ކަންކަމުގެާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކޮށްިދނުން.
ާއުލުގައިާއިޞްލ ޙުކުރަންާޖެހޭާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާލަފ ދިނުން.ޙަވަޒީފ ގެާމ  

ާ

ާ

 
ާއެއިދ ރ ގެާ  ާއެއޮނިގަނޑަށް ާފ ސްކޮށް ނޑު ާއޮނިގަ ާއައު ާޓެކްނޮލޮޖީގެ ާއިންފޮމޭޝަން ާފޮރ ާސެންޓަރ ނޭޝަނަލް

ާމުވައްޒަފުންާބަދަލުކުރުން.
ނޑުާފ ސްކޮށްާއެ  އޮނިަގނޑަށްާއެއިދ ރ ގެާާޑިޕ ރޓްމަންޓްާއޮފްާއިމިގްރޭަޝންާއެންޑްާއެމިގްރޭޝަންގެާއަުއާއޮނިގަ

ާޒަފުންާބަދަލުކުރުން.މުވައް
ާހުރިހ ާ  ާކޯޕަރޭޝަންގެ ާހެލްތް ާގުޅިގެން ާަބދަލ އި ާގެންނެވި ާހިންގުމަށް ާކޯޕަރޭޝަންތަކުގެ ާހެލްތް ސަރުކ ރުން

ާދުމަތަށްާބަދަލުކުރުން.މުވައްޒަފުންާސިވިލްާސަރވިސްގެާޚި
ާކޮމްޕެާ  ާއެއ ރޕޯޓްސް ާނީމޯލްޑިވްސް ާސިވިލް ާއޮފިސަރުން، ާސެކިއުރިޓީ ާތިބި ާހިނގ ާގައި ާދަށުން ސަރވިސްގެ

 އޭވިއޭޝަންާސެކިއުރިޓީާކޮމ ންޑްގެާދަށަށްާބަދަލުކުރުން.
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ާ

ާ

 ާ ާމަސްއޫލު ާސަރވިސް ާމަސްއޫލ7ާާުސިވިލް ާއެ ާހަމަވުމުން، ާދައުރު ާސެކްރެޓަރީންގެ ާޕަރމަނަންޓް އޮފީހެއްގެ
ާ ާހޯދުމަށް ާސެކްރެޓަރީން ާޕަރމަނަންޓް ާއްޢ އޮފީސްތަކަށް ާސެކްރެޓަރީންގެާއިޢުމުކޮށް ާޕަރމަނަންޓް ލ ންކޮށް

ާވަޒީފ ތަކަށްާމީހުންާހަމަޖެއްސުން.

 1ާާ ާދ އިރ ެގ2013ާާއޭޕްރިލް ާއިދ ރީ ާފެިށގެން އިން
ާސިވިލްާ ާ ނޑަށ އި، ާއޮނިގަ ާއައު ާވަޒީފ ގެ މަގ މުތަކުގެ

ާ ާހޮވުމ އި ާމީހުން ާވަޒީފ ތަކަށް އްޔަންާޢަސަރވިސްގެ
ާ ނޑުތަކ އި ާމިންގަ ާއައު ާއަިދާކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށ އި

ާއަސ ސީާ ާއައު ާވަޒީފ ތަކުގެ ާސަރވިސްގެ ސިވިލް
ާޝަރުތުތަކަށްާޢަމަލުާކުރަންާފެުށން.

ާރަފްކޮށްާބޭނުންާކުރަންާފެށުން.ޢ ގައިާކުށުގެާރެކޯޑްާއ ާފޯމެއްާތ2013ާަޖޫނ15ާާް 

ާމުއްދަތެއް  ާވަކި ާޝަރުޠުހަމަވެ، ާމަގ މުގެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ނޑުގައިވ  ާއޯ.ާއޮނިގަ ާއުޅެާޓީ.ާއެސް. ާރޭންކުގައި ާއެ ގައި
ާކުރިއެރުްނާ ާމަގ މުގެ ާފަރ ތްތަކަްށ ާލިބިފައިވ  ތަޖުރިބ 

ާދިނުން.

ާއެންްޑާ  ާއިމިގްރޭޝަން ާއޮފް ޑިޕ ރޓްމަންޓް
ާސްޕްރިޓެންޑެންޓެއްާ ާޗީފް އެމިގްރޭޝަންގެ

ާހަމަޖެއްސުން.

ާބޯޑުެގާ  ާކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ާއެންޑް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން

ާސުން.ސެކްރެޓަރީާޖެނެރަލްާހަމަޖެއް

ކައުންސިލްތަކުގެާއިދ ރ ތަކުގެާެއސިސްޓެންޓްާޑިރެކްޓަރުންާފެށިެގންާމަތީާމަގ ުމތަކަށ އިާއަދިާާއެހެންާއިދ ރ ތަުކެގާ 
ާހަމަޖެއްސުން.ާ ާވަީޒފ  ާފަރ ތްތަކަށް ާހޮވުނު ާވަީޒފ އަށް ާއިންޓަރވިއުކޮށް ާަފރ ތްތަކ އި ާކުރިމަތިލީ ާމަގ މުތަކަށް އިސް

ާޑިރެކްޓަރާޖ02ާެމީގެތެރޭގައި؛ާ ާއިދ ރ އަށް؛ާާތ.ާާ-ނެރަލް ާކައުންސިލް ާށ.ާއަތޮޅު ާ–ޑިރެކްޓަރ04ާާއަތޮޅ އި
ާބ. ާމަޑިފުށި، ާގދ.ާތ. ާގދ.ާގޮއިޫދ، ާއަދި ނޑެއްދޫ ާާހޯ ާއިދ ރ އަށް؛ ާކައުންސިލް އެސިސްޓެންްޓ04ާާތިނަދޫ

ާގދ.ާގދ.ާ–ޑިރެކްޓަރާ ާކ.ާމ މެންދޫ، ާމ ާތިނަދޫ، ާއަދި ާއިދ ރ ގ ފަރު ާކައުންސިލް ާލެއަތޮޅު ާހަމަޖެއްސުންއަށް
 ހިމެނެއެވެ.

ާާ
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ާ

ާ

ާ

ާ

ާ
ވަނަާއަހަރުވެސްާސިވިލްާސަރވިސްގެާމުވައްޒަފުންނ މެދުާހަމަހަމަކަމ އެކުާޞުލްޙ3102ާާައަހަރުތަކެކޭާއެއްފަދައިންާާކުރީގެ

ާއެންމެާ ާއޭގެ ާޙައްލު ާމައްސަލަތަކުގެ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއެ ާއަޑުއަަހއި ާމުވައްޒަފުންގެ ާހުރިހ  ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ޤ އިމްކޮށް
ާއެ ާގޮތެއްގައި ާމަސައްކަތްތަެކްއާމުވައްޒަފުާޞުލްހަވެރި ާިގނަގުނަ ާކޮމިޝަނުން ާދިނުމަްށ ާފޯރުކޮށް ާހަމައަށް ންނ 

ާކަ ާއޮފީސްތަކަށް ާގޮތުން ާމި ާސެކްރެޓަޑައަޅުނކުރެވިފައިވެއެވެ. ާޕަރމަނަންޓް ާމުވައްޒަފުންގެާއްވ ފައިވ  ާމެދުވެރިކޮށް ރީން
ާމައްސަލަތައްާގ ތުންާބަލައިާދެެނގަނެާފިޔަވަޅުތައްާއަޅަމުންާގެންދެވުނެވެ.

ާ

ާ ާގަވ އިދު ާސަރވިސް ާސިވިލް ާސަރވިސ2010ާާްދިވެހި ާސިވިލް ާޯހދުމަށް ާމަޝްވަރ  ާަލފ ޔ އި ާގޮތުން އިޞްލ ހުކުރުމުެގ
ާމެނޭޖްދ އި ާރިސޯސް ާހިއުމަން ާޑިވެލޮޕްމަްނޓްރ ތަކުގެ ާއެންޑް ާލިބިފައިވ ާކޮމެާމަންޓް ާތަޖްރިބ  ާކަމުގެ ާމެްނބަރުންނ އި ޓީތަކުގެ

ާއިސްާ ާސަރވިސްގެ ާހިމެނޭގޮތަށް،ާާސިވިލް މުވައްޒަފުން
ާބައްދަލުވުން"ާމިނަމުގައިާ ާޚިޔ ލ ާމަޝްވަރ ާހޯދުމުގެ "ގަވ އިދަށް

ާބޭއްުވނެވެ.ާ ާބައްދަލުވުންތަކެއް ާއަދި ާބައްދަލުވުންތަކަށް މ ލޭެގާމި
ާއޮފީސްތަކުން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާއޮފީހަކުންާހުރިހ  3ާާކޮންމެ

ާދަޢުވަތު ާމަޝްވަރާ ާދެވި،މުވައްޒަފުންނަށް ާޚިޔ ލ  އެބޭފުޅުންގެ

ާހޯދުނެވެ.

ާމިގޮ ާނިޔަލަށ2013ާާްތުން ާމަހުގެ ާޑިސެމްބަރު ާއަހަރުެގ ވަނަ
ާ ާގަވ އިދު ާސަރވިސް ާސިވިލް ާދިވެހި ާ،އިސްލ ޙ2010ާުވަނީ

ާ ާނިމިފައެވެ. ާކޮށް ާޑްރ ފްޓް ާއަހަރ2014ާުއަިދ ާާވަނަ ާގަވ އިދު ާސަރވިސް ާސިވިލް ާކުރުމަޝ ޢިދިވެިހ ާވަީނާއު ށް
ާހަމަޖެހިފައެވެ.

ާ

ާ
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ާ

ާ

ާ
 ާ ާގަވ އިދ  ާމިނޫންވެސް ާއަދި ާބަދުއަޚުލ ޤީ ާއަދި ާކޮރަޕްޝަން ާޚިޔ ނ ތ އި ާއެކި ާއެކި ވާ ޚިލ ފުމުވައްޒަފުންގެ

ވެ.ާއެގޮތުންާވުނެދެގެންާގަވ އިދުގައިވ ާގޮތުގެާމަތިންާފިޔަވަޅުާއަޅަމުންާާމުވައްޒަފުންނ މެދުމައްސަލަތަކުގައި،ާއެފަދަާ
ާނުލިބޭޮގތަށްާއޮފީހަްށާނުކުުތްނާާމުސ ރަ ލިބޭގޮތަށްާއަދި

ާވަިކކުރުން ާވަޒީފ އިން މަޤ ުމާާއަދިާމަނ ކުރުމ އި،
ާކޮރަޕްޝަންގެާ ާއަދި ާހިމެނެއެވެ. ބަދަލުކުރުން
ާކުރެވޭާ ާފ ހަގަ ާކޮމިޝަނަްށ މައްސަލަތަކުގައި
ާދެއްވުންާ ާބައްލަވައި ާއެމައްސަލަ ާބަޔ ންކޮށް ކަންތައްތައް

ާކޮރަޕްޝަ ާއެންޓި ާއެފަދަާއެދި ާކޮމިޝަނަށް ން
 މައްސަލަތައްާފޮނުވިފައިވުން.

ކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅޭާމައްސަލަަތކ ާގުޅިގެންާއިތުރަށްާކުރަންޖެހޭާތަޙުޤީޤުކުރުމަށްާމައްސަލައ ާގުޅުންހުރިާރަށްތަކަްށާ 
ާބިލެއްދޫ ާފ. ާފޮނަޫދ، ާލ. ާވ ދޫ، ާގދ. ާތިނަޫދ، ާގދ. ާއެގޮތުން ާބެިލފައިވޭ. ާއެމައްސަލަތައް .ާއއ ،ޒިޔ ރަތްކޮށް

ާކުޅުދުއްފުއްޓަށްާ ާހދ. ާއަދި ާދިއްދޫ، ާއދ. ާފެރިދޫ،
 ގޮސްާމައްސަލަާތަޙުޤީޤުާކުރެވިފައިވުން.

ާޓްރެއިނިންގާއިންސްޓިޓިއުޓް  ާސަރވިސް އިންާާސިވިލް
ާއިންޑަކްޝަންާރ  ާހިންގި ާތަކުގައިާާވައި ޕްރޮގްރ މް

ާމުވައްޒަފުންނަްށ190ާާާބައިވެރިވި ާގިނަ އަށްވުރެ
 ގަވ އިދ ާބެހޭާމަޢުލޫމ ތުާދިުނން.

ާހުށަހެުޅުނާ  ާކޯޓަށް ާމެޖިސްޓްރޭޓް ނޑުހުޅުދޫ، ާކަ ގއ.
 މައްސަލައ ާގުޅިގެންާއެރަށަށްާޒިޔ ރަތްކޮށްާކޯޓުގައިާވަކ ލ ތުކުރުން.

ސިވިލްާސަރވިސްާރޮގްރ މްގެާދަށުންާޕްލުވެރިާކުރުވުމުގެާހުގަވ އިދަށްާމުވައްޒަފުންާއަދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެާ 
ާދަތުރުގައިާގޓްރެއިނިން ާކުރި ާޒިޔ ރަތް ާގެމަނަފުއްޓަށް ާގއ. ާއަދި ާހިތަދޫ އެރަށްތަކުެގާާ،އިންސްޓިޓިއުޓްއިްނާސ.

