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ތަާޢރަފު

h

ޤާނޫނު ނަންބަރ2007/5ު ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް 
ޮކމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ 23 ޮއކްޓޫބަރު 2007 ގައެވެ. ޤާނޫނުގެ 73 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 1 މެއި 2008 އިން ފެށިގެންނެވެ. މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޚިދުމަތެއްގެ ޮގތުގައި 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މިހާރު މިޞްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ 2016 އިން 2020 ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒުޮކށް ހަދާފައިވާ ދިވެހި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ 2 ވަނަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ޮކންމެ މާލީ އަހަރެއް 
ނިމުމުން، އެ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގިޮގތުގެ ރިޯޕޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު، ފާއިތުވި އަހަރު 
ނިމޭތާ 2 މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނުން 
ލާޒިމުކުރެއެވެ. މި ޮގތުން މި ރިޯޕޓްގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ޮކށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތަކާއި، 
އަދި  ވާނެއެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައި  ޮގންޖެހުންތައް  ދިމާވި  އަދި  ކުރިއެރުންތަކާއި  ގެނެވިފައިވާ  ޮކމިޝަނަށް  ދިވެހި ސިވިލްއަށާއި، 

ޮކމިޝަނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކުރިމަގަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އުފެދުނުތާ 10 އަހަރު ފުރި އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން އުފެދި ހިގަމުންދާތާ 
11 އަހަރު ފުރުނު ތާރީޚީ އަހަރެކެވެ. އަދި ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރެވުނު އުއްމީދުތަކެއް އާވެގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު 
ނިމުނު އިރު ޖުމްލަ 23648  މުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިއްބެވެ. އެއީ 14525 އަންހެން މުވައްޒަފުންނާއި،  
9123 ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގައި ޖުމްލަ 67 މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވެ. މީގެތެރެއިން 

15 މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވލް ސަރވިސްއަށް 3872 މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 158 
މުވައްޒަފުން ވަޒިފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޮކންމެއަކަސް ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ދެންނެވޭނީ 2018 ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް ކާމިޔާބުތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވުނު އަދި ޮގންޖެހުންތަކުން އަރާގަނެވި 

ކުރިއަށް ދެވުނު އަހަރެއްކަމުގައެވެ.
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2. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކުރިމަގު



ތަޞައްވަރު
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަންހުރި، ޤާބިލް 

ހުނަރުވެރި ސިވިލް ސަރވިސްއެއް އުފެއްދުން

ނަޒާހަތްތެރިކަން . ރިވެތި އަޚްލާޤް . ޤާބިލްކަން

ވަރުގަދަ އަޒުމް . ވަގުތައްކަމޭހިތުން

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ، 

ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއިއެކު މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުން

އަާމޒު

މައިގަނޑު ސިފަތައް
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3. ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސްގެ ބަސް



11ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕރޓް 2018

بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

ٍد َوعلـى آلـه  اَلَحْمـُد لِلّـِه رَّب الَعـالَِمـني،  َوالّصـالة َوالّسالم علـى سيّدنا محـمَّ

َوَصْحِبـِه أجمـعـني

2018 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު 
ފުރުނު ތާރީޚީ އަހަރެވެ. އާދެ! ކުރިން ޕަބްލިކް ސަރވިސްގެ 
ޮގތުގައި ޮއތް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތެރީން މުޅިން މިނިވަން މަދަނީ 
“ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް”  ގާއިމުވެ  ޮގތުގައި  ޚިދުމަތެއްގެ 
އަހަރެވެ.  ފުރުނު  އެއްދިހަ  އަންނަތާ  ހިނގަމުން  ނަމުގައި  ގެ 
މި މުއްދަތަކީ އިންސާނެއްގެ ހަޔާތަށް އަޅާކިޔާ ނަމަ، އަދިވެސް 
ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ނަމަވެސް،  އުމުރެވެ.  ޅަފަތުގެ 
އައި  ފުޅާވެގެން  މަތިކުރެވި  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ހަރުދަނާވެ، 
އައުމަށް ބަލާއިރު، އަދިވެސް މި ޮއތީ ޅަފަތުގައޭ ދެންނެވޭކަށް 
ޮގތުގައި  ދައުލަތެއްގެ  ދިވެހިރާއްޖެ  ސަބަބަކީ،  ނެތެވެ. 
އިންތިޒާމްކުރެވި، ސަރުކާރެއް ޮއވެގެން ވެރިކަން ކުރެވެމުންދާތާ 
ސަރުކާރުގެ  އަބަދުވެސް  ފާއިތުވެދިޔައިރު،  ޤަރުނެއް  އެތަކެއް 
ޕަބްލިކް  ސިފައެއްގައި  ޮކންމެވެސް  ޮގތުގައި  ޚިދުމަތްތެރިންގެ 
މި  އެހެންކަމުން  އައިސްފައިވުމެވެ.  ހިނގަމުން  ސަރވިސް 
ފުޅާވެގެން  ހަރުދަނާވަމުން،  ކުރިއަރަމުން،  ހެދެމުން،  ޚިދުމަތަކީ 

އައިސްފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ.
ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި  މަރުޙަލާގައި  ތާރީޚީ  މި 
ބަލާލުމަކީ  މައްޗަށް  ކާމިޔާބީތަކުގެ  އަހަރުގެ   10 ފާއިތުވެދިޔަ 
މުނާސަބު އަދި މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 1 މޭ 2007 
އިހުތިޞާސްތަކަކާއި  އަދި  ބާރުލިބިގެން  ޤާނޫނަކުން  ވަކި  ގައި 
ސިވިލް ސަރވިސް  ދިވެހި  ކަނޑައެޅިގެން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
އެތަކެއް  ހިނދު،  ފުރުނު  އަހަރު   10 އަންނަތާ  ހިނގަމުން 
ކަންކަންވަނީ ތަޢާރަފްކުރެވި، މި ޚިދުމަތް ޒަމާނީ ކުރެވި އަދި 

އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އަމާޒުތަކާއި މަޤްޞަދުތައް ކަނޑައެޅިގެން ސްޓްރެޓެޖިކް 2 ވަނަ 
މައިގަނޑު  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތަންފީޒު  އެކުލަވާލައި  ޕްލޭނެއް 
ޤަވާޢިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މަތިން  ފަހަރެއްގެ   3
ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތަންފީޒު  އާންމުކުރުމާއެކު  އެކުލަވާލައި 
ސިވިލް  ދިވެހި  ވިއުގައަކުން  ޮކޕްފިއުޓަރ  އިލެކްޓްޯރނިކް 
ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ގުޅާލެވި “އީގަވަންމަންޓް ނެޓްވާރކް” 
އަދި  ގެންދެވެއެވެ.  ބަދަލުކުރެވެމުން  ލިޔެކިއުންތައް  އިން 
ތަފާސް  ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 
ހިސާބުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބެލެހެއްޓޭޮގތަށް ޮއންލައިން ޑޭޓާ 
އެއްކުރެވި  މަޢުލޫމާތުތައް  ވިއުގަ”  “ސީއެސް  ބޭހެއްކަމުގައިވާ 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ. 
2011 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ތަޖްރިބާ  ތަމްރީނާއި  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާބިލުކަން  ހުނަރާއި 
ސަރވިސް  “ސިވިލް  ޮގތުގައި  މަރުކަޒެއްގެ  ޙިއްސާޮކށްދޭނެ 
ތަމްރީނު  ތަފާތު  ޤާއިމުކުރެވި  އިންސްޓިޓިއުޓް”  ޓްރެއިނިންގ 
ޯކސްތަކާއި ޕްޮރގްރާމުތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ފެށިފައިވެއެވެ. އަދި 
2014 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކންފަރެންސްގެ 
ޮކންމެ  ފެށިފައިވެއެވެ.  ބާއްވަން  މަހާސިންތާއެއް  ޮގތުގައި 
ދިވެހި  މަހާސިންތާގައި  މި  ބޭއްވޭ  އަހަރު   1 އަހަރަކުން   2
ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީޮކށް، ލާމަރުކަޒީޮކށް ކުރިއެރުވުމާމެދު 
ގެންދެވެއެވެ.  ގެންނަމުން  ބަދަލުތައް  އިސްލާހީ  މަޝްވަރާޮކށް 
މިހާތަނަށް 3 މަހާސިންތާ ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ޮކންފަރެންސް ނުވަތަ 
މަހާސިންތާގެ ތެރޭގައި ދެވޭ އިނާމެއްގެ ޮގތުގައި 2014 ވަނަ 
އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އީޖާދީ އިނާމު ތަޢާރަފުޮކށް 
އެ އިނާމުގެ ވަނަތައް ހާޞިލްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ. 
މި އިނާމަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން 

2018 ވަނަ އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޚިދުމަތަށް 
10 އަހަރު ފުރުނު އުފާވެރި އަހަރު ކަމަށާއި، އެހެންކަމާއެކު 
ވޭތިވެދިޔަ އަހަރަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ

 މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްދެވުނު އަހަރެއްކަމުގައި
 ދެކެމެވެ.
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އީޖާދީ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ހަރުދަނާޮކށް 
ހިތްވަރުދިނުމުގެ  ކާމިޔާބުކުރުމަށް  ތަޢާރަފުޮކށް  ޮގތްތައް  އައު 
އިދާރާތަކަށް  ޮގތުގައި  ވާދަވެރި  ތަޢާރަފުޮކށް  މަޤުޞަދުގައި 
ބައިވެރިވެވޭޮގތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އިނާމެކެވެ. 
2016 ވަނަ އަހަރުވަނީ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ މުވައްޒިފުންނަށް ޮއފީހުގައި 
ކުރަންޖެހޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި، އެކިއެކި 
މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި، އެކިއެކި މަސައްކަތްކަތުގެ 
ޮއފް  ޮމޑެލް  “ހައިބްރިޑް  ޯހދައިދިނުމަށް  ޤާބިލުކަން  ހުނަރާއި 
ދިނުމަށް  ތަމްރީނުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ނަމުގައި  ޓްރެއިނިންގ” 
ފަށާފައެވެ. މި ތަމްރީންތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޝަރުތުހަމަވާ މުވައްޒަފުން 
ލިބުންދަތި އިދާރާތަކަށް މިހާރު ތިބި މުވައްޒިފުން ނުލިބިގެން އުޅޭ 
މަސައްކަތްތަކަށް ތަމްރީނުދީ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ފަދަ 
ޤާބިލު މުވައްޒަފުންނަށް ހެދުމެވެ. މި ޮގތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
ކުރާ  ޮއފިސަރުން  ޕްރެޖެކްޓް  ޕްލޭނިންގއާއި  ޮއފިސަރުންނަށް 

މަސައްކަތްތައް ދަސްޮކށްދެވެއެވެ.
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި 
ވަޒަންޮކށް  މުވައްޒަފުން  ކުރިއަށްގެންދެވޭ  އަހަރަކު  ޮކންމެ 
މާރކްސްދެވޭ ނިޒާމެއް ވެސް ގާއިމުކުރެވި، އަހަރުން އަހަރަށް 
މި ނިޒާމު ކުރިއަރުވައި ހިންގިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ 
ޮގތުންނާއި އަދި މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ޯހދައިދިނުމަށް 
މަގުފަހިވެގެން ޮގސްފައިވެއެވެ. މި އަހަރު މިހާރު ރޭވެމުންދަނީ 
ހިންގުމުގެ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް 
ޕަރޯފމަންސް”  “ޮއގަނައިޒޭޝަނަލް  އަމާޒުޮކށް  އިދާރާތަކަށް 
ޮކންމެ  ޮގތުން  މި  ތަޢާރަފުކުރުމަށެވެ.  ތައްޔާރުޮކށް  ނިޒާމެއް 
އަހަރަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ވަޒަންޮކށް އެތަނެއް 
ރޭޓިންގ”  “ސްޓާރ  އަންގައިދިނުމަށް  ފެންވަރު  ހިންގަމުންދާ 

ނުވަތަ މާރކުހެއް ދެވޭނެވެ.
ޮކންމެއަކަސް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުނު 
ވަރަށް  ކާމިޔާބީތައް ޙާޞިލްކުރެވުނީ  ހިނދު އިސްވެދެންނެވުނު 
ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބި، ގުޅިގެން 
ފުރުޞަތުގައި  މި  ކުރެވިގެންކަން  މަސައްކަތް  އެކިއެކީގައި 
ފާއިތުވެދިޔަ  ޮގތުން  މި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 
ސެކްރެޓަރީންނާއި،  ޕަރމަނަންޓް  އަދި  ސަރުކާރުތަކުންނާއި 
ޒިންމާދާރުވެރިން އަދި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ދެއްވި ފުރިހަމަ 

ހުރިހާ  މި  ޖުމުލަޮގތެއްގައި  ޚިދުމަތަށްޓަކައި،  ތަރުހީބާއި 
ފަރާތްތަކަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ނަމުގައި ޝުކުރު 
 10 ފާއިތުވެދިޔަ  ޮކމިޝަނުގައި  މި ޝުކުރުގައި  ދަންނަވަމެވެ. 
އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން 

ވެސް ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ފާހަގަޮކށް  އެކަނި  ކާމިޔާބީތައް  އަހަރުގެ   10 ފާއިތުވެދިޔަ 
ހިނގާދިޔަޮގތް  ކަންކަން  ނިންމާލުމަކީ،  “އިސްބަސް” 
ކަމުގައި  ނުވާނެ  ހުށަހަޅައިދެވުނުކަމަށް  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 
ދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދިމާވި އަދި 
މިހާރުވެސް އެ ކަންކަމުން އަރައިނުގަނެވިވާ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް 
ނުވަތަ ޮގންޖެހުންތަކާމެދު ވެސް ކުރުޮކށް ނަޒަރު ހިންގާލާނަމެވެ. 
އެންމެޮބޑު ޮގންޖެހުމެއްގެ ޮގތުގައި އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް 
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަކީ، ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ވާދަވެރިކަމަށް ބަލާއިރު 
ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް އެދެވޭ މުސާރައަކާއި، އިނާޔަތްތަކެއް 
މުވައްޒަފުން ސިވިލް  ޤާބިލު  ހުނަރުވެރި  ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 
ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް އެދެވޭ މިންވަރަށް ނުލިބުމެވެ. އަދި 
ދިއުން ނުހުއްޓެވުމެވެ.  މުވައްޒަފުން ކެނޑިގެންދާ  ތަޖުރިބާކާރު 
މީގެ އިތުރަށް، ޮކމިޝަނުގެ ބަޖެޓް އަހަރުން އަހަރަށް މަދުވަމުން 
ދިއުމުގެ ސަބަބުން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
ސިވިލް  އަދި  ނުކުރެވުމެވެ.  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީގެ  ގިނަ 
ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓު )ސީ.އެސް.ޓީ.އައި( ގެ 
އިމާރާތް ބައުވުމާއި އަދި ޖާގަ ޮބޑުކުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން 
އިތުރު ޯކސްތަކާއި ތާޒާކުރުމުގެ ސެމިނަރތަކާއި ވާރކްޮޝޕްތައް 
އިތުރުން  މީގެ  ދިއުމެވެ.  ނުހިންގެވި  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ 
ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގައި އަދިވެސް ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމުނުކުރެވި 
ދިއުމާއި، ރިސާރޗުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭޮގތެއްގައި ނުކުރެވި ވުމަކީ 
ވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް 

އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކެވެ.
ދިވެހި  ހިންގާލާއިރު،  ނަޒަރު  އަހަރަށް   10 ކުރިއަށްޮއތް 
ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ކުރިމަގު ފެންނަނީ އުޖާލާޮކށް ކަމުގައި 
އުފަލާއެކު ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ފާއިތުވެދިޔަ މާޒީން 
އިބްރަތް ލިބިގެން މިހާރު ފެށިފައިވާ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތައް 
މީގެ  އާލާވުމެވެ.   އުއްމީދު  ގެންދެވޭތީ  ކާމިޔާބުކުރެވެމުން 
ޯހދައި  ޮގތްތައް  އީޖާބީ  އިޖާދީ  ކުޑަޮކށް  އިސްރާފު  އިތުރުން، 
އިތުރުވަމުން  ބޭނުން  ޓެކްޮނޮލޖީގެ  ޒަމާނީ  އަދި  ތަޢާރަފުކުރެވި 
ދިއުމާއެކު ކުރިއަށް ޮއތް 5 އަހަރު ތެރޭގައި މި ސަރަހައްދުގައި 



13ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕރޓް 2018

ވާ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކުޅަދާނަ އަދި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ 
ސިވިލް  ދިވެހި  އަކަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ވަނަ   1 ޮގތުން 
ސަރވިސް ވާނެކަމަށް ޔަޤީންކުރެވެއެވެ. މި ކަން ހާޞިލުކުރެވޭނީ 
މުއައްސަސާއަކާއި،  ހުރިހާ  ދައުލަތުގެ  ޮގތުގައި  ޝައްކެއްނެތް 
ސަރުކާރާއި، ސިވިލް ސަރވަންޓުން ގުޅިގެން އެކުއެކީގައި އެއް 
ޝައްކެއްނެތެވެ.  ކަމާމެދު  މަސައްކަތްކުރެވިގެން  މިސްރާބަކަށް 
ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދިވެހި ސިވިލް 
ނިޢުމަތްތަކާއި،  އެންމެހާ  ޮކށްދެއްވި  މިންވަރު  ސަރވިސްއަށް 
ރަޙްމަތަށް އެ ކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. 
އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ކުރިއަށް ޮއތްތަނަށް އެ ކަލާނގެ ހެޮޔ ރަޙްމަތް 
ލައްވަވައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވައި، 
ސުލްޙަ  އުފާފާގަތިކަމާއި،  އަމަންއަމާންކަމާއި  ޤައުމަކީ  ދިވެހި 
ލައްވަވައި،  ޤައުމެއްކަމުގައި  ކުރިއަރައިދާ  މަސަލަސްކަމާއެކު 

ޒިންމާދާރު،  ސަރވަންޓުންނަކީ  ސިވިލް  ދިވެހިންނާއި  އެންމެހާ 
ނަޒާހަތްތެރި އަދި އިޚްލާޞްތެރި، އިސްނަގާ، ހީވާގި، ހެޮޔވިސްނުން 
ބައެއްކަމުގައި  ޤާބިލު  ހުނަރުވެރި،  ޒަމާނަށްފެތޭ،  ގެންގުޅޭ، 

ލައްވަވާނދޭއެވެ! އާމީން!