 ދިނުން.ާތަމްރީނުމުވައްޒަފުންނަށްާގަވ އިދ ާބެހޭޮގުތންާ
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(ާ ާޤ ނޫނު ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާދިވެހި ާމަސައްކަތަކީ ާއޮޑިޓްގެ 2007/5ާކޮމްޕްލަޔަންސް ާގެ ާނ18ާާް( ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާ ާސަރވިސް ާައދ ާނުކޮމިޝަސިވިލް ާޒިންމ  ާޤ ނޫނީ ާދެންނެވުނު ާމި ާއެކެވެ. ާޒިންމ  ާޤ ނޫނީ ާކުރ  ާލ ޒިމު ާމައްޗަށް ގެ

ާ 7ާާކުރުމަށްޓަކައި ާއެކުލަވ ލެވ2010ާިމ ރޗް ާކޮމިޓީއެއް ާއޮޑިޓް ާކޮމްޕްލަޔަންސް ާމިނިވަން 2010ާާާ،ގައި ވަނ31ާާަމ ރޗް
ވ ލެވިފައިާވަނީާސިވިލްާސަރވިސްާއިންާބޭރުާމިނިވަންާދުވެސްާފ ސްކުރެވިފައެވެ.ާމިކޮމިޓީާއެކުލަދުވަހުާވަނީާކޮމިޓީގެާގަވ އި

ާއިދ ރ ތަކ2ާު ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާޢަމެންބަރުންނ އި ާން ާކުރި ާކޮމިޝަނުގެާމެންބ4ާައްޔަން ާސަރވިސް ާސިވިލް ރުންނ އި
ނޑައަޅ ާާއިދ ރ ގެ ާކަ ާާފަރ ތުން ާޖުމްލަ ާމ7ާާިފަރ ތަކ އެކު ާމައްޗަށެވެ. ާދަާމެންބަރުންގެ ާބެއްލެވުމުގެ ާވޭތުވެދިަޔާކޮމިޓީގެ ށުން
ާއަހަރުވެސްާވަނީާސަރުކ ރުގެާއިދ ރ ތަކުގެާކޮމްޕްލަޔަންސްާއޮޑިޓްގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދެވިފައެވެ.2013ާާ

ާވަނަާއަހަރުާކޮމްޕްލަޔަންސްާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާއިދ ރ ތައް:2013ާ

 ތާރީޚް  އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާގެ ނަން #
31ާާއޮކްޓޯބަރ2012ާުއިނ09ާާްާއޮކްޓޯބަރ2012ާުާއ ރޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރޓޫރިޒަމް،ާމިނިސްޓްރީާއޮފ1ާާް

ާއަށްާ
14ާރީާޖަނަވ2013ާައިނ23ާާްާޑިސެމްބަރ2012ާުާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހިއުމަންާރިސޯސަސްާޔޫތްާއެންޑްާސްޕޯޓްސ2ާާް

ާއަށް
ާއަށ2013ާްއޭޕްރީލ22ާާްއޭޕްރީލްާއިނ02ާާްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާކޮމިޔުނިކޭޝަނ3ާް
ާއަށ2013ާްޖޫނ26ާާްޖޫންާއިނ09ާާްާާޒްމިނިސްޓްރީާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ 4ާ

ާއަށ2013ާާްޗްާމ ރ04ާިއިނ2013ާާްޖަނަވަރ30ާާީާވިލިމ ލޭގައިާހުންނަާ"ކުޑަކުދިންެގާހިޔ "5ާ
ާމީުހންެގ6ާާ ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާ"ޚ އްޞަ ާހުންނަ ާގުރައިދޫގައި ކ.

ާމަރުކަޒު"
04ާާ 2013ާާފެބުރުވަރީ ާމ ރ04ާިއިން 2013ާޗް
ާއަށް

ާއުގަންނައިދ7ާާޭ ާމަސައްކަތް ާ"ތަޢުލީމ އި ާހުންނަ ާމ ފުށީގައި ކ.
ާކުޑަކުދިންގެާމަރުކަޒު"

ާރުފެބ04ާު 2013ާާވަރީ ާރިމ 04ާއިން 2013ާޗް
ާއަށް

ާއަށ2013ާްއޮގަސްޓ05ާާްއިނ2013ާާްޖުލައ29ާާިާބްލަޑްާސަރވިސްާމޯލްޑިވްސ8ާާް
ާއެންްޑ9ާާ ާޓްރީޓްމަންޓް ާ"ޑްރަގް ާުހންނަ ާހިންމަފުށީގައި ކ.

ާރިހެބިލިޓޭަޝންާސެންޓަރ"
2013ާާާޑިސެމްބަރ03ާު ާޑިސެމްބަރ09ާާުއިން

ާއަށ2013ާް
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ާސިވި ާއޮފީސްތަކުން ާމަސްއޫލު ާސަރވިސްގެ ާއޮފްާސިވިލް ާކޯޑް ާސިފަތަކ އި ާއަސ ސީ ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާސަރވިސްގެ ލް
ާބެލުމަކީފުރިާކޮންޑަކްޓަށް ާޢަމަުލކުރޭތޯ ާާހަމައަށް ާޤ ނޫނުސިވިލް ާ)ސަރވިސްގެ ާއަށ ރަ ާމ އްދ 18ގެ ާވަނަ ާގައިާ( ާ)ކ( ގެ
ާގެާމައްޗަށްާލ ޒިމްާކޮށްފައިވ ާކަމެކެވެ.ާކޮމިޝަނު

ާ ާޢ ންމުާގަވ އިދުތަކ އިާޤ ނޫނ އިާއެާާކުރުމަށ އިާތަންފީޒުާގަވ އިދުާޤ ނޫނ އިާސަރވިސްގެާސިވިލްާދިވެހިމިގޮތުން
ާއިދ ރ ތަކުންާާސަރވިސްގެާސިވިލްާއެންމެހައިާކޮންޑަކްޓަށްާއޮފްާާކޯޑްާސަރވިސްގެާސިވިލްާތަކ އިއުޞޫލު މުވައްޒަފުންނ އި

ާސިވިލްާ ާޒަމ ނީ ާރަގަޅުކޮށް، ާފެންވަރު ާޚިދުމަތުގެ ާދެވޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރވިސްއިން ާސިވިލް ާބެލުމ އި، ޢަމަލުކުރޭތޯ
ާއެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތްތަކަށް ާކުރ  ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާޤ އިމުކުރުމަށް ސިވިލްާާސަރވިސްއެއް

އިދ ރ ތަކުގެާކޮމްޕްލަޔަންސްާއޮޑިޓްާކުރުމުގެާމަސައްކަތްާމިނިވަންާކޮމްޕްލަޔަންސްާޮއޑިޓްާކޮމިޓީއެއްގެާބެލުުމެގާސަރވިސްގެާ
ާ ާވަނީ ާހެދުމުގ2010ާާެދަށުން ާގޮތުގައި ާކަމެއްގެ ާކުރެވޭ ާގޮތެއްގައި ާދ އިމީ ާމަސައްކަތަކީ ާމި ާއަދި ާފެށިފައެވެ. ާައަހރު ވަނަ

އިދ ރ ތަކުގައިާއިންޓަރނަލްާއޮޑިޓްާނިޒ މެއްާޤ އިމްާކުރުމަށްާކޮމިޝަނުންާނިންމުމ ާާވަނަާއަހަރުާސަރުކ ރުގ2013ާެގޮތުންާ
ާވުނެވެ.ވަނަާއަހަރުާޤ އިމުާކުރ2013ާެނިޒ މްާާގުޅިގެންާމިާނިޒ މްާޤ އިމްާކުރުމުގެާފްރޭމްވަރކްާއެއްާއެކުލަވ ލައިާއެ

ާޤ  ާނިޒ މެއް ާކުރެވޭނެ ާއޮޑިޓް ާއިންޓަރނަލް ާއިދ ރ ތަކުގައި ާސަރުކ ރުގެ ާބޭނުމަކީ ާކުރުމުގެ ާއިމް ާސަރވިސްގެާދިވެހި ސިވިލް
ާގަވ އިދ  ާއުޞޫލުތަކ ާއިޤ ނޫނ އި ާކަށަވަރުާޢ ންމު ާހިނގަމުންދ ކަން ާއިދ ރ ތައް ާސަރުކ ރުގެ ާދ އިމީާާއެއްގޮތަށް ކުރެވޭނެ
ާޤ އިމު ާނިާނިޒ މެއް ާމި ާއިދ ރ އަޒ މުކުރުމެވެ. ާކޮންމެ ާތެރެއިން ާހެގެ ާއޮޑިޓެއް ާއިދ ރ އެއްގެ ާއެ ާ،ދުމަށްފަހުކުންވެސް

ާފޮުނވަންޖެ ާރިޕޯޓް ާއޮޑިޓް ާކޮމިޝަނަށް ާއަދި ާޤ އިމުކޮމިޝަނުހޭނެއެވެ. ާމިާަގއި ާބެލުކުރެވިފައިވ  ާކޮމިޓީގެ މުެގާނިވަްނާއޮޑިޓް
ާއެވެ.ވޭނެާދަށުންާއޮޑިޓްާރިޕޯޓްތަކުގައިވ ާކަންތައްތަކ އިާއިދ ރ ތައްާރެންޑަމްކޮށްާބަލައިާޗެކްކުރަމުންާގެންދެ

ާޤ އިމްާ ާނިޒ މް ާކުރުމުގެާމަސައްކަތްާސިވިލްާސަރވިސްާމި ާތަމްރީނު ކުރުމުގެާގޮތުންާސަރުކ ރުގެާދ އިރ ތަކުގައިާއޮޑިޓަރުން
ާ ާގޮތުން ާިމ ާގެންދެވުނެވެ. ާކުރިއަށް ާގުިޅގެން ާއިންސްޓިޓިއުޓ  07ާާޓްރެއިނިން ާއިން 11ާާއޭޕްރީލް އަށ2013ާާްއޭޕްރީލް

ާ ާޕްރޮގްރ މުން ާތަމްރީނު ާތަމްރީނ28ާުހިންގުނު ާތަކ އެކު،ާތަމްރީުނާާއޮޑިޓަރުން ާތަމްރީނު ާއޮޑިޓް ާއެހެނިހެން ކުރެވުނެވެ.ާއަދި
ާ ާއެކުލަވ ލެވުނެވެ.46ާކުރެވިފައިވ  ާޕޫލެއް ާގެންދިއުމަށްޓަކައިާާއޮޑިޓަރުން ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއެއްގޮތަށް ފްރޭމްވ ރކްއ 

ާއެ ާބަލަހައްޓަވ  ާރިސޯސް ާހިއުމަން ާދ އިރ ތަކުގެ ާއޮޑިޓަރުންނ  ާކުރެވުނު ާތަމްރީނު ސެޕްޓެމްބަރ2013ާާންމެއިސްވެރިންނ އެކު
25ާާ ާމެންދުރުފަުހ ާދުވަހު 13:00ާާވަނަ 15:00ާާއިން ާބޭއްވުނެެވ.2ާއަށް ާބައްދަލުވުމެއް ާމަސައްކަތު ާގަޑިއިރުގެ

ާނޮވެމް ާކުރައްވައި ާތައްޔ ރު ާރިޕޯޓް ާއެކަމުގެ ާގެންދިއުމަށ އި ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއެއްގޮތަށް ާފްރޭމްވ ރކްއ  ާބަރުދ އިރ ތަކުގައި
ވަނަާދުވަހުާޕަރމަނަންޓްާސެކްރެޓަރީންނަްށ13ާާނޮވެމްބަރ2013ާާުގެާނިޔަލަށްާކޮމިޝަނަށްާފޮނުވައިދިނުންާއެދ2013ާާި

ާރިޕޯްޓާ ާވަނީ ާތަކުން ާމިނިސްްޓރީ ާބައެްއ ާމުއްދަތައް ނޑައެުޅނު ާކަ ާއަދި ާދެންނެވިފައެވެ. ާނޯޓަކުން ާސަރކިއުލަރ ވ ނީ
ާފޮނުވ ފައެވެ.
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާއޮޑިޓަ ާޖެނެރަލްދިވެހިރ އްޖޭ ާމަރ ާޤ ނޫނީ ާކުރެއްވުމަށްފަުހާާސްގެ ާއޮޑިޓް ާއިދ ރ ތައް ާސަރުކ ރުގެ ާތެރެއިން، އޫލިއްޔަތުގެ
ާ ާރިޕޯޓްތައް ާއޮޑިޓް ާމަޢުލޫމ ތަށްާކޮމިޝަނުނެރުއްވ  ާގުޅިގެންގެ ާނިންމުމ  ާފޮުނވަން ާގޮތުގެާާ،ޓަކައި ާކުރ ނެ ާޢަމަލު އެކަުމގައި

ނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއަހަރުގެާތެރޭގައިާއެކުލަވ ލެވިފައެވެ.ާއަދިާއެާއުސޫލުގެާދަށުންާމިާވަނ2013ާާައުޞޫލެއްާވަނީާ
ޒްގެާއޮޑިޓްާރިޕޯޓްގެާރިވިއުާރިޕޯޓްވަނީާކޮމިޝަނަށްާހުށަހެިޅފައެވެ.އެފެއ 

ާ

ާޤ ނޫ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާދިވެހި ާގެ ާއ އ18ާިނު ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއ އިާ،ވަނަ ާސިވިލްާާ،)ނ( ާދިވެހި ާގައިވ ގޮތުން )ކ(
ާނިޒ މުތައްާ ާޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ާހިންގުމަށް ާމަސައްކަތްތައް ާާގޮތ އި،ާއެ ާާކުރަމުންދ  ާާމަސައްކަތް ާމުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ

ާލ ޒިމު ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާސިވިލް ާބެލުމަކީ ާއަދ ކުރުމުގެާާވެ.ކަމެކެާހަމަޖެހިފައިވ ގޮތް ާޒިންމ  ާދެންނެވުނު ާމި މިގޮތުން
ާއޮ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމުގޮތުން ާ"ސަރުކ ރުގެ ާގުޅިގެން ާމެއަފީހ އި ާއުޞޫއްސަސ ތައް ާކުރުމުގެ ާއޮޑިޓް ލެއް"ާނޭޖްމަންޓް

ާކުރެވިފައެވެ.ާ ާތައްޔ ރު ާވަނީ ާދަށުން ާއުޞޫލުގެ ާމެނޭމިދެންނެވި ާއެކުލަވ ލެވި ާކޮމިޓީއެއް ާއޮޑިޓް ާއަހަރ2013ާާުްޖމަންޓް ވަނަ
ާއެކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްތައްާފަށައިގަނެވިފައެވެ.ވަނީާ

 މެނޭޖްމަންޓްާއޮޑިޓްާކޮމެޓީ:

ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާކޮިމޓީ ާއޮޑިޓް ާާމެނޭޖްމަންޓް ާއިދ ރ ގެ ާކޮމިޝަނުގެ ާަސރވިސް ާއަދ03ާާިސިވިލް ާމެންބަުރން
ގެާގޮތުގަިއާޓީގެާމެންބަރުންވަނަާއަހަރުާނިމުނުއިރުާކޮމ2013ާާެމެންބަރުންގެާމައްޗަށެވެ.3ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއޮފީހުގެާ

ާވ ާމުވައްޒަފުންެނވެ.ތިއްބެވީާތިރީގައި

 ސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުގެާއިދ ރ ާާ-ާއްމަދުާފައިޒަލްމުޙަ .1
 އިދ ރ މިޝަނުގެާސިވިލްާސަރވިސްާކޮާ-ާފީމުސްޠަފ ާލުޠު .2
 ސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުގެާއިދ ރ ާާ-ާޢ އިޝަތުާޝިފްނ  .3
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއޮފީސްާާ-ާއ މިނަތުާޝީނ ާމުޞްޠަފ  .4
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއޮފީސްާާ-ާމަރިޔަމްާޒ ހިޔ  .5
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއޮފީސްާާ-ާޢަލީهللاާބައިދުޢު .6
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާމެނ2013ާޭ ާއަހަރު ާވަނަ ާކޮމިޓީން ާއޮޑިޓް ނޖްަމްނޓް ާަމއިގަ ާމެނޭކުރެވުުނ ާމަސައްކަތަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮޑިޓްާޑު ޖްމަންްޓ
ާމިހ ރުާ ާފޯރުކޮްށދިނުމެވެ.ާކޮމިޓީގައި ާއެހީތެރިކަން ާޓެކްނިކަލް ާމަސައްކަތްތަކުގައި ާއެތަރޓަންގެ ާމިސް.ާރަޖުލ  ކޮންސަލްޓަންޓް

ާޑިޓްާޕްލޭންާތައްޔ ރުާކުރުމެވެ.ާވަނަާއަހަރުގެާއެނުއަލްާއ2014ާޮކުރެވެމުންދ ާއެންމެާމުހިއްމުާމަސައްކަތަކީާާ

ާމެނޭޖްމަންޓްާއޮޑިޓ އިާގުޅިގެންާކުރެވުނުާޚ އްޞަާމަސައްކަތްތައް:

މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ކުރާނެ 
 ގޮތުގެ ފްރޭމްވޯކެއް ހެދުން

މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމަށް 
ބެނުންވާނެ ޓޫލްސް އަދި  
 ޗެކްލިސްޓް ތައްޔާރުން

މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓްގެ  
ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ  
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާދެވޭީނ39ާާދިވެހި ާކުރިއެރުން ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާމ އްދ ގައި ވަނަ
އޫލިއްޔަތުތަކ އި،ާއަދިާއޮފީހުގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިްލކުރުމުގައިާއެާމުވައްޒަފެއްާސްހުރިާމަޤ މުގެާވ ޖިބުަތކ އި،ާމަމުވައްޒަފުާ

ާއޭެގާ ާޒިންމ  ާޤ ނޫނީ ާމިދެްނެނވުނު ާކޮށްފައެވެ. ާބަޔ ން ާކަމަށްވަނީ ާކުރުމ އެކުގައި ާރިއ ޔަތް ާމިންވަރަށް ާކޮށްފައިވ  ޙިއްޞ 
މުކުރިާމަސައްކަތުާފެންވަރުާއްގައިާޢ 2009ާފެބްރުއަރ01ާާީގެާފަރ ތުންާކޮމިޝަނުާގައިާއުފުލުަމށްޓަކައިއެންމެާފުރިހަމަާގޮތު

ާކުރިއަށްާ ާއިދ ރ ތަކުގައި ާމަސައްކަތް ާބެލުމުގެ ާފެންވަރު ާމަސައްކަތުގެ ާއަހަރުވެސް ާވޭތުވެދިޔަ ާތެރެއިން ާނިޒ މުގެ ބެލުމުގެ
ފެބްރުއަރީ(ާގެާމަސައްކަތ10ާާް-ޖެނުއަރ20ާާީވަނަާއަހަރުގެާމަސައްކަތުާފެންވަރުާބެލުމުގެާފޯވަހިާ)2013ާާގެންދެވުނެވެ.

ާއެވަނީއެވެ.ާގައ3ާިޖަދުަވލުާކުރެވުނުާގޮތުގެާތަފްޞީލުާ
ާ

 ދަދު:ސައްކަތުގެާފެންވަރުާބެލުނުާމުަވއްޒަފުންގެާއަ"ާނިމުނުއިރު،ާމ2013ަ"މަސައްކަތުގެާފެންވަރުާބެލުމުގެާފޯވަހިާ
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ާ

ާ

ާސެކްރެޓަ ާމަޕަރމަނަންޓް ާސްރީންގެ ާބަލައިއޫލިއްޔަތު ާމިންަވުރާޤާ ާ،އަދ ކުރަމުންގެންދ ގޮތް ާއެކަށޭނަ ާމަސައްކަތަށް ބިލުކަމ އި
ާސެ ާޕަރމަނަްނޓް ާގޮތުން ާފެންވަވަޒަންކުރުމުގެ ާމަސައްކަތުގެ ާކްރެޓަރީންގެ ާމަސައްކަތް ާބެލުމުެގ ާއަހަރުވެްސ2013ާާރު ވަނަ

ާާކުރިޔަށްާގެންދެވުނެވެ.

ާ ާނިޒ މަކީ ާބޭނުންކުރ  ާސަރވިސްގައި ާސިވިލް ާބެލުމަށް ާފެންވަރު ާމަސައްކަތުގެ ާސެކްރެޓަރީންގެ ޑިގްރ360ާާީޕަރމަނަންޓް
ާމި ާނިޒ މެކެވެ. ާކުރައްވަާއެޕްރައިޒަލް ާފުރިހަމަ ާ)މިނިސްޓަރ( ާއިސްވެރިޔ  ާދ އިރ ގެ ާކުރުމަށްާންނިޒ މުގައި ާފުރިހަމަ ޖެހޭބައި

ާ ާއެދ އިރ އެއްގެ ާިމގޮތުން ާކުރެވުނެވެ. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާޚ އްޞަ ާއަހަރު ާގުޅުންހުރިާާއިސްވެރިޔ އަށްވޭތުވެދިޔަ އެކަމ 
ާކޮމިޝަނުލިޔެކި ާފޮނުވުމ އެކު، ާޔުންތައް ާރައީސްއ އި ާނ އިބު ާގެ ާދ އިރ އެއްގެާާށްހިމެނޭގޮތަާއްމުވައްޒަފެކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ

ާމަާސްވެރިޔ އ ާއި ާޒިންމ ތަކ އި ާސެކްރެޓަރީގެ ާޕަރމަނަންޓް ާއެދ އިރ އެއްގެ ާބައްދަލުކޮށް އޫލިއްޔަތުތައްާސްވަކިވަކިން
ާ ާދެނެގަނެވުނެވެ. ާގޮތްތައް ާއަދ ކޮށްފައިވ  ާސެޕްޓެމްބަރ15ާުމިގޮތުން ާޕަރސެޕްޓެމްބަރ19ާުން ާނިޔަލަށް މަނަންޓްާގެ

ާ ާމަސައްކަތު ާބެލުމުގެސެކްރެޓަރީންގެ ާާފެންވަރު ާކުރިޔަށްމުއްދަތު ާރިވިއު ާކުރެވޭ ާރިވިުއާާެދބައިވުުމން ާމި ގެންދެވުނެވެ.ާއަދި
ާސެކްރެ ާޕަރމަނަންޓް ާކޮންމެ ާބައްދަލުވުންތަކުގައި ާއެބޭފުޅެއްގެ ާފެންވަރ2012ާާުޓަރީއަކަށް ާމަސައްކަތުގެ ާއަހަރު ވަނަ

ާޙަާބެލުނުގޮތުގެ ާރިޕޯޓެއް ާޚުލ ސ  ާމ ކްސްތަކުގެ ާ ާއަދި ާސެޕ11ާްވ ލުކުރެވުނެވެ. ާބޭއްވުުނ2013ާާޓެމްބަރ ާދުވަހު ވަނަ
ާޕަރ ާބައްދަލުވުމުގައި ާކުރިޔަށްކޮމިޝަނުގެ ާބެުލން ާފެންވަރު ާމަސައްކަތުގެ ާސެކްރެޓަރީންގެ ާރިޯޕްޓާމަނަންޓް ާގޮތުގެ ގެންދެވުނު

ާކުރެވުނެވެ.ާހިއްޞ 

ާ ާބޭނުންކުރ ، ާބެުލމުގައި ާފެންވަރު ާމަސައްކަތުގެ ާސެކްރެޓަރީންގެ ާޕަރމަނަންޓް ާނިޒ މުގައިާޑިގ360ާާްމިއީ ާއެޕްރައިޒަލް ރީ
ާ ާދ އިރ ގެ ާއަހަރެވެ.ާއިސްވެރިޔ ބަޔ ންކުރ  ާފުރަތަމަ ާކުރެވުނު ާފުރިހަމަ ާގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވ  ާކުރައްވަންޖެހޭބައި،ާކަ ާފުރިހަމަ

ާކަމުގަާމި ާހަމައެކަނިބައި ާކުރެވިފައިނުވ  ާފުރިަހމަ ާމިހ ތަނަށް ާތެރެއިން ާބައިތަކުގެ ާބަޔ ންކުރ  ާހޯދާ އިވ ،ާނިޒ މުގައި ޚިދުމަތް
ާކުރުމަށްާވަނީާނިންމ ފައެވެ.ާވަނަާއަހަރުާމަސައްކަތ2014ާްތަކުގެާ)ޢ ންމުާރައްޔިތުންެގ(ާޚިޔ ލުާހޯދުމަށްާފަރ ތް

ާ

ާ

ާ ާޤ ނޫނ އި ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާގަދިވެހި ާރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ާއިން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާކުރުމަށ އި ާތަންފީޒު ޚިދުމަތުގެާވ އިދު
ާރަ ާކުރާ ނފެންވަރު ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާކުރުމަށް ާޤ އިމު ާސަރވިސްއެއް ާސިވިލް ާޒަމ ނީ ގަޅުކޮށް،

ާއެންޑްާ ާމެނޭޖްމަންޓް ާރިސޯސް ާހިއުމަން ާއޮފީހެއްގައި ާކޮންމެ ާމަޤުޞަދުގައި ާހޯދުމުގެ ާއެހީތެރިކަން މަސައްކަތްތަކަށް
ާ ާމިާކެއްކޮމިޓީތަާ)އެޗް.އ ރު.އެމް.ޑީ(ޑިވެލޮޕްމަންޓް ާނިންމަވ ފައެެވ. ާވަނީ ާކޮމިޝަނުން ާކުރުމަށް ާމިނިސްޓްރީާާޤ އިމް ގޮތުން

ާހިއުަމންފެންވަރުގައ  ާކަމަށް ާކުރެވެންވ ނެ ާޤ އިމު ާކޮމިޓީތަްއ ާދެންނެުވނު ާމި ާެފންވަރުަގއި ާރަށު ާމެނޭޖްމަާއި، ންޓްާރިސޯސް

ާއެވެ.ާވެވިފައިާޓީގެާއަތްމަތީާފޮތުގައިާބަޔ ންާކުރެއެންޑްާޑިވެލޮޕްމަންޓްާކޮމެ
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ާމެނޭޖްމަާހިއުމަން ާކޮމެޓީރިސޯސް ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާއެންޑް ާއެންމެާންޓް ާއަހަރު ާވޭތުވެދިޔަ ާތެރެއިން ާމަސައްކަތްތަކުގެ ތަކުގެ
ޓީތަކުގެާމަހ ސިންތ ައްށާންޓްާއެންޑްާޑިވެލޮޕްމަންޓްާކޮމެހިއުމަންރިސޯސްާމެނޭޖްމަމުކަމެއްާދީގެންާކުރިޔަށްާގެންދެވުނީާއްމުހި

ާތަފ ތުތައްޔ ރުވުމު ާބ އްވައި، ާބައްދަލުވުންތައް ާޕެނަލްތަކ އެކު ާވަކިވަކި ާމިގޮތުން ާމަސައްކަތެވެ. ާެއާާގެ ދ އިރ ތަކުން
ާ ާތަފ ތު ާމިގޮތުްނ ާކުރެވުނެވެ. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާތައްޔ ރުކުރުމުގެ ާކަރުދ ސް ާހުަށހަޅ ނެ ދ އިރ އަުކްނ3ާާމަހ ސިންތ އަށް