الّسالم عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه

28 ފެބްރުވަރީ 2019

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް
ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް
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ކުރީއަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން 2018 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެޔޮ 

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި، ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ.  އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް 

ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި އައު ކަންކަން ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދިފައިވާ ކަންކަމެވެ. 

ކޯ  ● ޓެކްނިކަލް  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޓެކްނިކަލް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ފެށިގެން  އިން   2018 ފެބްރުއަރީ   1

އެލަވަންސް، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ސަޕޯޓިން ކޯ އެލަވަންސް 2 އަދި ސަޕޯޓް ސަރވިސް ރޭންކުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ސަޕޯޓިން ކޯ އެލަވަންސް 1 ގެ ނަމުގައި އެލަވަންސްތަކެއް ވަނީ ތަޢާރަފު ކުރެވި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައަށް 

ބަދަކުތަކެއްގެނެވިފައެވެ. 

ސަރުކާރުން އެދިވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްރޭވި ބެލެހެއްޓެމުންދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ  ●

ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޯޑިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 2018 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުނުއިރު އިތުރު 6 މިނިސްޓްރީއެއް ގައި ހެދުނެވެ.

“ ރިފޯމިންގ އެންޑް މޮޑަނައިޒިންގ ސިވިލް ސަރވިސް” ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް އިޞްލާޙުކޮށް ޒަމާނީކުރުން، މިޝިއާރުގެ  ●

ކޮންފަރެންސް  ވަނަ ސިވިލް ސަރވިސް   3 ދަރުބާރުގޭގައި  އަށް   15 އިން   14 އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 ދަށުން 

ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ކޮންފަރެންސަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިޞްލާޙުކޮށް ޒަމާނީކުރުމާއި އަދި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ 

އެއްއަހަރު  އަހަރަކުން   2 ކޮންމެ  މަޤުޞަދުގައި  ހޯދުމުގެ  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ފަންނުވެރި  މަޢުލޫމާތާއި  ދިރާސީ  ޢިލްމީ 

ކޮމިޝަނުން ރާވައިގެން ގެންދާ ހަރަކާތެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި 10 ދިރާސާ ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅި މަޝްވަރާ ކުރެވި ރިޕޯރޓެއް 

އެކުލަވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން،  ●

އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އީޖާދީ އަދި އީޖާބީ ގޮތްތައް ތަޢާރަފުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތައް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ރާވާ ހިންގާފައިވާ 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން  ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އީޖާދީ އިނާމުގެ 3 ވަނަ އިނާމު 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 3 

ވަނަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސްގައި ދެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރާކާތްތަކެއް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ  ●

ރަސްފަންނުގައި  އަކާއި،  ޓެލެންޓް ޝޯ  ހޯލްގައި  އޮލިމްޕަސް  ގުޅިގެން  ރޒާއި  އެފެއަ ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހިންގިފައެވެ. 

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަދި ކ. ހިތްމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތަކާއި، 

ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ވެސް  ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނު ދިނުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2528 ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް  ●

ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ކުރުމުއްދަތާއި ދިގުމުއްދަތުގެ 87 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްއިން 

ތަމްރީނު ކުރެވުނުފަރާތްތަކެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތައް
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އިތުރު  ● ޤާބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  ގޮތުންނާއި  މަތިކުރުމުގެ  ހުނަރު  ހިންގުމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފޮނުވައިގެން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 

76 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރުތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގައި ފުރުޞަތު ހޯދާދެވިފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަނަންސް ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ފޮނުވައިދިން ޕްރޮފެސަރުންގެ 

ޓީމަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ގައި 80 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ.

އަލްފާޟިލް  ● އޮނަރަބްލް  ކެންޑިޑޭޓް  ޕާރޓީތަކުގެ  ގުޅިފައިވާ  އިންތިޚާބުގައި  ރިޔާސީ  ބޭއްވުނު  ގައި   2018 އޮކްޓޯބަރ   23

ވެރިކަން  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް،  މަރުހަލާ  ބަދަލުވުމުގެ  ސަރުކާރު  އިންތިޚާބުވުމާއިގުޅިގެން  ޞޯލިހް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހިމް 

ޓްރާންސިޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ގައިވާފަދައިން   )2010/5 )ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ބެހޭ  މަރުޙަލާތަކާ  ބަދަލުވުމުގެ 

އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ތާރީޚްގައިވެސް  ރާއްޖޭގެ  މިއީ  އައްޔަނުކުރެވުނެވެ.  ލަތީފު  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މަޤާމަށް  ގެ 

ޓްރާންސިޝަނަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ފުރަތަމަފަހަރެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ ނުވަތަ އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތައް 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކުރިއަށްގެންދަވައި 17 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި އައު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމާހަމައަށް އެންމެހައިކަންތައްތައް 

އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
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ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނާދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އޮންނަ ވިލަރެސް ކޮމިޓީ” ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ “ 4 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވާލެއްވެވިއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ އައްޔަނުކުރެއްވެވިއެވެ. މިކޮމިޓީގެ 3 

ނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ 2018 ވަނައަހަރު މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ  ބައްދަލުވުމެއް 2018 ގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މައިގަ

ބޮޑުކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ސަޕޯރޓް ސަރވިސް އެލަވަންސް އާއި ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ތަޢާރަފް ކުރުމާގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ވިލަރެސް ކޮމިީޓ
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5. ކޮމިޝަނުގެ އިާދާރގެ އިާދީރ ހިންގުން
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ޑރ. ޢީަލ ޝަީމމް

ރަީއސް

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢާމާިރ

މެންބަރު

އަލްާފޟިލް އިބްާރހިމް ޝަީހޤް

މެންބަރު

އަލްއުސްާތދު ޒަކަރިއްާޔ ހުސައިން

މެންބަރު

އަލްާފޟިލް ޝަީހދު މުޙައްމަދު

ާނއިބު ރަީއސް

5.1 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން



5.2 ކޮމިޝަނުގެ އިާދާރ އޮނިގަނޑު ) މެންޑޭޓް، އޮނިގަނޑަށް އައިބަދަލު، ީޕ.އޭ(

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2007/5 )ދިވެހި 

ނޑަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަ

ބަދަލެއް ގެނައުމަށް  3 މޭ 2017 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 1433 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާތީ،  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް 21 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 1451 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން  މަސައްކަތުގެ އޮނިގަ

ނޑަށްވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. ފާސްކުރައްވައި، އެ އޮނިގަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިނގަމުންދަނީ  2 ޑިވިޜަނާއި، 6 ސެކްޝަނާއި، އަދި  5 ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީވެސް މި ދެންނެވި ޑިވިޜަންތަކާއި، ޔުނިޓްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.



61
44
17

މެމްބަރުނ5ް

ކޮންސަލްޓަންޓ1ް

އަންހެން

13

8

5

އަލަށް ވަީޒާފދެވުނު

ވަީޒާފއިން ވަކިވި

މަާޤމު ބަދަލުވި

ފިރިހެން

މުވައްޒަފުން
)މެމްބަރުންާނއި ކޮނަސަލްޓަންނޓުން ނުހިމަނައި(

31 ޑިސެމްބަރު 2018 އާއި ހަމައަށް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު )އަންހެން ފިރިހެން ވަކިން( 

2018 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އިާދާރގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން

50

8

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ58ު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު

ކުރިއަށްދަީނ

2018 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުީލީމ ާޤބިލްކަން

2

12
37

6

3

ީޕ.އެޗް.ީޑ

ާމސްާޓސް

ޑިގްީރ
ޑިޕްލޮާމ

އޭލެވެލް، އޯލެވެލް
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5.3 ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިީޓތައް

1. ީސނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ީޓމް )އެސްއެމްީޓ(

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޒުހުރީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ޙަބީބާ

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނިޒާމު އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ލަޙްފާ

ސީނިއަރ އެޓަރނީ ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު

ސީނިއަރ އެޓަރނީ އާޔަތުهللا ޙުސައިން

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ޢަލީ ޢާމިރު

ޑިރެކްޓަރ، ރެކްރޫޓްމަންޓް ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ 

ނެޓްވަރކް އިންޖިނިއަރ މުޙައްމަދު ސަފްރާޒް

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިޯސސް އެގްޒެކެޓިވް ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް ޝަހުމީލް އަޙްމަދު

ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ނަފްޙާ ޙުސައިން

ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް މަރްޔަމް ނާޡިމާ އިބްރާހީމް

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ނައުޝާދު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ޖާދުهللا ޖަމީލު
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2. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެީޓ )އެޗްާއރުއެމްީޑ ކޮމެީޓ(

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޒުހުރީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޮއޑިޓް އެންޑް ޕަރޯފމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

ޑިރެކްޓަރ، ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފާޠިމަތު ޙަބީބާ

ޑިރެކްޓަރ، ރެކްރޫޓްމަންޓް ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ

ޑިރެކްޓަރ، ޕަރޯފމަންސް މެނޭޖްމަންޓް/ޮއޑިޓް ފާޠިމަތު ލަޙްފާ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ޢަލީ ޢާމިރު

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް ޝަހުމީލް އަޙްމަދު

ސީނިއަރ އެޓަރނީ ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިޯސސް އެގްޒެކެޓިވް ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު

ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް މަރްޔަމް ނާޡިމާ އިބްރާހީމް

ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ނަފްޙާ ޙުސައިން

ނެޓްވަރކް އިންޖިނިއަރ މުޙައްމަދު ސަފްރާޒް
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3. އިންޓަރ-އެޖެންީސ ޓެންޑަރ ކޮމިީޓ އަދި ބިޑް ކޮމެީޓ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ޢަލީ ޢާމިރު - ޗެއަރ

ސީނިއަރ އެޓަރނީ އާޔަތުهللا ޙުސައިން

ނެޓްވަރކް އިންޖީނިއަރ މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ޖާދުهللا ޖަމީލު
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3. ޖިންީސ ފުރައްާސރަކުރުާމއި ގޯާނކުރުން މައްސަލަބަާލ ކޮމެީޓ

5. މުާރޖަާޢ ކޮމެީޓ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޒުހުރީ

ފާޠިމަތު ލަޙްފާ ޑިރެކްޓަރ، ޕަރޯފމަންސް މެނޭޖްމަންޓް/ޮއޑިޓް

ސީނިއަރ އެޓަރނީ ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޒުހުރީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ސަޢީދު
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5.4 ކޮމިޝަނުގެ އިާދާރ ހިންގުން ހަރުދަާނކުރުން

ދިވެހިާރއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގި އެކި އެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް، ތަމްރީން ދެވުނު 

މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު

 ދަ އެޯފޑަންސް އެންޑް ޮކންސްޓްރެއިންސް ޮއފް އިންޯފމަލް ލާރނިންގ އިން ދަ ވާރކް ޕްލޭސް ފްޮރމް ދަ ޕާސްޕެކްޓިވް ޮއފް ނިއު އެންޑް
އެސްޓެބްލިޝްޑް ޯކ ޯވކަރސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

އެޗް.އާރް ސަމިޓް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

އެސް.އެސް.އެމް.އައި)އާރް( އެޕްލައިޑް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ސެޓްފިކޭޝަން ޯފ ޮހސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ހިއުމަން ރިޯސސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްޮރފެޝަނަލްސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

ސެމިނަރ ޮއން ސްޓްރެޓެޖިކް ހިއުމަން ރިޯސސް ޯފ ޯމލްޑިވްސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

އެވެއަރނަސް ސެޝަން ޮއން ޖީ.އެސް.ޓީ އެންޑް އަދަރ ޯވކްސް ޮއފް މީރާ ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

1 ދުވަސް 30 ޖެނުއަރީ 2018 - 30 ޖެނުއަރީ 2018 މުއްދަތު

1 ދުވަސް 3 މާރިޗު 2018 - 3 މާރިޗު 2018 މުއްދަތު

2 ދުވަސް 28 ފެބުރުވަރީ 2018 - 1 މާރިޗު 2018 މުއްދަތު

2 ދުވަސް 13 އެޕްރީލު 2018 - 26 އެޕްރީލު 2018 މުއްދަތު

1 ދުވަސް 29 އެޕްރީލް 2018 - 29 އެޕްރީލް 2018 މުއްދަތު

ފާތިމަތު ނަސީމް . އަޙްމަދުهللا މައުތޫފް އިބްރާހިމް . ސުހާނާ މުޙައްމަދު . މަރްޔަމް ރިމްނާ . އައިޝަތު މިއުޝާ ބައިވެރިން

ފާތިމަތު މުޙައްމަދު . އަހްމަދުهللا މައުތޫފް އިބްރާހިމް . ޒުލައިޚާ ޢަލީ . ފާޠިމަތު ހަބީބާ ބައިވެރިން

މަރްޔަމް ނާޒިމާ އިބްރާހިމް ބައިވެރިން

އަޙްމަދުهللا މައުތޫފް އިބްރާހިމް . ފާޠިމަތު ލަހްފާ . ސަނާ އިބްރާހިމް . ފަދްވާ މުޙައްމަދު . އައިޝަތް ޝިފްނާ ބައިވެރިން

 ނަފްހާ ހުސައިން . އަޙްމަދު އަތުހަރު . އަޙްމަދުهللا މައުތޫފް އިބްރާހިމް . އިބްރާހިމް ޒުހުރީ . މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް . އަޙްމަދު ނައުޝާދު .

 ޝަހުމީލް އަޙުމަދު . ފާތިމަތު މުޙައްމަދު . ސުހާނާ މުޙައްމަދު . ފާތިމަތު އިނާޔާ . ފާތިމަތު ލަހްފާ . ޢައިޝަތު ނިހާ . ހަސްނާ ޙަބީބް .

އަސްޢަދު އަޙްމަދު . ފާތިމަތު ނަސީމް . މަރްޔަމް ޞަލާހާ . ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު . މިލްނާ ޙަސަން މަނިކް . ޢަލީ ޢާމިރު . ޒުލައިޚާ ޢަލީ

ބައިވެރިން
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ގްރޭޓް އެޗް.އާރް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޝެއަރ ޯފރަމް ބައި އެމް.އޭ.އެޗް.އާރް.ޕީ ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

ސީކްރެޓްސް ޮއފް އެޗީވިންގ ސުޕީރިއަރ ސަރވިސް އެކްސެލެންސް ބައި ޮރން ޯކފްމަން ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

އިފެކްޓިވް ނެޯގޝިއޭޝަން ސްކިލްސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

ޮމޑާރން ހިއުމަން ރިޯސސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

އެވެއަރނަސް ސެޝަން ޮއން ޖެނޑަރ ބޭސް ވަޔަލަންސް ޮއން ދަ ޯވލްޑް ޮއފް ޯވކް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

1 ދުވަސް 21 ޖުލިއި 2018 - 21 ޖުލިއި 2018  މުއްދަތު

1 ދުވަސް 4 އޮގަސްޓް 2018 - 4 އޮގަސްޓް 2018 މުއްދަތު

1 ދުވަސް 12 އޮގަސްޓް 2018 - 12 އޮގަސްޓް 2018 މުއްދަތު

2 ދުވަސް 12 އޮގަސްޓް 2018 - 13 އޮގަސްޓް 2018 މުއްދަތު

1 ދުވަސް 25 ނޮވެމްބަރު 2018 - 25 ނޮވެމްބަރު 2018 މުއްދަތު

ފާތިމަތު މުޙައްމަދު . ފާތިމަތު ލަހްފާ . ޢައިޝަތު ޝިފްނާ . އަޙްމަދު އަސްޢަދު . ނަފްހާ ޙުސައިން ބައިވެރިން

ފާތިމަތު ނަސީމް . ޒަރާނާ އިބްރާހިމް . ޑރ. އިބްރާހިމް ޒުހުރީ . ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު . ފާޠިމަތު ޙަބީބާ . ޝާހިދާ ޚާލިދު ބައިވެރިން

ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު . ފާޠިމަތު ނަސީމް . ޢިއިޝަތު ޙަމީދާ . އަހްލާމް މުޙްއްމަދު ޝާފިއު ބައިވެރިން

ޒުލައިޚާ ޢަލީ  . ޢައިޝަތު މިއުޝާ . އައިމިނަތު މާޒިނީ ބައިވެރިން

ޢައިޝަތު ޙަމީދާ . ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު . ޢައިޝަތު އިޒްނާ . އަޙްމަދުهللا މައުތޫފް އިބްރާހިމް . ޝަހުމީލް އަޙްމަދު . ފާޠިމަތު އިނާޔާ

 ޢަލީ ޢާމިރު . އައިމިނަތު މާޒިނީ . އާތިފާ އިސްމާއިލް . ޝަރީފާ އަހުމަދު . އަޙްމަދު ނައުޝާދު . ޒަމީލާ ޢަބްދުލް ޣަނީ . ފާތިމަތު މީނާ ނަޞީރު

 . އާޔަތުهللا ޙުސައިން . ހަސްނާ ޙަބީބް . ޢައިޝަތު ނިހާ . ނާޝިފާ އަބްދުهللا  . މަރްޔަމް ނާޒިމާ . މިލްނާ ޙަސަން މަނިކް . އައިޝަތު ޝަހުޒާ

އައިމިނަތު ސަނާ . މަރްޔަމް ސާއިމާ . ޢައިޝަތު ޝިފްނާ . ފަދްވާ މުހައްމަދު . މަރްޔަމް ރިމްނާ . ޒުލައިޚާ ޢަލީ . އައިޝަތު މިއުޝާ . 