ބައެއްާއިތުރުާދ އިރ ތަކެއްާހިމެނޭގޮތަްށާާ،މިާމަހ ސިންތ ހުށަހެޅުމަށްާނިންމުނެވެ.ާ)އަށްާތ ތައްޔ ރުކުރެވިާމަހ ސިންާކަރުދ ސް
ާއެއްމަހ ސިންތ ާފުޅ ދ އިރ އެއްގެ ާއެާގެ ާމަހު ާޑިސެމްބަރ ާއަދި ާވެވުނެވެ. ާތައްޔ ރީތައް ާގެންދިއުމ ބެހޭ ާކުރިއަށް ސިފައިގައި

ާތައްޔ ރީތައްާމަހ ސިންތ  ާފަސްކޮށްދިނުމަށްާއެޚަލަތު ހުރިގޮތުން ޙާލީ ދައުލަތުގެ މާ، ވުމަށްފަހުާބޭއްވުމުގެ ާކުރުން ރަދުތައް
ާ ާއެދިވަޑައިގަތުމުން، ާޓްރެޜަރީން ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާާމަހ ސިންތ މިނިސްޓްރީ ާއަހަރަށްވަނ2014ާާީބޭއްވުން ވަނަ

ާއެވަނީއެވެ.ކުރެވުނުާމައިގަނޑުާކަރުދ ސްތައްާތިރީގައިާާތައްޔ ރުާއެާމަހ ސިންތ އަށްފަސްކުރެވިފައެވެ.(ާ
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ާއެމްޕްލޯއީ މޯޓިވޭޝަން ޕޭޕަރ•

 ޕަރސަނަލް ޕެނަލް 

ާޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސީ ޕޭޕަރ•

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

ާކޮމިޓީތައް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް .ާޑީ.އެމް.އާރު.އެޗް•

ޑީ ކޮމިޓީތައް.އެމް.އާރު.އަތޮޅުއެޗް  
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ާސަރވިސްގައިާ  ާސިވިލް ާއެކުލަވ ލުމ އި، ނޑު ާއޮނިގަ ާޢިނ ޔަތްތަކުގެ ާމުސ ރައ އި ާވަޒީފ ތަކުގެ ާސަރވިސްގެ ސިވިލް
ާ ާމުރ ޖަޢ ާހިމެނޭ ާއެކުލަވ ލ  ނޑު ާއޮނިގަ ާޝަރުތުތަކުގެ ާމަޤ މުތަުކގެ ާއެހެނިހެން ާމަޤ މުތަކ އި ާފަންނީ ާއަދި އިދ ރީ

 ކުރުމުގެާމަސައްކަތްކުރުމ އިާބެލެހެއްޓުން.

ނޑުާފ ސްކުރުން.ާ   ސިވިލްާސަރވިސްގެާއިދ ރ ތަކުގެާއިދ ރީާއޮނިގަ

ާއު  ާއެލަވަންސްތަކުގެ ާދޭ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސަރވިސްގެ ާކުރުމ އިާސިވިލް ާމަސައްކަތް ާމުރ ޖަޢ ކުރުމުގެ ޞޫލު
 ބެލެހެއްޓުން.

ާއެޅުމުގެާ  ާސިސްޓަމަށް ާވިއުގަ ާސީ.އެސް ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާގުޅިގެން ާމަޤ މުތަކ އި ާއިދ ރ ތަކ އި ާއުފެއްދޭ އަލަށް
 މަސައްކަތްާބެލެހެއްޓުމ އިާހިންުގން.

 ސިވިލްާސަރވިސްގެާސަރވިސްާއެކްސަލަންސްގެާމަސައްކަތްާކުރުން. 
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ާ

ާ

ހިާސިވިލްާސިރވިސްާޒަމ ނީާކުރުމުގެާގޮތުންާދަނީާގިނަގުަނާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެވެމުންނެވެ.ާމިގޮތުންާފިޔަވަހިތަކަކަްށާވެދި
ނޑަށްާ ނޑުތައްާމުރ ޖ ކޮށްާއައުާއޮނިގަ ގައިާވަީނ2009ާާރީާރުވަފެބ1ާާުބަހ ލެވިގެންާސިވިލްާސަރވިސްގެާމަގ މުތަކުގެާއޮނިގަ

ާސަ ާސިވިލް ާކުރެވިފައެވެ. ާނޭޝަންސްާހިޖުރަ ާޔުނައިޓެޑް ާއަދި ާއޮފީސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކޮމިޝަނ އި ރވިސް
ާޕްރޮ ާކުރިާރ ގްޑިވެލޮޕްމަންޓް ާގުޅިގެން ާ)ޔޫއެންޑީޕީ( ާމް ާގެންގޮސްފައިވ  ާޔަށް ާއެން ާސަރވިސްާ"ބިލްޑިންގ އެފިޝިއެންޓް،

ާޓްރ ންސްޕޭރެއޮރިއެންޓެ ާއެންޑް ާޑް ާ)ބެސްޓް(" ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާއެކިންޓް ާމަސައްކަތްތަކަށް ާމި ާދަށުން ާޕްރޮޖެކްޓްގެ
ާމަތިންާއެހީތެރިކަންާލިިބަފއިވެއެވެ.ާފަހަރު

ނޑުތަކ އިާމަގ މުތައްާމުރ ޖަޢ ޕްރޮޖެކްޓްގެާދަށުންާއޮާބެސްޓް ކުރުމުގެާގޮތުންާކުރިއަށްާގެންދެުވނުާ"ޖޮބްާއިވެލުއޭޝަން"ާާިނގަ
ާމައްޗަ ާނަތީޖ ގެ ާމިނިސްތްޢ ޔަރިާށްމަސައްކަތުގެ ާކުރެވިފައެވެ.ާކޮށް ާވަނީ ާރިވިއު"ާމަސައްކަތް ާ"އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޓްރީތަކުގެ

ާއެންމެާ ާކުރެވޭނެ ާމަސައްކަތްތައް ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ާމިނިސްޓްރީތަކަށް ާފެށީ ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާމަސައްކަތް މި
ާތިބެން ާގައި ާސަރވިސް ާސިވިލް ާެދނެގަތުމަށ ިއ، ާބޭނުން ާއޮތުމުެގ ނޑެއް ާއޮނިގަ ާއަދަުދާާއެކަށޭނަ ާމުވައްޒަފުންގެ ެޖހޭނެ

ާމި ާކަމެކެވެ. ާމަޝްވަރ ދީފައިވ  ާކޮމެޓީން ާކަމ ބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަތިން ާދެފަހަރެއްގެ ާމިކަމަކީ ާދެނެގަތުމަށެވެ.
އިވެއެވެ.ާމަސައްކަތްާކުރިޔަށްާގެންދިޔުމަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާއެހީތެރިކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާލިބިފަ

ާވަނަާއަހަރުާކުރެވުނުާމަސައްކަތްތަކުގެާތެރޭގައި؛2013ާމިގޮތުންާ

ާވަރުފެބު  ާނިންމ ،2013ާާރީ ާމަސައްކަތްތައް ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާނުނިމިހުރި ާމަސައްކަތް ާނިޔަލަށް ގެ
 ފައިނަލްކުރުން.ާމިނިސްޓްރީތަކުންާރިޕޯރޓްތަކަށްާގެންނަންާޭބނުންވ ާބަދަލެއްވ ނަަމާއެބަދަލެއްާގެނެސްާރިޕޯރޓްތައް

ާވަރުފެބު  ާއޮްފ2013ާާރީ ާމިނިސްޓްރީ ާއަދި ާއޮފީސް ާ)ޔޫއެން،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާސްޓޭްކހޯލްޑަރުންނ އެކު ގައި
 ބޭއްވުން.ާބައްދަލުވުންފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ(ާ

 ާ ާހޯލްޑަރސްއ އި ާސްޓޭކް ާވެރިންނ އި ާމިނިސްޓްރީތަުކގެ ާހުރިހ  ާދައުލަތު 2013ާާއިސްވެރިންނ އެކުމިކޮމިޝަނުގެ
ާބ އްވައިރިމ  ާކޮންފަރެންސެއް ާވެލިޑޭޝަން ާތެރޭގައި ާރިވިއުާާ،ޗްމަހުގެ ާއޮގަނައިޒޭޝަން ާކޮންފަރެންސްގައި މި

ާ ނޑު ާަމއިގަ ާފ ހަގަކުރެވުނު ާރ5ާިޕްރޮޖެކްޓުން ާޢ ދ އިރ އަކަށް ާމަޝްވަރ 5ާާޔަތްކުރެވި ާހުަށހެޅި ކަރުދ ހެއް
ާމަޝްވަރ  ާމިގޮތުން ާކުރެވިގެންދިޔުން. ާފަންކްޝަްނ؛5ާާކުރެވުނު ާމެންޑޭޓ އި ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާތެރޭގައި؛ ދ އިރ ގެ

ާޑެލިވަރީ ާސަރވިސް ާއޮފް ާމޮޑެލް ނޑ އި ާއޮނިގަ ާއެންޑްާ؛ އިދ ރީ ާސިސްޓަމަިއޒޭޝަން ާއޮގަނައިޒޭޝަން، ވޯކް
ާކޮމްޕިއުޓަރައިޒޭޝަން؛ާހިއުމަންާރިސޯސަސްާއަދިާފައިނޭންޝިއަލްާރިސޯސަސްާހިމެނެއެވެ.

ާާ
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ާ

ާ

ާ

ާ

ާމަސައްކަތްތަކ އިާ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާކޮމިޝަނ އި ާސަރވިސް ސިވިލް
ާއިދ ރ ތަ ާބޭރުގެ ާރ އްޖެއިން ާކުރުމަްށޓަކައި ާހަރުދަނ  ކ އިާޚިދުމަތްތައް

ާމަޢުލޫމ ާކޮމިޝަންތައް ާގެންދ ޮގތުގެ ާއިދ ރ ތަކ އިާކުރިއަށް ާހޯދަިއ،ާއެ ތު
ާކުރިއެރުމަށްާ ާމުވައްޒަފުންގެ ާ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާބަދަހިކޮްށ ގުޅުން
ާބޭުނންވ ނެާ ާހިންގުމަށް ާޕްރޮޖެކްޓްތައް ާތަފ ތު ާތަމްރީނ އި ބޭނުންވ 

ާތްވަޞީލަ ާގިނަގުނަ ާދިނުމަށް ާހޯދައި ާކުރެވުނެވެ.ތައް ާމަސައްކަތްތަކެއް
ާމީގެތެރޭގައި؛

ާސިންގަޕޫރުާ-ާ"2013"އޭ.ޖީ.ޕީ.އޭާކޮންފަރެންސްާ

ާޕަބްލިކް ާފޯރ ާގުރޫޕް ާާއޭޝިއަން ާއަކީ ާ)އޭ.ޖީ.ޕީ.އޭ( ާއިންޓަރނޭޝަަންލ1930ާާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާއަހަރު ވަނަ
ާ ާއުފެުދނު ާގުޅިގެން ާއެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންއ  ާއޮފް ހިޭލާއިންސްޓްޓިއުޓް

ާސ ބަ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމަޤުޞައިހަށް ާގެ ާއޭ.ޖީ.ޕީ.އޭ ދަކީާދ ރ އެކެވެ.
ާުއޞޫލުތައްާ ާގުޅ ލުމަށް ާނެޓްވ ރކުން ާޤައުމުތައް ާސަރަޙައްދުގެ އޭޝިއ 
ާއިޖ ދ އިާ ާއައު ާހަރުދަނ ކޮށް ާހިންގުން ާއިދ ރީ ާޤައުމުތަކުގެ ޤ އިމްކުރުމ އި،

ާ ާސަރުކ ރުގެ ާހޯދައި، ާގޮތްތައް ާއައު ާއެހީގައި އިދ ރ ތައްާޓެކްނޮލޮޖީގެ
ާހަރުދަނ ކޮށްާކުރިއެރުވުމަށްާއެހީެތރިވުމެވެ.