 އަރުޝީ ޝަރީފް . މަރްޔަމް ޝިފާޒާ . ޢަބްދުهللا ސަޢީދު . އަސްއަދު އަހްމަދު . ތޫމާ ސަޢީދު . ހުޝާމާ ޢަބްދުهللا . ފާތިމަތު ޙަބީބާ . އަހްލާމް

 މުޙައްމަދު ޝަފީއު . ނިއަމް ވަޙީދު ޢަބްދުލް ވާޙިދު . ޒަރާނާ އިބްރާހިމް . އައިމިނަތު ރުޝްމާ . ޢައިޝަތު ޝަރީފް . އައިމިނަތު ޝިއުރާ

ޢަބްދުލް ރަހްމާން

ބައިވެރިން
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ސެމިނަރ ޮއން ގަވަރމަންޓް ފަންގްޝަނަރީ ކެޕޭސިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޯފ ޯމލްޑިވްސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

ސެމިނަރ ޮއން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޯފ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

ސެމިނަރ ޮއން ޕަރޯފމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޯފ ޯމލްޑިވްސް 2018 ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

2018 ސެމިނަރ ޮއން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޯފ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

 އީ-ގަވަރމަންޓް ރިސާޗް ސެންޓަރ އަންޑަރ އެރްޕާ 2018 އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނަރ ޮއން އީ-ގަވަރނަންސް މެނޭޖްމަންޓް އިޮނވޭޝަން އެންޑް
ލީގަލް ގެރެންޓީ ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

14 ދުވަސް ހައިކޫ ސިޓީ 12 އެޕްރީލް 2018 - 25 އެޕްރީލް 2018 މުއްދަތު

14 ދުވަސް ބެއިޖިންގ ސިޓީ 5 ޖުލައި 2018 - 18 ޖުލައި 2018 މުއްދަތު

14 ދުވަސް ހައިކޫ ސިޓީ 16 އޮކްޓޫބަރު 2018 - 29 އޮކްޓޫބަރު 2018 މުއްދަތު

14 ދުވަސް ބެއިޖިންގ 11 އޮކްޓޫބަރު 2018 - 24 އޮކްޓޫބަރު 2018 މުއްދަތު

5 ދުވަސް ގުއަންގޖޯ 21 ނޮވެމްބަރު 2018 - 25 ނޮވެމްބަރު 2018 މުއްދަތު

ފާތިމަތު މީނާ ނަޞީރު . އައިމިނަތު ރުޝްމާ ބައިވެރިން

ޢައިޝަތު އަރީޝާ ނަޖީބް ބައިވެރިން

ޢައިމިނަތު ޝިއުރާ . އަޙްމަދު އަސްޢަދު  ބައިވެރިން

ނާޝިފާ ޢަބްދުهللا . މުޖާހިދު ޢަބްދުهللا . ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން ބައިވެރިން

އިބްރާހިމް ޒުހުރީ . ފާޠިމަތު ލަހްފާ ބައިވެރިން

ޗައިާނ

ސެމިނަރ ޮއން ސްޓްރެޓެޖިކް ހިއުމަން ރިޯސސް ޯފ ޯމލްޑިވްސް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

14 ދުވަސް ހަންގޖޯ ސިޓީ 13 އެޕްރީލް 2018 - 26 އެޕްރީލް 2018 މުއްދަތު

އަޙްމަދުهللا މައުތޫފް އިބްރާހިމް . ފާޠިމަތު ލަހްފާ . ސަނާ އިބްރާހިމް . ފަދްވާ މުޙައްމަދު . އައިޝަތް ޝިފްނާ ބައިވެރިން
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ކޮރެާއ

 ސްޓްރެންތެނިންގ ކެޕޭސިޓީސް ޮއފް ޕަބްލިކް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް ޑިވެޮލޕިންގ އެފެކްޓިވް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޓު ރިއަލައިޒް ދަ 2030
އެޖެންޑާ ޯފ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޕްރޮގްާރމްގެ ނަން

3 ދުވަސް އިންޗިއޯން 24 އޮކްޓޫބަރު 2018 - 26 އޮކްޓޫބަރު 2018 މުއްދަތު

މަރްޔަމް ނާޒިމާ އިބްރާހިމް ބައިވެރިން
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6. ކޮމިޝަނުގެ އިާދާރއަށް އައި ބަދަލު
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އޮފިސް އިާމާރތް ބަދަލުކުރުން

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކޮމިޝަނަކީ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ކަންކަމުގައި  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާތަކާގުޅިގެން 

އިދާރާއަކަށްވެފައި،  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ލާމެހި  ވަރަށްބޮޑަށް 

ވަޒީފާ  ދިނުމާއި،  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ޢިނާޔަތްތަކާއި،  ދެވޭ  ވަކިކުރުމާއި،  ވަޒީފާއިން  ބަދަލުކުރުމާއި، 

އުޞޫލުތައް  ޤަވާޢިދުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ކަންކަން  އެ 

ބައިވެރިން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހެދުމަށްޓަކައި 

ކަންކަން  އެ  ހިންގައި  ރާވާ  މީޓިންގތައް  ގިނަ  ހިމެނޭގޮތަށް 

ކުރަމުން ގެންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގަމުންދިޔަ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ހުރި  ފަންގިފިލާގައި  ވަނަ   12 ވެލާނާގޭގެ 

ކޮމިޝަނުގައެވެ.

އިމާރާތުގައި  ބަލާއިރު  އިދާރާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

އެންމެގިނަ ސިވިލް ސަރވަންޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ 

ވެލާނާ ގޭގައެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ހިނގަމުންދާ   ބިލްޑިންގގައި  އެ  ހިނގަމުންދިއުމަކީ  ވެލާނާގޭގަ 

ސަރަހައްދުގައި  އެ  އަދި  އޮފީސްތަކަށާއި،  މިނިސްޓްރީތަކާއި، 

ހުރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބިގެންދިއަ ވަރަށްބޮޑު 

ފަސޭހައެއްކަމުގައި ގިނަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި 

އޮފީސްތަކާއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ތަމްރީނު ތަކާއި 

އަދިވެސް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމުގައި ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލާއި، މީޓިންގ ރޫމްތައް 

އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި، ކަންކަން 

ނިންމުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުން އަންގަވާފައިވަނީ “ޖޫން” މަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   “ ހުސްކޮށް  އިމާރާތް  ހިނގަމުންދާ  ކޮމިޝަން 

ބަދަލުވެ  އިމާރާތަށް  ބައު  ހިނގަމުންދިޔަ  އޮފީސް”  ޖެނެރަލްގެ 

ވެލާނާގޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދިޔަ 12 

ވަނަ ފަންގިފިލާ ހުސްކޮށް ނިންމަން ޖެހޭނެކަމުގައެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގި އިމާރާތަކީ ވަރަށް ބާވެ 

އޮފީހަށް  އެ  ނަމަވެސް  އިމާރާތެއް  ބޭނުންވެފައިވާ  މަރާމާތަށް 

އެކަށީގެންވާ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  މަރާމާތަށް   ބަދަލުވުމަށްޓަކައި، 

ބަދަލުވިއިރު   އިމާރާތް  އަދަދަކަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، އޮފީސް 

ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް 

އަދި މާހައުލެއް ގާއިމުވެފައެއް ނެތެވެ. މިހެންވުމުން ކޮމިޝަނުގެ 

މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް ކުރިމަތިވިއެވެ.

ރާމަޟާން  ބަރާކާތްތެރި  އެއްގޮތަށް  އެންގެވަމާއި  ސަރުކާރުގެ 

މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަން ހިންގަމުންދިޔަ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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7. 2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ހަރަާކތްތައް
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ތިންވަނަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސް

ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ޒަމާނީކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި 

ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  ފަންނުވެރި  މައުލޫމާތާއި  ދިރާސީ  އަދި  ޢިލްމީ 

ގޮތުން  ކަންކަމާގުޅޭ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މަޤްޞަދުގައި 

ޙައްލު  ބޭނުންވާ  އަރައިގަތުމަށް  ގޮންޖެހުންތަކުން  މަޝްވަރާކޮށް 

ހޯދައި، ކުރިމަގަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް 2014 ވަނަ 

ބާއްވަމުން  އަހަރު  އެއް  އަހަރުން  ކޮންމެ ދެ  ފެށިގެން  އަހަރުން 

 2018 ކޮންފަރެންސް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އަންނަ 

އެޕްރީލް  14،15 މި ދެދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

ނޑު  މައިގަ ގެ  ކޮންފަރެންސް   ވަނަ   3 ސަރވިސް  ސިވިލް 

ޝިޢާރަކީ “ރިފޯމިންގ އެންޑް މޮޑަނައިޒިންގ ސިވިލް ސަރވިސް” 

ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް އިސްލާޙްކޮށް ޒަމާނީކުރުމެވެ. 