ގައިާބޭއްވުނުާއޭ.ޖީ.ޕީ.އޭާކޮންފަރެންސްގައިާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުގެާރުއަހަރުާސެޕްޓެމްބަރުމަހުާސިންގަޕޫވަނ2013ާާަ
ާމެންބަރުންާބައިވެރިވެާވަޑައިގެންނެވިއެވެ.2ާ

ާރު:ސިންގަޕޫާ–"ލީޑަރޝިޕްާޓްރެއިނިންގާޕްރޮގްރ މް"ާ

ާކޮމިޝަނުާވަނ2011ާަ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާވައަހަރު ާގެ ާވަޑައިގެން، ާސިންގަޕޫރަށް ާސެކްރެފްދެއް ޓަރީންނަްށާޕަރމަނަންޓް
ާބޭއްވުމ ޕްރޮގްރ ާތަމްރީނު ާސިންގަޕޫރުގައި ާސިންގަޕޫރުގެާމެއް ާސިންގަޕޫރުާގުޅޭގޮތުން ާއ އި ާމިނިސްޓްރީ އެންޓަރާާފޮރިން

ާކޯޕަރޭޝަންއ  2011ާާާ،އެކުޕްރައިސް ާފެށިގެން ާއަހަރުން ާޢަވަނަ ާމަޝްވަރ ތަކުގައި ާސިފައެއްާކުރަމުންދިޔަ މަލީ
ާ.ގެންދިއައެވެޖެހި

12 
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ާއަހަރ2013ާާުާމިގޮތުން ާސެކްރެާވަނަ ާޕަރމަނަންޓް ާއްޞަޚ ޓެރީންނަށް ާތައްޔ ރުކުރެވުނު ޕްރޮގްރ މްާާމިތަމްރީނުކޮށްގެން
ާސިންގަޕޫރުގައި ާއެހީއަކ އެކު ާބޮޑު ާވަރަށް ާފައުންޑޭޝަންގެ ާތަމަސެކް ާބޭއްވުނެވެ. ާސިންަގޕޫރުގައި ާބަހ ލައިގެން ާދެބެޗަކަށް

ާ ާާމިތަމްރީނުާބޭއްވުނު ާާޖުމްލަ ބޭފުޅުނ20ާާްޕްރޮގްރ މްގައި
ާ ާތެރޭގައި ާމީގެ 5ާބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ާ ާސެކްރެޓަރީންާޕަރމަނަނ14ާްކޮމިޝަނަރުންނ އި ޓް
ާމި ާއ އިާާތަމްރީނުާހިމެނެއެވެ. ާލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރ މްގައި

ާކޮންސެޕްޓްތަކ އިާ ާފަހުގެ ާއެންމެ ާރިސޯސްގެ ހިއުމަން
ާ ާތަރައްޤީގެ ާސިންގަޕޫރުގެ ާތަޖްރިބ ތައް ތަމްރީނުގެާވަނީ

ާކުރެވިފައެވެ.ބައިވެރިންނ އިާޙިއްޞ 

ާބިލ18ާް" ާކެޕޭސިޓީ ާފެމިނިސްޓް ާއޭޝިއަން ާސައުތު ާއޮންވަނަ ާކޯސް ޖެންޑަރ،ާސަސްޓެއިނަބްލްާާޑިންގ
ާ:ބަންގްލަދޭޝްާާ–"ާހުޑް،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާއެންޑްާޕީސްލައިވްލި

2013ާާ ާނޮވެމްބަރުން ާއަހަރުގެ ާމ ޙައުލެއްާާ–ވަނަ ާރައްކ ތެރި ާއަމ ން ާމަޤުޞަދަކީ ާކޯހުގެ ާމި ާބޭއްވުނު ޑިސެމްބަރަށް
ާކުރިއެރުވުމަށްާ ާޤ ބިލުކަން ާއަންހެުނންގެ ބިނ ކުރުމ އި،

ާމިާާމަސައްކަތް ާބޭއްވުނު ާބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރުމެވެ.
ާބައިވެރިެވާ ާބޭފުޅުން ާޤައުމުތަކުން ާއެކި ވޯރކްޝޮޕްގައި

ާރ އްޖޭގެ ާސަރވިސްާާވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ާސިވިލް ަފރ ތުން
ާފުރުޞަތުާ ާބޭފުޅަކަށް ާއިންސްޓްޓިއުޓުެގ ޓްރެއިނިންގ
ާސިވިލްާ ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުްނ، ާވޯރކްޝޮޕްގެ ާމި ދެވުނު
ާފޯރުކޮށްދީ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމި ާމުވައްޒަފުންނަށް ާ،ސަރވިސް
ާމީހުންާމިކަމަށްާހޭލުންތެރިކުރުމަްށާމަގުފަހިާކޮށްދެވުނެވެ.

ާ

ާ
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ާ

ާ

ާ

ާ

ާ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއެ ާކުރުމަށް، ާރަނގަޅު ާފެންވަރު ާމަސައްކަތުގެ ާމުވައްޒަފުންގެ ާސަރވިސް އިތުރުކުރުމަީކާާބިލްކަންޤ ސިވިލް
ާމު ނޑިނޭޅިާއެންމެ ާގ އިމުކޮށް،ާކެ ާޓްރެއިނިންގާއިންސްޓިޓިއުެޓއް ާސަރވިސް ާވުމ އެކު،ާސިވިލް ާކަމަށް ާކަންތައް ާއެއް ހިއްމު

ވަނަާއަހަރުާސިވިލ2013ާާްބިލްކަންާއިތުރުާކުރުމުގެާމަސައްކަތްާކުރެވެއެވެ.ާމިގޮތުންާޤ ސިވިލްާސަރވިސްާމުވައްޒަފުންގެާ
ާއެކިއެިކާ ާތަފ ތު ާއަމ ުޒކުރެވިގެން ާމުވައްޒަފުންނަށް ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާއެހެނިެހން ާދައުލަތުގެ ާމުވައްޒަފުންނަށ އި ސަރވިސްގެ

ާންާއިތުރުުކރުމަށްާމަސައްކަތްާކުރެވިފައިވެއެވެ.ބިލްކަޤ ތަމްރީނުާޕްރޮގްރ މްތައްާހިންގައިާމުވައްޒަފުންގެާ
ާ

ާ

ާ

ާމު ާސަރވިސްގެ ާތަމްރީނުސިވިލް ާބޭުނންވ  ާވައްޒަފުންނަށް ާދެނެގަތުމުގެ ާޮކބައިތޯ ާއަހަރ2013ާާުާމަސައްކަތްަތކެއްތަކަކީ ވަނަ
ާ ާމ ލޭގައި ާގޮތުން ާމި 9ާާކުރެވިފައިވެއެވެ. 2011ާާމިނިސްޓްރީއަކުން ާމުވައްޒަފުންގެ ާލިބިފައިވ  ާއަހަރު މަސައްކަތުާވަނަ

ާފޯމުތަކުގައި ާާފެންވަރުބަލ  ާދ އިރ ތައްފ ަހގަކޮށްފައިވ  ާބޭނުންވ  ާބޭނުންވ ާާތަމްރީނު ާއިދ ރ ތަކަށް ާއެ ދިރ ސ ކުރެވި،
ާދެނެ ާވަނީ ާސ ވޭތަމްރީނުތައް ާރެންޑަމް ާކުރެވުނު ާއަތޮޅުތަކުގައި ާއަދި ާބައިވެރިވިގަނެވިަފއެވެ. ޅަުކްނާއަތ15ާޮާއެއްގައި

އެންމެާބޭުނންވ ާދ އިރ ތައްވަނީާދެނެގަނެވިފައެވެ.ާމިާގޮތުންާހެދިފައިވާ ާތަމްރީނުލޫމ ތުގެާމައްޗަށްާބިނ ކޮށް،ާލިބިފައިވ ާމަޢު
ާއެނަލި ާސަރސިސްާޓްރެއިނިންގާނީޑް ާސިވިލް ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާ)ސީ.އެސް.ޓީ.އައި(ާވިގެ ާޓްރެއިނިންގާއިންސްޓިޓިއުޓު ސް

ާމުގެާމަސައްކަތްދަނީާކުރެވެމުންނެވެ.ފަރުމ ކުރުާާޕްރޮގްރ މްތައްާަތމްރީނުހިންގަމުންދ ާކޯސްތަކ އިާާއިން

ާ

ާ

ާމުވައްޒަފުންާ ާސަރވިސް ާާނަކީސިވިލް ާާބިލުޤ ހުނަރުވެރި ާހެދުމަށ އި ާބަޔަކަށް ާސަރވިސް ާޚިދުމަތުގެާސިވިލް އިދ ރ ތަކުންދޭ
ާރަނގަޅު ާމަފެންވަރު ާހަލުވިުކރުމުގެ ާކޮށް 2013ާާޤްޞަދުގައި ާޖުމްލަ ާޕްރޮގްރ މްާތަމްރީނ66ާުވަނައަހަރު 1838ާގައި

ާާވައްޒަފުންމު ާހިންުގނު ާމ ލޭގައި ާއެއީ ާވެެއވެ. ާބައިވ56ާެބައިވެރިވެފައި ާޕްރޮގްރ މްގައި ާމުވައްޒަފުންނ އ1499ާާިރިވި
ާންނެވެ.މީހ339ާުރިވިާޕްރޮގްރ މްގައިާބައިވ10ާެސީ.އެސް.ޓީ.އައިާއިންާޒިޔ ރަތްކޮށްާހިންގުނުާާއަތޮޅުތަކަށް

ާ

13 
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާތަމްރީނުާކުރެވުނުާާއްާހިންގުނުާދ އިރ ތަކ އިޕްރޮގްރ މްތަވަނަާއަހަރުާތަމްރީނ2013ާާު

 މުވައްޒަފުންގެާއަދަދުާ

 

ާމ ލޭގައިާހިންގުނުާޕްރޮގްރ މުތައް:

ާއަހަރ2013ާު ާސަރވިސްާާވަނަ ާސިވިލް ާމަސައްކަތްކުރ  ާމ ލޭގައި ާއިންސްޓިޓިއުޓުން ާޓްރެއިނިންގ ާސަރވިސް ސިވިލް
ާހިންގިމުވަ ާއަމ ޒުކޮށް ާޖުމްތަމ56ާްާއްޒަފުންނަށް ާޕްރޮގްރ މްގައި ާރީނު ާތަމްރީންާާންމީހ1499ާާުލަ ބައިވެރިވެ

ާސަރވި ާސިވިލް ާތެރޭގައި ާމުވައްޒަފުންނ އި،ާމުސްތަލިބިގެންފައިވެއެވެ.ާމީގެ ާމުޤިސްގެ ާމުވައްޒަފުންވެސްާއައްލު އްަސސ ތަކުގެ
ާ ާހިންގިހިމެނެވެ. ާގޮތުން ާއެދުމުގެާާމި ާއޮފީސްތަކުގެ ާސީދ  ާޕްރޮގްރ މްތަކަކީ ާތަމްރީނު ާއޮފީސްތަކުގެާާމަތިންބައެއް އެ

ާކެވެ.ފުންނަށްާހިންުގނުާތަމްރީންތަކެމުވައްޒަ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާއެާދ އިރ ތަކުންާާއިާމ ލޭގައިާޕްރޮގްރ މްތައްާހިންގުނުާމައިގަނޑުާދ އިރ ތަކ 
ާމީހުންާތަމްރީނުާކުރެވުނުާޢަދަދުާ

ާ

ާމުއައްސަސ ތަކުގެާމުވައްޒަފުންާތަމްރީނުކުރުމަށްާހިންގުނުާޕްރޮގްރ މުތައް:އެހެނިހެންާ

ޑިޕ ޓްމަންޓްާއޮފްާޖުޑީޝަލްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އިާމޯލްޑިވްސްާއިންލެންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީއ އިާއަދިާއެހެނިހެންާމިނިވަންާ
ާގޮތުްނާއަމު ާއިތުރުކުރުމުގެ ާގ ބިލްކަން ާމުވައްޒަފުންގެ އްސަސ ތަކުގެ

ާ ާމަތިްނ ާއެދުމުގެ ާއިދ ރ ތަކުގެ ާެއ ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް 2013ާޓްރެއިނިންގ
ާވަނަާއަހަރުވެސްާހިންގިފައިވެއެވެ.

ާއޮފްާ ާމެމޮރަންެޑމް ާއިންސްޓިޓިއުޓ އެކު ާޓްރެއިނިންގ ާސަރވިސް ސިވިލް
ާފަރ ތްތަކ އިާ ާސޮއިކުރެވިފައިވ  ާގައި ާ)އެމްއޯޔޫ( އަންޑަރސްޓޭންޑިން

ާހިންގު ާތަމްރީނުތައް ާގުޅިގެން ާސިވިލ2013ާާްމުެގާމަސައްކަތްތައް ާގޮތުން ާގެންދެވިފައިވެއެވެ.ާމި ާކުރިއަށް ާއަހަރުވެސް ވަނަ
ާތަމްރީނުާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާރިސޯސްތައް ާެފސިލިޓީސްތަކ އި ާޓްރެއިނިންގ ާއިްނސްޓިޓިއުޓްގެ ާޓްރެއިނިންގ ސަރވިސް

 ށްޓަކައިާފޯރުކޮށްދެވިފައިެވއެވެ.ހިންގުމަ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާރޮގްރ މުތައް:އަތޮޅުތެރޭގައިާހިންގުނުާޕް

ާއަހަރ2013ާު ާ ވަނަ ާޕްރޮގްރ މްާތަމްރ10ާީއަތޮޅުަތކުގައި ން
ާތަމްރީނުމުވައްޒ339ާަާހިންގައި މިގޮތުންާާކުރެވިފައިވެއެވެ.ާފުން

ާތިރީގަިއވ ާ ާއަދަދު ާދ އިރ ތަކ އި ާކުރެވުުނ ާތަމްރީނު މުވައްޒަފުން
ާޗ ޓުގައިާއެވަނީއެވެ.

ނޑުާދ އިރ ތަކ މްތައްާހިންގުނުާއަތޮޅުާތެރޭގައިާޕްރޮގްރ  ާއެދ އިރ ތަކުންާއިމައިގަ

ާމީހުންާތަމްރީނުާކުރެވުނުާޢަދަދުާ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާ"ޑިޕްލޮމ ާއިންާޕަބްލިކްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާއެންޑްާމެނޭޖްމަންޓްާޕްރޮގްރ މް"

ާލެވެލްގައިާ ާއެގްޒެކެޓިވް ާސީނިއަރ ާސަރވިސްގެ ސިވިލް
ާޑިޕްލޮމާ  ާއަމ ޒުކޮށްގެން ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރައްވ  މަސައްކަތް

ާ ާސިންގަޕޫރުގެ ާކޯހެއް ާލެވެލްގެ ޑިވެލޮޕްމަންްޓާމެނޭޖްމަންޓް
ާސިންގަޯޕރ ާއޮފް އާ ާ(އެމް.ޑީ.އައި.އެސް)ާއިންސްޓިޓިއުޓް

ާ 27ާާގުޅިގެން 2013ާާޖެނުއަރީ 27ާާން 2013ާނޮވެމްބަރ
ާޕަބްލިކްާ ާޑިޕްލޮމ އިން ާހިންގިފައިވެއެވެ. އަށް

ާކޯ ާމެނޭޖްމަންޓް ާއެންޑް ާނަމުގައިާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުގެ
ާކޯހުގަ ާމި ާކޯާބައިވެރިނ18ާްާއިހިންގުނު ާހ ވަނީ ާސެޓްފިކެޓް ާފުރިހަމަކޮށް ާކޮލިފިކޭޝަންާޞިސް ާމޯލްޑިވްސް ލްކޮށްފައެވެ.