މި ކޮންފަރެންސްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުން 

ކަމުގައިވާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި 

އަދި  ބައިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފުން  ބައެއް  އިދާރާތަކުގެ  އެ  އަދި 

ސިވިލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، 

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ކުރިމަގު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ކޮންފަރެންސްއަކީ  މި 

ބައްޓަންކޮށްދޭނެ އީޖާބީ އަދި އީޖާދީ ޚިޔާލާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު 

ކޮންފަރެންސެކެވެ. އަދި މި ކޮންފަރެންސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިސްލާޙުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ރޭވުންތައް އެކުލަވާލުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޚިދުމަތްތަކާ 

ހަދައި،  މާލޭގައި  ސަރވޭއެއް  ދެކޭގޮތުގެ  އާންމުން  ގުޅޭގޮތުން 

އެ ސަރވޭގެ ނަތީޖާގެ އަލީގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު ޕޭޕަަރެއް، 3 

ވަނަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮނަފަރެންސަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކޮންފަރެންސަށް ޖުމްލަ 

10 ދިރާސާ ކަރުދާހެއް ހުށައެޅި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންާނއި، މުވައްޒަފުންގެ ާއއިާލތަކުގެ ބައެއް މެންބަރުން ކެންސަރަށް ސްކްީރނު ކުރުމުގެ 
ހަރަާކތެއް ބޭއްވުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

ޙަރަކާތެއް  ކުރުމުގެ  ކެންސަރަށް ސްކްރީނު  މެންބަރުން  ޢާއިލާގެ 

ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ކެންސަރ ސޮސައިޓީއާއި ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 22 މާރޗު 2018 ގައި  ބޭއްވުނު  

ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނާއި 

އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާގެ އަންހެން ބޭފުޅުން، އުރަމަތީގެ 

މި  ޙަރަކާތެކެވެ.  ބޭއްވުނު  ސްކްރީނުކުރުމަށް  ކެންސަރަށް 

ޙަރަކާތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ސްރީނުކޮށް 

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ސްކޭން ހަދައިދެވިފައިވެއެވެ. މި 

ސްކްރީނު  މުވައްޒަފުން  ކެންސަރަށް  ކުރިއަށްގެންދިޔައީ  ހަރަކާތް 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކެންސަރ 

ސޮސައިޓީގެ 2 ވޮލަންޓިއަރުން ކަމަށްވާ ޑރ. ފާޠިމަތު ސައުޝަން 

ނަސީމާއި، ޑރ. ޢާއިޝަތު ސިޔާދާ ސަޢީދެވެ. މި 2 ބޭފުޅުންގެ 

އިތުރުން ސްކޭން ހެދުމުގައި ރޭޑިޔޮލޮޖިސްޓެއްކަމަށްވާ ޑރ. ޒުހުދާ 

ވެސް ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހަރަކާތުގެ  މި  ކުރުމުގެ  ސްކްރީނު  ކެންސަރަށް  އުރަމަތީގެ 

ކޮމިޝަނުގެ  ވެސް  ޕްރޮގްރާމެއް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  އިތުރުން 

ވަނީ  އަމާޒުކޮށް  ޢާއިލާތަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ވަނީ ކެންސަރުން 

ކަންކަމުގެ  ކުރެވިދާނެ  އާންމުރައްޔިތުންނަށް  ސަލާމަތްވުމަށް 

ވެސް  ލީފްލެޓްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އަލިއަޅުވާލައި  މައްޗަށް 

މީހަކު  ހުރި  ކެންސަރު  އުރަމަތީގެ  ގޮތުން  މި  ބައްސަވާފައެވެ. 

ސްކްރީނު  ވެސް  މީހުން  އެހެން  ޢާއިލާގެ  ހުރިނަމަ،  ޢާއިލާގައި 

ކުރުމަށާއި ޢުމުރުން ސާޅީސް އަހަރުން މަތީގެ އަންހެނުން އަހަރަކު 

އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ސްކްރީން ކުރުމަށާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު 

ދުރުހެލިވުމަށް  ކަންކަމާ  މަގުފަހިވާ  ކެންސަރަށް  ފަދަ  ކުރުން 

ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ވަނީ ނަސޭޙަތްތެރި ވެފައެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ތަމްީރނު ޕްރޮގްާރމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ގަދަ 9 ގެ 
ބައިވެރިންނަށް ދިނުން

ބައިވެރިންނަށް  ހިމެނޭ  ގައި   9 ގަދަ  އައިޑަލްގެ  މޯލްޑިވިއަން 

އިސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޚާއްޞަކޮށް 

ސޮފްޓު  އެއްދުވަހުގެ  ކުރިޔަށްގެންދިޔަ  ގައި  )ސީއެސްޓީއައި( 

ވާހަކަ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  ނިންމުމުގެ  ޕްރޮގްރާމު  ސްކިލް 

ދައްކަވަމުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑުލްގެ  ގަދަ  9 ގެ ބައިވެރިންނަށް 

މި ފުރުޞަތު އޮތްކަން ހާމަކުރެއްވީ ސީއެސްޓީއައިގެ ޑިރެކްޓަރ 

ފާޠިމަތު ޙަބީބާއެވެ. ޙަބީބާ ވިދާޅުވީ ސީއެސްޓީއައި އިން ހިންގާ 

ގަދަ   އައިޑަލްގެ  އެއްކޯހެއް،  ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން  ކޯސްތަކުގެ 

ފުރިހަމަކުރުމުގެ  ވެސް  ބައިވެރިއަކަށް  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ގައި   9

ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އައިޑަލްގެ ގަދަ 9 ގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ސޮފްޓް ސްކިލް 

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އެއްދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ސީއެސްޓީއައި 

އިން ވަނީ ހިންގަވާފައެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަކީ  ސީއެސްޓީއައި 

ވެސް  މިހާރު  ކޯސްތަކެއް  ގިނަ  ދާއިރާގެ  ހިންގުމުގެ  ބޭނުންވާ 

ހިންގަމުން އަންނަ އިންސްޓިޓިއުޓެކެވެ.
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ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔއަށް 50 އަހަރު ފުރުން ާފހަގަކުރުާމއި، ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ާފހަގަކުރުން “ޓެލެންޓްޝޯ” 

ޤައުމިއްޔަާތ ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ސިވިލް 

ސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

ޓެލެންޓު  ގުޅިގެން  ހޯމްއެފެއާޒާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޝަނާއި، 

ވަނީ  ހޯލުގައި  އޮލިމްޕަސް  ގައި   2018 އެޕްރީލު   5 ޝޯއެއް 

ބޭއްވިފައެވެ. މި ޝޯގައި ޖުމްލަ 19 އައިޓަމެއް ހިމެނިފައިވާއިރު 

އައިޓަމުތަކާއި،  ހުށަހެޅުއްވި  އިދާރާތަކުން  އެކި  ތެރޭގައި  އޭގެ 

ބޭންޑުގެ  އެންސީއޭ  ހިމެނޭ  ލަވަކިއުންތެރިން  މަޝްހޫރު  ކުރީގެ 

ހުށަހެޅުންތައް ވެސް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ފާހަގަކުރުމަށް  ފުރުން  އަހަރު   50 ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް  ދިވެހި 

މަޤްޞަދަކީ  ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ  ހަރާކާތްތައް  ކުރިޔަށްގެންދިޔަ 

ރައްޔިތުން  ފޯރުކޮށްދީ  މަޢުލޫމާތު  ބޭހޭގޮތުން  ނިޒާމާ  ޖުމްހޫރީ 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 10 އަހަރުފުރުން 

ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަން 

އާލާކުރުމެވެ.

ޤައުމިއްޔަތާ ބެހޭ ޕްރެޒެންޒެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. 

ދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ޢަލީ ޝަމީމު 

ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 

ޤައުމިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަމާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް 

މިގޮތުން  ވެއެވެ.  ދައްކަވާފައި  ވާހަކަފުޅު  އަޅުއްވާލައްވައި  އަލި 

ޤައުމިއްޔަތުގެ  ދައްކަވައި  މިސާލު  ޤައުމުތަކުން  އެކި  ދުނިޔޭގެ 

ދިރުވާ  ޤައުމިއްޔަތު  ބައްލަވާލައްވައި،  މައްޗަށް ވެސް  ބަހާތަކުގެ 

އާލާކުރުމުގެ މައްޗަށް  ބާރުއަޅުއްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
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އަންހެނުންގެ ދުވަސް ާފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ތަމްީރނު ޕްރޮގްާރމް

ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 10 އަހަރުފުރޭ މުާނޞަާބ ާފހަގަކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހަީވރު “ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވުން”

ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  އަގްވާމީ  ބައިނަލް 

 8 އިން  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ވިމެން  “އެމްޕަވަރިންގ  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި  ވީ   2018 މާރޗު 

ވަނީ  ސެޝަނެއް  ނަމުގައި  ގެ  ޕްރޮގްރެސް”  ފޯ  ޕްރެސް 

ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބާއްވާފައެވެ.  

މި ސެޝަން  ބޭއްވުނު  ގައި  އޮޑިޓޯރިއަމް  އެޑިއުކޭޝަންގެ  އޮފް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނަންގަވައިދެއްވީ 

ވިސާމް  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  ކޮމްޕެނީސް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރަރ 

އާއި، މޯލްޑިވްސް ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ 

ވިތް  ޓްރެއިން  އޮފް  އޯނާރ  ޝަފީގް،  ނިޢުމަތު  އަލްފާޟިލާ 

ކައި ގެ ފައުންޑަރ މެންބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ތޯރިގު އަދި  

ޕޮލިސް  އޮފް  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޕްރިންޑެންޓް  މޯލްޑިވްސް 

މި  ފަރާތުން  ގިނަ  އަށްވުރެ  ޖުމްލަ 80  އަޙްމަދު ޝިފާންއެވެ. 

ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 10 އަހަރުފުރޭ މުނާޞަބަތު ފާހަގަކުރުމާއި، 

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާޞަބަތު ފާހަގަކުރުމަށް 

ބާއްވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު 12 މެއި 2018 ގައި ރަސްފަންނުގައި 

މިނިސްޓްރީ  ސިވިލް ސަރވިސްކޮމިޝަނާއި،  ބޭއްވިފައެވެ.  ވަނީ 

ހަވީރުގައި ސަރުކާރުގެ  މި  ބޭއްވި  ގުޅިގެން  އެފެއާޒް  ހޯމް  އޮފް 

އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ޖުމްލަ 20 ސްޓޯލެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. މި 

ސްޓޯލްތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރުތަކާ އަދި ކުދިންނަށް 

ޚާއްޞަ އެކިއެކި ތަފާތު މައުލޫމާތު  ދީފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ 

ބައްލަވާލެއްވުމަށް  ސްޓޯލްތައް  ވަގުތުގައި  ދިޔަ  ކުރިއަށް  ހަވީރު 

އަޙްމަދު  އަޒްލީން  އަލްފާޟިލް  އެފެއާޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

ސްޓޯލްތަކުގައި  ޒިޔާރަތްކުރައްވައި  ސްޓޯލްތަކަށް  އެކިއެކި 

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެކްޓިވިޓީސްތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.
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މިނިވަން މުވައްޞަާސތަކުން އިންތިާޒމުކުރި ލޭ ހަދިާޔ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްާރމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން

ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ މުާނޞަާބ ާފހަގަކުރުމަށް ކ. ހިންމަފުީށގައި ާޚއްޞަ ޙަރަާކތްތަކެއް ހިންގުން

ހަދިޔާ  ލޭ  އިންތިޒާމުކުރި  މުވައްސަސާތަކުން  މިނިވަން 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ 

ވަނީ ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. ފާހަގަކުރެވުނު ތެލެސީމިއާ ދުވަހުގެ 

އެކުވެގެން  މުވައްސަސާތައް  މިނިވަން  ގުޅިގެން  މުނާޞަބަތާ 

ޕްރޮގްރާމުގައި  މި  އިންތިޒާމުކުރި  “އާރޯއިން”  އުފައްދާފައިވާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި، ގިނަ 

ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތު ފާހަގަ 

ކުރުމަށް ކ. ހިންމަފުށީގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.   

ސިވިލް ސަރވިސްގެ 10 ވަނަ  އަހަރީދުވަސް ކަމުގައިވާ 1 މޭ 

2018  ވަނަ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށާފައި ވަނީ ޖަމާޢަތުގައި 

ވަނީ  ހެނދުނު  ފަހު  އެއަށް  ނަމާދުންނެވެ.  ފަތިސް  ކުރެވުނު  

އިންދުމުގެ  ގަސް  ސަރަހައްދުގައި  ބިމުގެ  ހިއްކި  ހިންމަފުށީގެ  

ހަރަކާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 

އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކެކެވެ. މި މެޗްތައް ކުރިޔަށްދިޔައީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް 

އަންހެން  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ދިޔަ  ހިންމަފުއްޓަށް  ކ. 

ޓީމެއް  މުވައްޒަފުންގެ  ފިރިހެން  ޓީމަކާއި،  މުވައްޒަފުންގެ 

ޓީމަކާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އަންހެން  ހިންމަފުށީގެ  ހިމެނޭގޮތަށް 

ފިރިހެނުންގެ ޓީމަކާ އެކު ކުޅެވުނު މެޗް ތަކަކުންނެވެ. މި ދުވަހު 

ކުޅުނު މި ދެމެޗްގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗް ކާމިޔާބު 

ކުރީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަންހެން ޓީމެވެ.  ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ 

މެޗް  ކާމިޔާބު ކުރީ ހިންމަފުށީ ޓީމެވެ.
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ކަލްޗަރަލް އިވެންޓް

ކޮމިޝަނުގެ 11 ވަނަ އަހަީރ ދުވަސް ާފހަގަކުރުން

“އެގްޒެކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް 

ސަރވިސް 2018” ގެ ދަށުން، 2018 ޖުލައި 15 އިން 19 

އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ބޭއްވުނު 

އެކަޑަމީ  ޗައިނީސް  ދެއްވި  ނަންގަވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު 

އޮފް ގަވަރނަންސްގެ ވަފުދަށް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންނާއި 

އާދަކާދަ  ޘަޤާފަތާއި  ކެއުމަކާއި،  ދިވެހި  ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުން 

ދައްކާލުމުގެ ޚާއްޞަ ޝޯވއެއް 17 ޖުލައި 2018 ގައި ވަނީ 

ބޭއްވިފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް 23 

ވަނީ  ކޮމިޝަނުގައި  ދުވަހު  އަންގާރަ  ވީ   2018 އޮކްޓޫބަރު 

ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ގައެވެ.   2008 މެއި   01 ފަށާފައިވަނީ  އަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  އަހަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ޝަމީމު  ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ  ހަފުލާގައި  ބޭއްވުނު 

ދުވަހާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ 

ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކޮމިޝަނަށް 

ގޮންޖެހުންތަކަށް  ބޮޑެތި  ދިމާވި  ދުވަސްތަކުގައި  ފާއިތުވެދިޔަ 

ޢިބުރަތްލިބިގަނެ  މިކަންކަމުން  އަދި  އަޅުވާލެއްވެވިއެވެ.  އަލި 

އަހަރު  އޮތް  ކުރިޔަށް  ހިތްވަރަކާއެކު  ގަދަ  ވިސްނުމަކާއި،  އައު 

ފާގަތި އަހަރަކަށް ހެއްދެވުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ތަރައްޤީއަށް އިތުރު 

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ާފޠިމަތު ީރީނ ޢަބުދުއްސައްާތރު މެންބަރުކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ާޓމު ހަމަކުރައްާވ ވަކިވެވަޑައިގަތުން ާފހަގަކުރުމަށް ާޚއްޞަ 
ރަސްމިއްާޔތެއް ބޭއްވުން

ބައިނަލްއަޤްާވީމ ގޮތުން ާފހަގަކުާރ، އަންހެނުންާނ ދެކޮޅަށް ކުާރ އަނިާޔ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަހުގެ މުާނޞަބަތުގައި ކޮމިޝަނުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ސެޝަނެއް ބޭއްވުން

އަހަރުގެ   5 މެންބަރުކަމުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ޢަބުދުއްސައްތާރު  ރީނީ  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ރަސްމިއްޔާތެއް  ޚާއްޞަ  އިސްނަގައިގެން  ސްޓާފުން  ކޮމިޝަނުގެ  ގުޅިގެން  ވަޑައިގެންނެވުމާ  ވަކިވެ  ހަމަކުރައްވާ  މުއްދަތު 

ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ރަސްމިޔާތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ސްޓާފުން އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ވެސް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސެޝަންތަކެއް ވަނީ  ބޭއްވިފައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ސްޓާފުންނަށް ބޭއްވި މި 

ނައިބުރައީސާ  ޑިމޮކްރަސީގެ  އެންޑް  ވިމެން  ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ސާބަހަށް  ހިލޭ  ނަންގަވައިދެއްވީ  ސެޝަން 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝީޒާއެވެ. މި ސެޝަނުގައި، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި، އޮފީސް މާހައުލުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި 

ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި، ފުރައްސާރައާއި، ގޯނާތަކާއި، އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝީޒާ މައުލޫމާތުދެއްވިއެވެ. އަދި 

މިފަދަ ގޯނާތަކާއި ފުރައްސާރަތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި މި ފަދަ އަމަލުތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި 

އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝީޒާގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި އަލި އަޅުވާލެއްވެވިއެވެ.
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7.1 ހަރުދަާނ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮނިގަނޑެއް ާޤއިމުކުރުން 

ާޤނޫާނއި ޤަވައިދު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުން ޤަާވޢިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ބޭއްވުން
ދާއިރާގައި  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ޤަވާޢިދަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި 

މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ.  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ސެޝަންތަކުގައި މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް 

ބައިވެރިވިއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާ  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން 

ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީމުގެ ފަރާތުން އާޔަތުهللا ޙުސައިނެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކްލަބުން ހިންގުނު ހަާރތްތައް 
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ވިލަރެސް ކޮމެީޓ

ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި ސިވިލް  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އާ  ކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް  ތަންފީޒު  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނާދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އޮންނަ ވިލަރެސް ކޮމިޓީ “ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ “ 4 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަލުންއެކުލަވާލެއްވެވިއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ އައްޔަނު ކުރެއްވެވިއެވެ. މިކޮމިޓީގެ 

ނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ 2018 ވަނައަހަރު މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ  3 ބައްދަލުވުމެއް 2018 ގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މައިގަ

ބޮޑުކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ސަޕޯރޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް އާއި ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ތަޢާރަފް ކުރުމާގުޅޭގޮތުންނެވެ.