ާ ާކޯހުގެ ާމި ާހިންގ  ާއެކްރެޑިޓްކޮށްގެން ާލެވެލްއަްށ ާޑިޕްލޮމ  2ާާއޮތޯރިޓީގައި ާބެޗް ާހިންގުމަްށ2014ާާވަނަ ާއަހަރުވެސް ަވނަ
ާާހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ާ

ާ"ފަރސްޓްާސެޓްފިކެޓްާއިންާއިންގްލިޝްާޕްރޮގްރ މްާ"

ާ ާސަރވިސްގެ ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާސިވިލް ާޕަބްލިކް ާޑިޕްލޮމ އިން ާހިންގަމުންދ  ާމީހުންނަށް ާލެވެލްގެ ސީނިއަރާއެގްޒެކެޓިވް
ާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ާފެންވަރު ާއިނގިރޭސި ާތެރެއިން ާފަރ ތްަތކުގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާިހންގުމަށް ާކޯސް ާމެނޭޖްމަންޓް ާއެންޑް

ާފަ ާފަރ ތްތަކަށް، ާސެޓްފިެކްޓ ާނަމުގައިާސްޓް ާއިންގްލިޝްގެ އިން
2013ާރ މެއްާތަމްރީނުާޕްރޮގްގިރޭސިާފެންވަރުާމަތިކުރުމުގެާނއި

ާމަސްދުވަހުގެާމިާޕްރޮގްރ މްގައ6ާާިހިންިގފައިވެއެވެ.ާާވަނަާއަހަރު
ާ 12ާާޖުމްލަ ާަތމްރީނު ާމިާބައިވެރިއަކު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ާ ާބައިވެރިންނަށް ާހިންގުމަށ2014ާާްޕްރޮގްރ މްގެ ާއަހަރު ާވަނަ
ޑްާހަމަޖެހިފައިވ ާޑިޕްލޮމ އިންާޕަބްލިކްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާއެންާ

ާދިނުމަށްވަނީާހަމަޖެހިފައެވެ.ާމެނޭޖްމަންޓްާކޯހުންާފުރުަޞތު

ާ
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާ"އިންާއޮފީސްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާޕްރޮގްރ މ3ާްސެޓްފިކެޓްާ"

2013ާާ ާބޭނުންވ  ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާއަހަރު ާހެދުނުތަމްރީނުތަވަނަ ާދެނެގަތުމަްށ ޓްރެއިނިންގާނީޑްާާއް
ާ ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ާހިންގުމަށްާތަމްރީނުއެނަލިސިސްއިން ާކޯސްތައް ާދ އިރ ަތކުން ާތައްޔ ރީތައްވުމުގެާާބޭުނންވ  ވ ންޖެހޭ

ާާމަސައްކަތް ާސެޓްފިކެޓް ާގޮތުން ާމި 3ާާކުރެވިފައިވެއެވެ. ާކޯސް ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާއޮފީސް ާާފަރުމ އިން 27ާކުރެވި
ާމޮޑިއުލްާކިޔަވައިާދެވޭނެއެވެ.8ާމަސްާދުވަހުގެާމިާކޯހުގައިާޖުމްލ3ާާަގައިާވަނީާފެށިފައެވެ.2013ާާނޮވެމްބަރާ

ާ

ާ

ާ

ާން:ތަޢ ރަފްކުރުާާ"އެންޓްރީާލެވެލްާސެޓްފިކެޓްާ"

2013ާާ ާބޭއްވުމަށް ާއަހަރު ާވަނަ ާއެގްއެންޓް"ރޭވުނު ާާ"ޒ މްރެންސް ާއެންގެ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާލެވެލްާބަދަލުގައި، ޓްރީ
ާސެޓްފިކެ ާކުރުޓެއް ާހަމަާމަށްާތަޢ ރަފް ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާމަާާޖެއްސުމ ސިވިލް ާވ ންޖެޭހާާސައްކަތްގުޅިގެން،ާއެ ކުރުމަށް

ާ ާމަސައްކަތް ާކުރެވިފ2013ާަތައްޔ ރީތައްވުމުގެ ާއަހަރު ާވަނަ ާގޮތުން ާމި ާ ާލިބިގަތުަމށްއިވެއެވެ. ާސެޓްފިކެޓް އެދޭާާއެ
ާ ާޭދންޖެހޭ ާމުޤަފަރ ތްތަކަށް ާއިމްތިޙ ުނގެ ާާކަރުދ ސްތައްާއިމްިތޙ ނުާނަމޫނ އްރަރ އި ާމަހުާރިމ 2014ާތައްޔ ރުކުރެވި ާޗް
ާބޭއްވުމަށް ާއިމްތިޙ ާއިމްތިޙ ނު ާމި ާހަމަޖެހިފައެވެ. ާވަނީ ާސެޓްފިކެޓް ާހަދައި ާސަރވިސްގެާހ ޞިން ާސިވިލް ާފަރ ތްތައް ލްކުރ 

ާހުށަހެ ާއެދި ާސަވަޒީފ ތަކަށް ާސިވިލް ާއުޞޫޅުމުްނ ާހަމަޖައްސ  ާކޮމިޝަނުން ާވަނީރވިސް ާދިނުމަށް ާޕޮއިންޓް ާލަކުން
ާހަމަޖެހިފައެވެ.

ާ

އެންޓްރީ ލެވެލް 
ސެޓްފިކެޓް 
ާ.ތަޢާރަފްކުރުން

ާ

ޕީއެސްގެ  
މަގާމަށް 
ކުރިމަތިލާ  

ފަރާތްތަކަށްދެވޭ  
އެގްޒާމްއެއް  
 .ތަޢާރަފްކުރުން

 

ާ

މުވައްޒަފުންނަށް  
ބޭނުންވާ  

ތަމްރީނުތައް 
ާ.ދެނެގަތުން

ސްކޫލްތަކުގެ  
ދަރިވަރުންނަށް  
އެވެއާރނެސް  
ސެޝަން  
 .ހިންގުން
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާއްާދެނެގަތުން:ތަމްރީނުތަސިވިލްާސަރވިސްާމުވައްޒަފުންނަށްާބޭނުންވ ާ

ާ ާހިންގ  ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސަރވިސްގެ ާާތަމްީރނުސިވިލް ާބޭުނންވ  ާއެންމެ ާއޮފީސްތަކަށް ާތަމްީރނުާޕްރޮގްރ މްތަކަކީ
ާމަާށްޕްރޮގްރ މްތަކަ ާޤުހެދުމުގެ ާވަޒީފ ސަދުގައި ާއެކި ާބޭނުންވ  ާތަކަށް ާމަސައްކަތް ާދެނެަގތުމުެގ ވަނ2013ާާަހުނަރުތައް

ާ ާސަރުކ ރުގެ ާގޮތުން ާމި ާހިންގިފައިވެއެވެ. ާޭބނުންކަމަްށާާވުޒ ރ އެއްގ9ާެއަހަރުވެސް ާމުވައްޒަފުންނަށް ާއެ މުވައްޒަފުން،
ާ ާދ ތަމްރީނުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ާމަސައްކަތްާގެ ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާއިރ ތައް

ންވ ާދ އިރ ަތކަކީާކޮބައިތޯާބޭނުާާތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވެ.ާއަދިާއަތޮޅުތަކުގައިާ
ާހިންގިފައިވެއެވެ.ގަތުމަށްޓަކަދެނެ ާސަރވޭއެއް ާއަތޮޅަކަށްާާއި ހުރިހ 

ާ ާސަރވޭގައި ާމި ާހިންގުނު ާބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.15ާާހުޅުވ ލައިގެން އަތޮޅުން
ޓްރެިއނިންގާނީޑްާއެނަލިސިސްގެާއެީހގައިާސިވިލްާާއެކުލަވ ލެުވނުމިާގޮތުންާ

ާތަމްރީނު ާމުވައްޒަފުންނަށް ާފ ހަގަކުރެވިާސަރވިސްގެ ާދ އިރ ތައް ، ބޭުނންވ 

ާމަސައްކަތްދަނީާކުރެވެމުންނެވެ.ާއްާބަްއޓަންކުރުމުގެތަމްރީނުތައެއ ާއެއްގޮތަށްާ

ާސްކޫލުތަކުގެާދަރިވަރުންނަށްާއެވެއަރނެސްާސެޝަންާހިންގުން:

ާއެޑިއުކޭޝަނ  ާއޮފް ާދަރިވަރުާމިނިސްޓްރީ ާސްކޫލްތަކުގެ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާގުޅިގެން ާމަޢުލޫމ ތު ާސަރވިސްއ ބެހޭ ާސިވިލް ާންނަށް
ާ 3ާާޕްރޮގްރ މެއް ާާ.ކުރެވުނެވެާއިފްތިތ ޙްާގައ2013ާިޖޫން ާގޮތުން ާސްކޫލުގ1ާާެމި ާޖަމ ލުއްދީން ާސެޝަންއެއް ގަޑިއިރުގެ

ާހިންގުނެވެ. ާސްކޫލްތަކުގެާާދަރިވަރުންނަށް ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާއެހެން ާފަދަ ިމ
ާ ާމ2014ާާިދަރިވަރުންނަށް ާހަަމޖެހިފައެވެ. ާހިންގުމަށްަވނީ ާއަހަރު ަވަނ

ާސްކޫލްާ ާސަރާޕްރޮގްރ މްތަކުން ާސިވިލް ާކޮބައިކަމ އިާވިދަރިވަރުންނަށް ސްއަކީ
ލޫމ ތުާންާބޭނުންވ ނެާދ އިރ ތަކުގެާމަޢުސިވިލްާސަރވިސްގައިާވަޒީފ ތަކަށްާމީހު

ާފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ާތަޢ ރަފްާކުރުން:ާއިމްތިޙ ނެއްދެވޭާާގެާމަގ މަށްާކުރިމަތިލ ާފަރ ތްތަކަށްޕަރމަނަންޓްާސެކްރެޓަރީ

 މު ވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ މަތީ މަޤާއެ މިނިސްޓްރީއެއްގައި ސި މަކީޤާގެ މަމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމި
ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި،  ކަން ބިލް ފަރާތްތައްފަރާތްތަކަކީ އެކަމަށް އެންމެ ޤާ އްޔަންކުރެވޭމުތަކަށް ޢަޤާގައިވެފައި، އެފަދަ މަކަމު

އެގްޒާމް" ގެ  ހިމަނަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ހިމަނައިގެްނ "ޕީ އެސްގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭ މުގެ އެފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި މަޤާ
ނިސްޓްރީއަށް މި 7ަވނަ އަހަރު  2013 ކުރެވިފައިވެެއވެ. މި އިމްތިޙާނު އްޔާރުަވނަ އަހަރު ތަ 2013ނެއް ނަމުގައި އިމްތިޙާ

 އްޔަންކުރުމުގައި ދެވިފައިވެއެވެ. ޓަރީން ޢަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެ
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 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

 

 

 

 

 އިޞްލ ޙްކޮށްާޢ ންމުކުރުން.2010ާގަވ އިދުާ ސިވިލްާސަރވިސްާމުވައްޒަފުންގެ 

1ާސިވިލްާސަރވިސްގައިާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާއިސްފަންތީގެާބޭފުުޅންނަށްާއަމ ޒުކޮށްގެންާިހންގުމަްށާހަމަޖެހިފައިވ ާ 
ރީާވަނަޖަާވަނަާބެޗ2ާްއަހަރުާދުވަހުގެާ"ޑިޕްލޮމ އިންާޕަބްލިކްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާއެންޑްާމެނޭޖްމަންޓް"ާކޯހުގެާ

 ން.ގައިާފެށ2014ާު

ގެާބޭފުޅުްނނަށްާއަމ ޒުޮކށްގެންާހިންގުަމްށާޒެކެޓިވްާލެވެލްގްއްވ ާސީނިއަރާއެއްކަތްާކުރަސިވިލްާސަރވިސްގައިާމަސަ 
ާ ާކޯހުގ1ާަހަމަޖެހިފައިވ  ާމެނޭޖްމަންޓް" ާއެންޑް ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާޕަބްލިކް ާ"ޑިޕްލޮމ އިން ާދުވަހުގެ ާއިާއަހަރު

ާމަތިކުރުމުގެ ާފެންވަރު ާބަހުގެ ާއިނގިރޭސި ާމުވައްޒަފުންނަށް ާާބައިވެރިވ  ާއިްނާފަ"ގޮތުން ާސެޓްފިކެޓް ސްޓް
ާހިްނގު"ންގްލިޝްއި ާކޯސްތަކެއް 3ާާން.ާގެ ާޯކހުގެ ާމި ާދުވަހުގެ ާާދެވަނަމަސް ާނަވަާޖ2014ާަބެޗް ާރީ ިއާފެށުމާ ގައި

 ން.ގައިާހިންގ2014ާުާއްބެޗެާއިތުރުާއަދިާ

 ބަހ ލައިގެން(ސިވިލްާސަރވިސްއަށްާއަހުލުވެރިާކުރުމުގެާޕްރޮގްރ މްާބޭއްވުން.ާ)މުޅިާއަހަރަށްާ 

ާދެނެ  ާހުނަރު ާބޭުނންވ  ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާމުވައްޒަފުންނަށް ާބޭނުްނވ ާާތަމްރީނުަގނެ އެންމެ
ާޭބނުންވ  ާދިނުމަށް ާތަމްީރން ާފ ހަގަކޮށް ާކުރިއަށްާާށްެނާމޮޑިއުލްތަްއާތައްޔ ރުކުރުމަދ އިރ ތައް ާަމސައްކަތް ފެށިފައިވ 

ޝިޕްާފޯާވިމެންާޓިވްާޕްރޮގްރ މ އިާލީޑަރޒެކެގްމޯލްޑިވްސްާސިވިލްާސަރވިސްާސީނިއަރާއެތުންާމިާގޮާގެންދިއުން.

 ގެާމޮޑިއުލްތައްާތައްޔ ރުކުރުން.ޕްރޮގްރ މް

 ޕަރމަނަންޓްާސެކްރެޓަރީންނަށްާޓީމްާބިލްޑިންގާނަމުގައިާތަމްީރނުާޕްރޮގްރ މެއްާހިންގުން. 

 ޕްރޮގްރ މެއްާބޭއްވުން.މެނޭޖްމަންޓްާއޮޑިޓ ގުޅޭާގޮތުންާެއވެއ ރނަސްާ 

 ކޮމަންވެލްތުގެާއެހީއ އެކުާޕަރމަނަންޓްާސެކްރެޓަރީންނަށްާ"ލީޑަރޝިޕްާޓްރެއިނިންގ"ާޕްރޮގްރ މެއްާބޭއްވުން. 

ޗްާމަުހާރިމ 2014ާާއިމްތިޙ ނުސެޓްފިކެޓްާސަރވިސްގެާވަޒީފ އަށްާވަންނަާފަރ ތްތަަކށްދޭާއެންޓްރީާލެވެލްާާސިވިލް 
 ބޭއްވުން.

14 
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާސަރވިސް  ާއިންސްޓިޓިއުޓިާސިވިލް ާވ ންޖެޭހާާންޓްރެއިނިންގ ާިހންގުމަށް ާޕްރޮގްރ މްތައް ާތަމްރީން ދުުރންޭދ
ާތައްޔ ރުކުރެވިފައިާފެށުން.ާތައްޔ ރީތައް ާދިނުމަށް ާތަމްރީން ާދުރުންދޭ ާތަރައްމިގޮތުން ާއިތުރަށް ާޕްލެޓްފޯމް ކޮށްާޤީވ 

 ކުރުން.ތައްޔ ރުކުރުމުގެާމަސައްކަތްާށްޓަނިންގާފޯމެރލަ-އިތުރުާމޮޑިއުލްތައްާއީ

ާގުޅުންހުިރާ  ާދ ިއރ އ  ާހިންގުމުގެ ާދިރ ސ އ އި، ާޢިލްީމ ާނިޒ މ އި، ާބަލ  ާެފންވަރު ާމަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ާމުވައްޒަފުންަންށާ ާމަސައްކަތްކުރ  ާވަޒީފ ތަކުގައި ާއެކި ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާބޭނުންޮކށްގެން ާކަންތަްއތައް އެހެނިހެން

 ުހނަރުާދެނެގަތުމަށްާފެށިފައިވ ާމަސައްކަތްތައްާކުރިއަށްާގެންދިއުން.ާބޭނުންވ ނެ

ާލ ޒިމް  ާމީހުްނނަްށ ާބޭުނންވ  ާވަޒީފ ތަކަށް ާއެކި ާސަރވިސްގެ ާތަމްރީނުާާސިވިލް ާވަކި ތަކެއްާޕްރޮގްރ މްާކުރ 
 ުށން.ޕްރޮގްރ މްތައްާހިންގަންާފެާފަރުމ ކުރެވިާއެާތަމްރީނު

ކިކުރުމ ބެހޭާގޮތުންާކޮމިޝަނުންާކުރަމުންގެންދ ާމަސައްކަތްތަކުގެާތެރެއިންާބައެްއާވަޒީފ ާދިނުމ އިާބަދަލުކުރުމ އިާވަާ 
ާއޮފީ ާމަސްއޫލު ާނިކަންތައްތައް ާހިންގުމުގެ ާހަމަޖެއްސުމަްށޓަކައި ާކުރ ގޮތަށް ާބޭނުންުކރ ާސްަތކުން ާިމހ ރު ޒ މ އި

 ތައްޔ ރީތައްާފެށުން.ލޮޖީއަށްާގެންަނންޖެހޭާބަަދލުތައްާގެނައުމަށްޓަކައިާވ ންޖެހޭާޓެކްނޮ

 ވަނަާބައްދަލުވުމުގައިާބައިވެިރވުން.04ާސ ކްާމެންބަރުާޤައުމުތަކުގެާސިވިލްާސަރވިސްގެާއިސްވެރިންގެާ 

ާކޮމިޝަނުނ2014ާާް  ާސަރވިސް ާސިވިލް ާ)ޖަކ ޓ ،ާއިްނޑޮނޭޝިއ (ާއަށް ާކޮންފަރެންސް ާއޭ.ޖި.ޕީ.އޭ ާއަހަރުގެ ވަނަ

 ކަރުދ ހެއްާހުށަހެޅުން.
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ާ

ާސަރވިސް ާސިވިލް ާދިވެހި ާޤ ނޫނުގެ ާކުރަންޖެޭހ18ާާގެ ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާމ އްދ ގައިވ  ވަނަ
އެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ގިނަގުނަ ދަތިތަކާިއ ، މަސައްކަތްތަކ އި

ާކުރިމަތިލައިގޮންޖެހުންތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ ާގޮންޖެހުންތަކ  ާދިމ ވެފައިވ  ާމިގޮތުން ާއެކަންތައްތަކަށް ، .
 ވަނަާއަހަރުވެސްާކޮމިޝަނުންާގިނަގުނަާމަސައްކަތްތަެކއްވަނީާކުރެވިފައެވެ.2013ާރަނގަޅުާޙައްލުތަކެއްާލިބިގަތުމަްށާ

 ތިީރގައި މިވަނީއެވެ.މިގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ 

ާސަރވިސްގެާާއުޞޫލުތަކަށްާއިޖުރ ޢަތްތަކ ާހުރިއެކުލަވ ލ ފައިާވަކިކުރުމުގައި،ާޢައްޔަންކުރުމ އިާވަޒީފ އަށް  ސިވިލް
 ރެވޭާފަހަރުތައްާގިނަކަންާފ ހަަގކުރެވުން.ފުރިހަމައަށްާޢަމަލުުނކުާއިދ ރ ތަކުން

ްއާސްާކޮމިޝަނުންާގޮތެމުވައްޒަފުންގެާޝަކުވ ތަކަށްާމިނިސްޓްރީާލެވެލްގައިާޙައްލެއްާނުދެވިާކޮންމެާމައްސަލައަކީވެާ 
ނޑައަޅަ  .ޤ ފަތެއްާއުފެިދފައިވުންޘަޖެހޭާފަދަާމައްސަލައަކަށްވެ،ާމިފަދަާާންކަ

ދިމ ވ ާމައްސަލަތަކަށްާބަލައިާިއޞްލ ޙުާގެންނަންޖެހޭާަކންތައްަތއްާފ ހަގަކޮށްާހުަށހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާޤ ޫނަންށާ 
ންޝަނ ބެހޭާޤ ނޫނުާއަދިާގެނެސްާދެވިފައިާނެތުން.ާއެގޮތުންާސިވިލްާސަރވިސްގެާޤ ނޫނު،ާވަޒީފ އ ބެހޭާޤ ނޫނު،ާޕެ

 ލ މަރުކަޒީާޤ ނޫނުާހިމެނެއެވެ.

 ާ ާގުޅަން ާފުފޯނުން ާމިނިސްޓްރީއެއްގެ ާގުޅައިގެއުނދަގޫވުން: ާއޮފީހަށް ާފޯނުރަންޓް ާތަނަށް ާއަނެއް ާއެއްތަނުން ާން
ާމަޑުކުރަށްާ ާލައިނުގައި ާގިނައިރު ާވަރަށް ާނުދެވި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެދެވޭ ާދިއުމ އި، ނޑައިގެން ާކަ ާލައިން ޕ ސްކުރުމުގައި

 ޖެހުން.

ާލެވެ  ާފެންވަރުބެލުމ ާސުޕަވައިޒަރީ ާމަސައްކަތުގެ ާދަތިވުން: ާލިބުން ާއެއްބ ރުލުން ާފަރ ތްތަކުގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ލްގައި
ާދިނުމ އިާގުޅޭގޮތު ާމަޢުލޫމ ުތ ާާ.އެމް.ޑީއެޗް.އ ރުާން ާގުޅޭގޮތުން ާމަސައްކަތްތަކ  ާއިދ ރ ެގާނުޮކމިޝަކޮމިޓީތަކުގެ ގެ
ާބައްދަފަރ ތު ާބ އްވ  ާލެވެލްން ާސުޕަވައިޒަރީ ާއެއްބ ލުވުންަތކުގައި ާލިބެްނވ  ާފަރ ތުން ާމުވައްޒަފުންގެ ރުލުްނާގެ

ާ ާިމގޮތުން ާފ ހަގަކުރެވުން. ާހ ޟިރުވުާއްޞަޚ ނުލިބޭކަން ާބައްަދލުުވންތަކަށް ާވަކޮށް ާކަމުގަިއާން ާދަށް ރަްށ
 ފ ހަގަކުރެވުން.
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ގެ އިާދރާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނު  
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

ާވަކި  ާނުވަތަ ާާބައްދަލުވުންތަަކށް ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާސިޓީތަކަށް ާފޮނުވ  ާނިންމުަމްށ ާކަންކަން ތ ރީޚަށްާމުއްދަތަކަށް
ާ ާކަްނތައްތަކުގައި ާނުފޮނުވުން:ާވަކިވަކި ާތ ރީޚައެ ، ދީާތ ރީޚެއްޖަވ ބު ާވަރަށް ާދޭންޖެހޭާސިޓީތަކަށް ާޖަވ ބު ގިަނާކަށް

ާފ ހަަގކުރެ ާނުލިބޭކަްނ ާޖަވ ބު ާއެަތްއާާވި،ފަހަރު ާހޯުދމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ުތ ާއެފަަދ ާސަބަބުން ާދިމ ވުމުގެ މިކަންތައް
ާމިނިސް ާއެ ާފަހަރަކު ާގުޅަންޖެހި ާބޮޓްރީއަކަށް/އޮފީހަކަށް ާވަރަށް ާނިންމުމަްށ ާމުއްދަތަށް ާކަންތައްތައް ޑަްށާއެފަދަ

 ދަތިވުން.

ާމައްސަޢ   ާހުށަހަޅ  ާސަރވިސްގެާއްމުން ާިސވިލް ާކަންތައްތަކުގައި ާމުވައްޒަފުންނ ގުޅޭ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ލަތަކ ިއ
ާމަޢުލޫމ ުތާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކި ާނުބަލައި ާހިނގ ފަިއވ ގޮތް ާކަންކަން ާމިންވަރަށް ާއެކަށީގެންވ  އިދ ރ ތަކުން

ާ ާކޮމިޝަނަްށ ާއިދ ރ ތަކުން ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާމިޮގތުން ާގެންދިޔުން. ާމައްސަލަަތްއާފޯރުކޮށްދެމުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭ
ާއެކިފަރ ތްތަކަްށާ ާކަމަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކޮމިޝަނަށް ާމައްސަލަތައް ާއެފަދަ ާކުރިން، ާހުށަހެޅުމުގެ ކޮމިޝަނަށް
މަޢުލޫމ ތުާދެމުންާގެންދިއުމުގެާސަބަބުންާކޮމިޝަނަށްާއަްނނަންާނުޖެހޭާގިނަާއަދަދެއްގެާފޯންކޯލްަތކ އިާޝަކުވ ތައްާ

 މުންދިުއން.ކޮމިޝަނަށްާއަންނަ

ާސ ފުކޮްށާ  ާއުޞޫުލތަުކގައި ާތަފ ތު ާޢ ންުމކުރެވިފައިވ  ާގަވ އިދުގައ އި ާމުވައްޒަފުންނ ބެޭހ ާސަރވިސްގެ ސިވިލް
ާމަސްއޫުލާ ާެބލުމަށް ާއޮންނަގޮތް ާއެކަންކަން ާނުބަލައި، ާއުޞޫލުތައް ާގަވ އިދ އި ާކަންތައްތައް، ބަޔ ންކުރެވިފައިވ 

ާއެހެންމުވައްޒަ ާވެރިންނ އި ާއޮފީސްތަކުގެ ާސ ފުކުރުމުގެ ާގުޅައިގެން ާކޮމިޝަނަށް ާތަކުރ ރުކޮށް ފަތެްއާޤ ޘަފުންވެސް

 އުފެދިފައިވުން.
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ާއަހަރަކ2013ާީ ާމަާވަނަ ާކޮމިޝަނުގެ ާސަރވިސް ާޒިންމ ތަސްސިވިލް ާހިންގުްނާާއްއޫލިއްޔަތ އި ާއިދ ރީ ާގޮތުން، އަދ ކުރުމުގެ
ާ ާޤ އިމްކުރުމ އި، ާގުޅުން ާއިދ ރ ތަކ އި ާއެހެނިެހން ާޚިހަރުދަނ ކޮށް، ާޤ ބިލުަކްނާދުމަތްތައް ާބޭނުންވ ނެ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ާ ާފުރުޞަތުތައް ާޕްރޮޖެކްޓްތައްއިތުރުކުރުމުގެ ާޕްރޮގްރ މްތަކ އި ާތަމްރީނު ާބޭުންނވ ނެ ާމުވައްޒަފުންނަށް ގުނުާހިންާހޯދައި،
ާވަފ ތެރިކަމ ިއާ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރަށ އި ާއުފެދިފައިވ  ާގޮުތްނ ާޤ ނޫނީ ާމުވައްޒަފުންނަކީ ާކޮމިޝަނުގެ ާއަދި އަހަރެކެވެ.

ާގަވ ޚިާއެކުއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާޤ ނޫނ އި ާޙުދުމަތްކުރ  ާގިނަގުަނާއިދުތަކަށް ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ބިލުބަޔަކަްށ ާހިތ ، ރުމަތްތެރިކޮށް
ާކެއްާކުރެވުނެވެ.މަސައްކަތްތަ

ާމަސައްކ2013ާަ ާކޮިމޝަނުގެ ާމި ާއަހަރު ާތްވަނަ ާގެންދިއުމުގައި ާކުރިއަްށ ާތައް ާނ އިބުރައީސ އި ކޮމިޝަނުެގާކޮމިޝަނުގެ
އ އެކުާކޮމިޝަނުގެާއެވެ.ާއަދިާހަމަފ ހަގަކުރެވެއެާންދެއްވ ފައިވ ާއެއްބ ރުލެއްވުމެންބަރުންާކޮށްދެއްވ ފައިވ ާމަސައްކަތްތަކަށ އިާ

ާ ާކޮމިޝަނުެގާއިދ ރީ ާހުންނެވި ާހަވ ލުވެ ާއިސްކޮށް ާއެންމެ ާހިންގުމ  ާއިދ ރ ގެ ާޖެނެރަލް ާސަރވިސްާސެކްރެޓަރީ އ އި،ާސިވިލް
ާ ާއިދ ރ ެގ ާކޮމިޝަނުގެ ާއ އި، ާއޮފިސަރ ާއެގްޒެކްޓިވް ާޗީފް ާއިންސްޓިޓިުއޓުެގ ާޖެނެރަލުންނ އިޓްރެއިނިންގ ާޑިރެކްޓަރ

ާވެރިންާއެހެނިހެން ާއެއްބ ރުލެްއވުމ އި ާކުރެވެއެވެ.ގެ ާފ ހަގަ ާޝައުޤުވެރިަކން ާގިަނާާބެހެއްޓެވި ާއަދި ާބުރަ، ާހަމައެއ އެކު އަދި
ާ ާކުރަމުންގެންދިޔަ ާަމސައްކަތް ާހިތްވަރ އެކު ާނިންމުމަްށ ާދުވަަހށް ާދުވަހުން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާއިދ ރ ގެ އެންމެހ ާކޮމިޝަނުގެ

ާކުރެވެއެވެ.ާތްާމަސައްކަތްާފ ހަގަާމުވައްޒަފުންާކުރެއްވިާހީވ ގިާއަދިާމިންނެ

ާއިންޖީނުކަމަްށާ ާމައި ާފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ާޚިދުމަތްތައް ާބޭނުންވ  ާފޯރުކޮށްދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ސިވިލްާސަރވިސްއަކީާސަރުކ ރުން
ާޚިދުމަތަކަށްާ ާކ މިޔ ބު ާސަރވިސްއަކީ ާސިވިލް ާނޫނީ ާލިބިގެން ާއެހީތެރިކަން ާއެއްބ ރުލުމ އި ާފުރިހަމަ ާސަރުކ ރުގެ ވުމ އެކު،

ާާނުހެދޭނެއެވެ. ާއެންެމހ 2013ާާފ އިތުވި ާހިމެނޭ ާކެބިނެޓްގައި ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާއަހަރު ވަނަ
ާކައުންސިލްގެާ ާމަޖިލީހ އި، ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާވެރިން، ާއެހެނިހެްނ ާޢައްޔަންކޮށްފައިވ  ާސަރުކ ރުން މިނިސްޓަރުންނ އި

ާއެހީތެރިކަމ އިާއެއްބ ރުލުންާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއިދ ރ ތަކުންާކޮމިޝަނުގެާމަސައްކަތަށްާވެދެއްވ ފައިވ 

ާ ާޕަރހަމައެހެން، ާހިންގުމުގައި ާސަރިވސް ާލަފ ޔ ާސިވިލް ާދެއްވ  ާޒިންމ ދ ރުވެރިން ާސެކްރެޓްރީންނ އި މަނަންޓް
ާމިާ ާއަބަދުވެސް ާބަލައިގަންނަާއެއްބ ރުލެއްވުމަކީ ާޝުކުރުވެރިކަމ އެކު ާމިާކޮމިޝަނުން ާއެންމެާކަމެކެވެ. މުހިއްމުާާޚިދުމަތުގައި

ާއަދ ކުރ  ާމުވައްޒަފުން، ދައުރެއް ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާއެއްބައިކަމުގައިވ  ާާސަރުކ ރުގެ ާއަގުހުރި މަސައްކަތްތަކާ ކޮށްދެއްވ 
ާނުލައިާސިވިލްާސަރވިސްގެާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްާނުދެވޭނެއެވެ.
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ީކާހުރިހ ާގޮތަކުންވެސްާކ މިޔ ބުާއަހަރެއްާކަމުގައިވެ،ާދިވެހިާވަނަާއަހަރ2014ާަާފ އިތުވެާދިޔަާއަހަރެކޭވެސްާއެއްފަދައިން،
ާ ާތަރައްޤީކޮށް ާޚިދުމަތް ާދެވޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާމެދުވެރިކޮށް ާސަރވިސް ާކުރިއެރުވުމަސިވިލް ނޑައަޅާ ާމިާކޮމިޝަނުންށް ކަ

ާޢަ ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ާވިސްނުމ އިާާތައުފީޤުޒުމުގައި ާހެދުމުގެ ާޚިދުމަތަކަށް ާމަޤުބޫލު ާސަރވިސްއަކީ ާސިވިލް ދެއްވައި،
ނޑުމެްނާއެންމެންނަށްާމިންވަރުهللاާޤ ބިލުކަންާމ ތް ާރައްވ ށިއެވެ.ާއ މީން!ކުާއަޅުގަ

1435ާާއ ޚިރުރަބީޢުލ25ާް
2014ާރީާރުވަފެބ25ާު
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 ޖުމްލަ ފިރިހެންާ އަންހެންާ  މަސްއޫލު އޮފީސް 

 57 14 43 އެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީސް

 12 5 7 މޯލްޑިވްސްާމީޑިއ ާކައުންސިލްާ

 770 599 171 ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޑިފެންސްާއެންޑްާނޭޝަނަލްާސެކިއުރިޓީ

 37 18 19 ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިކޮނޮމިކްާޑިވެލޮޕްމަންޓް

 8481 3181 5300 ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިޔުކޭޝަން

 254 154 100 މިނިސްޓްރީާއޮފްާއެންވަޔަރަމަންޓްާއެންޑްާއެނަރޖީ

 233 95 138 މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާ

 181 110 71 މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރ

 103 47 56 މިނިސްޓްރީާއޮފްާފޮރިންއެފެއ ޒް

 8187 3044 5143 މިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާޖެންޑަރ

 147 64 83 މިނިސްޓްރީާއޮފްާހޯމްއެފެއ ޒް

 293 202 91 މިނިސްޓްރީާއޮފްާހައުސިންގާއެންޑްާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ

 138 70 68 ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒް

 38 18 20 ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓޫރިޒަމް

 416 295 121 މިނިސްޓްރީާއޮފްާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަން

 371 186 185 މިނިސްޓްރީާއޮފްާޔޫތުާއެންޑްާސްޕޯޓްސް

 4489 3117 1372 ތައްގެާއިދ ރ ކައުންސިލް

 24,207 11,219 12,988 މުޅިާޖުމްލަާ

ާ
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ާ

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  #
1ާ2-3ާާ ާއިދ ރ އަކުން ާކޮންމެ ާަބއްދަލުވުމުގައި ާމި ާބައްދަލުވުން: ާމަސައްކަތު ާބޭއްވުނު މުވައްޒަފަކ2ާާުފެބްރުއަރީއަށް

ާ ާކުރެވުނެވެ. ާއޮބައިވެރި ާ ާޕީ.އޭ ާއެއިދ ރ ގެ ާމުވައްޒައެއީ ާއިސް ާއިތުރުން ާެގާފިސަރުގެ ާޕީ.އޭ ާތެރެއިން ފުންގެ
ާމަސައްކަތުގައިާއެހީާވެދޭނެާފަރ ތެކެވެ.

ާބޭއްވުނ2ާ10-17ާާީ ާޓެލެކޮްނެފރެންސްތައް ާމި ާޓެލެކޮންފަރެސް: ާބޭއްުވނު ާޒިންމ ދަރުވެރިންނަށް ާހުރިހ  ޖެނުއަރީއަށް
ާަބހ ލެ ާގުރޫޕްތަކަށް ާފޯވައްސަރަށްތައް ާޕީ.އޭ ާކޮންފަރެންސްގައި ާމި ާމަާށްވިެގނެވެ. ާޢުބޭނުންވ ނެ އްސ ާޙިލޫމ ތު

 ކުރެވުނެވެ.
ާމިނިސ22ާް ާމައުލޫމ ޓްޖެނުއަރީގައި ާޕީ.އޭގެ ާމަތިން ާއެދުމުގެ ާއެފެއ ޒްގެ ާހޯމް ާއޮފް ާސެޝަނެރީ ާދިނުމަށް ާއެތު ާއް

ާމިނިސްޓްރީގައިާބޭއްވުނެވެ.
ާބައްދަލުވުމުގައ3ާ23ާާި ާމި ާބޭއްވުނު: ާބައްދަލުވުމެއް ާއެކު ާކޯޑިނޭޓަރުންނ  ާއަދި ާއޮފިސަރުން ާޕީ.އޭ ޖެނުއަރީގައި

ާމައްާ ާހުރި ާއޮޅުންފިލުވައި، ާހިސ ބު ާގޮސްފައިވ  ާބެލުން ާފެންވަރު ާމަސައްކަތު ާމެދުާއިދ ރ ތަކުގެ ާދަތިތަކ  ސަލަތަކ އި
މަޝްވަރ ާކުރެވުނެވެ.ާ

ށްާޓެލެކޮްނފަރެންސްއެއްާބޭއްވުން:ާމިާކޮްނފަރެންސްގައިާޕީ.އޭާއްސަކޮޚ ޖެނުއަރީގައިާއަތޮޅުާޒިންމ ދ ރުވެރިންނަށ4ާ27ާާް
ާގޮސްފައި ާމަސައްކަތް ާމަގެ ާއިތުރު ާއަދި ާދެވި ާޖަވ ބު ާސުވ ލުތަކަށް ާހުރި ާއޮޅުންފިލުވައި، ާހިސ ބު ލޫމ ތުާޢުވ 

އްސ ކުރެވުނެވެ.ޙި
5ާ29ާާ ާއެޗް.އ ރޖަނަވ30ާައަދި ާއަމ ޒުކޮށް، ާމުވައްޒަފުނަށް ާކޮމިޝަނުގެ ާޕީ.އޭާާ.ރީގައި ާގުޅިގެން ގެާާސެކްޝަނ 

ާލޫމ ތުާދިނުމުގެާގޮތުންާެސޝަނެއްާބޭއްވުނެވެ.ޢުމަ
ާމަޖަނަވ6ާ30ާަ ާގުޅޭގޮތުން ާމަސައްކަތ  ާޕީ.އޭގެ ާމަތިން ާއެދުމުގެ ާއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ާޢުރީގައި ާސެޝަނެލޫމ ތު އްާދިނުމުގެ

ާބޭއްވުނެވެ.ާ
10ާއިނ8ާާްރީާ"ރިފްރެޝަރ"ާސެޝަންތަކެއްާޖަނަވަާމ ލޭގެާހުރިހ ާއިދ ރ ތަކަށްާފުރުޞަތުދީގެންާސުޕަވައިޒަރުންނަށ7ާް

ާ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާތަމްރީއަށް ާމި ާގެންދެވުނެވެ. ާކުރިޔަށް ާއިންސްޓިޓިއުޓްގައި ާޓްރެއިނިންގ 150ާންތަކުގައި
ާށްވުރެާގިނަާމުވައްޒަފުންނަށްާމަުޢލޫމ ތުާދެވިފައިވެއެވެ.ާާއ150ާަލްގެާސުޕަވައިޒަރީާލެވެ

ާކުރިޔަށ8ާް ާފޯވަހި ާމިާޕީ.އޭ ާގެންދެވުނު ާކުރިޔަށް ާމަސައްކަްތ ާފޯވަހީގައި ާރިާންވަރުާގެންދެުވނުގޮތ އި ޕޯޓެއްާއަންގައިދޭ
ާވަނަާދުވަހުާބޭއްވުނުާއެޑްވައިޒަރީާކޮމިޓީގެާބައްދަލުވުމަށްާހުށަހެޅުނެވެ.26ާާރީާފެބުރުވ2013ާަތައްޔ ރުކޮށް،ާ
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