އެޑްވައިޒަީރ ކޮމިީޓ

29 ނޮވެންބަރ 2018 އާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނުގެ 107 ބައްދަލުވުން 

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ  7 ބައްދަލުވުން ވަނީ 

ބޭއްވިފައެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ކޮށްފައިވާ 

އަކާއި،  އެލަވަންސް  ކޯ  ޓެކްނިކަލް  ބަލާއިރު  މަސައްކަތްތަކަށް 

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގައި ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި 1 ފެބްރުއަރީ 

ކޯ  ސަޕޯޓިންގ  އަދި  ކޯ  ޓެކްނިކަލް  ފެށިގެން  އިން   2018

އެލަވަންސް ވަނީ ދޭން ފެށިފައެވެ.
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މިނިސްޓަރުންާނއި ސަރުާކރުގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަލުކުރުން

މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަާސތަާކއި، ސަރުާކރުގެ އިސްވެރިންާނ ބައްދަލުކުރުން

ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިީޓާއއި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނއެކު މަޝްވަާރކުރުން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮީފާހއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނއެކު މަޝްވަާރ ކުރުން

ލޯކަލް  ހަރުދަނާކުރުމުގައި  ހިންގުން  ކުރިއަރުވައި  ކައުންސިލްތައް  ލޯކަލް 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ )އެލްޖީއޭ( އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގައި ބޭއްވުނު މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި 

އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަދި މިނިސްޓަރ 

އަދި  އަޙްމަދެވެ.  އަޒްލީން  އަލްފާޟިލް  އޮނަރަބަލް  ރޒް  އެފެއާ ހޯމް  އޮފް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ ކޮމިޝަނުގެ 

ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި 

ނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ  މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  މިހާރަށްވުރެ  މައުލޫމާތުތައް  ކޮމިޝަނުގެ 

ކުރުމަށާއި،  މަސައްކަތް  އާއްމުކުރުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ވެބްސައިޓް 

މައުލޫމާތު ހާމާ ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާބެހޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އިދާރާތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށާއި، އަދި 

ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިއުންތައް  މެދުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ 

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މައްޗަށެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ާމރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަާނއި ބައްދަލުކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަާނއި ބައްދަލުކުރުން

އެންޑް  މާރކެޓިން  މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޝަނާއި  ސިވިލް ސަރވިސް 

)އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ(ގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް 

ބޭފުޅުންނާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.  

 މި ދެންނެވި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޓްގައި 2018 އަހަރު ފަށާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ޓްރެއިނިންގ 

ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކޮށްދިނުމަށް 

ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތުތަކާއި، އެ ކޯސްތައް ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަށް 

ފަރާތްތަކަށް  ކުރަމުންދާ  ޚިދުމަތް  ދާއިރާގައި  މި  ތަޢާރުފުކޮށް، 

ބޭނުންވާ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސްތަކުގައި 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ 

ކުރެވިފައެވެ.

މަސައްކަތްތަކާ  2019ގެ  އިންތިޚާބު  މަޖިލިސްގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ގުޅޭގޮތުން 

ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  ކޮމިޝަނާއެކު  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ނޑުގޮތެއްގައި  މައިގަ ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ބާއްވަފައެވެ.  ވަނީ 

2019ގެ  އިންތިޚާބު  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  މަޝްވަރާކުރެވުނީ 

ކުރިއަށް  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  މިނިވަންކަމާއި  ކަންކަން 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާ 

އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާތީ، އެކަންކަން ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. 
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ސަރުާކރުގެ އެކިއެކި ވުާޒާރތަާކއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން

މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން 

މިނިސްޓްީރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިސްވެރިންާނއި ބައްދަލުކުރުން

ތަރައްޤީގެ  ކުރިޔަށްގެންދާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ 

ޝަމީމު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މޫސާ 

ޒަމީރާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. ޓޫރިޒަމް 

މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ 2018 

ގެ އެޕްރީލު މަހުގެ 10 އިން 11 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

3 ވަނަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ސިވިލް 

ލައިބުރަރީއެއް  އިންސްޓިޓިއުޓުގައި  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް 

ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

ސަރވިސް  ސިވިލް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ކޮމިޝަނާ އެކު ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 

މަޝްވަރާކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ތިމާވެށި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކަންތަކުގެ  ނިންމަވާފައިވާ  ކުރުމަށް 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު 

ކޮމިޝަންތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
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މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަީރޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދުއާއި 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިމެނޭގޮތަށް  އިސްވެރިން  އެމިނިސްޓްރީގެ 

ވަނީ  ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  މެންބަރުންނާއެކު  ކޮމިޝަނުގެ 

ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

އަލްފާޟިލް  ނައިބުރައީސް  ޝަމީމާއި  ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް 

ޝަހީދު މުޙައްމަދާއި ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުންގެ އިތުރުން 

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ މިނިސްޓްރީ އާއި ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެ 

މަގު ފަހިކުރުމެވެ.

އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ވަޙީދުއާއި  ޒަހާ  އޮނަރަބަލް  އެގްރިކަލްޗަރ 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިމެނޭގޮތަށް  އިސްވެރިން 

ބާއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުމެއް  މެންބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ 

އެ ބައްދަލު ވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 

ޝަހީދު  އަލްފާޟިލް  ނައިބުރައީސް  ޝަމީމާއި،  ޢަލީ  ޑރ. 

އިތުރުން  މެންބަރުންގެ  އެހެން  ކޮމިޝަނުގެ  މުޙައްމަދާއި 

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ  މި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އިސްވެރިން 

ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ބޭނުމަކީ 

މަގު  ކުރެވޭނެ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން 

ފަހިކުރުމެވެ.
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މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮީޖ ގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮނަރަބަލް ޑރ. އިބްރާހީމް 

ސިވިލް  ހިމެނޭގޮތަށް  އިސްވެރިން  އެމިނިސްޓްރީގެ  ޙަސަންއާއި، 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 

ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. 

ޢަލީ ޝަމީމާއި، ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޝަހީދު މުޙައްމަދާއި، 

ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ 

ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ބައިވެރިވެ  ޖެނެރަލް 

މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ސަރވިސްއާ  ސިވިލް 

ދިމާވާ ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނެ 

މުވައްޒަފުން  ޤާބިލު  ތަޢުލީމީ  ކުރިމަގުގައި  ދެނެގަނެ   ގޮތްތައް 

ނެރެ  ކުރިއަށް  ނޑު  މިންގަ އަޚްލާޤީ  މަސައްކަތުގެ  އުފައްދައި، 

ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން  ކުރެވިދާނެ  އަވަސްކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ 

މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ޖަމާލާއި،  މަލީޙް  މުޙައްމަދު  އޮނަރަބަލް 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިމެނޭގޮތަށް  އިސްވެރިން 

ބާއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  މެންބަރުންނާއެކު 

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގައި 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު 

އަލްފާޟިލް  ނައިބުރައީސް  ޝަމީމާއި،  ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް 

ޝަހީދު މުޙައްމަދާއި، ކޮމިޝަނުގެ އެހެންމެންބަރުންގެ އިތުރުން، 

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ސަރވިސްއާ  ސިވިލް  ބޭނުމަކީ  ނޑު  މައިގަ ބައްދަލުވުމުގެ  މި 

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން 

ދެނެގަނެ   ގޮތްތައް  ހައްލުކުރެވޭނެ  އެކަންކަން  މަޝްވަރާކޮށް 

ކުރެވިދާނެ  އަވަސްކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރިމަގުގައި 

ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.
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މިނިސްޓަރ އޮފް ާއރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އޮނަރަބުލް 

ހިމެނޭގޮތަށް  އިސްވެރިން  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  މައުމޫނާއި،  ޔުމްނާ 

މަޝްވަރާ  މެންބަރުންނާއެކު  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އެންޑް  ކަލްޗަރ  އާރޓްސް  ބާއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުމެއް 

ސިވިލް  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވި  މިނިސްޓްރީގައި  ހެރިޓޭޖް 

ކުރިޔަށްގެންދާ  މިހާރު  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިދާރާތައް  ސަރވިސްގެ 

މަސައްކަތްތަކާއި، އަދި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިހުރި ބައެއް ކަންކަމުގެ 

މައުލޫމާތު އެކަމަނާއާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް 

ކޮމިޝަނުގެ  އިސްބޭފުޅުންނާ  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  އިސްމާޢީލާއި 

މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިކޮނޮމިކް 

ބައްދަލުވުމުގައި  މި  މި  ބޭއްވި  މިނިސްޓްރީގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް 

ބައެއް  ރޭވިފައިހުރި  ކުރިއަށް  އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި  ގެންދާ 

ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެީލ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ޝަރީފާއި  ސިދާތާ  އަލްފާޟިލާ  އޮނަރަބަލް 

މެންބަރުން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިސްބޭފުޅުންނާ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާ  ބައްދަލުކުރައްވާ 

ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގައި  ބޭއްވުނު 

ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބައްދަލުވުމުގައި 

ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުރިޔަށް 

މިނިސްޓަރާ  ވަނީ  މައުލޫމާތު  ކަންކަމުގެ  ބައެއް  ރޭވިފައިހުރި 

ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ.

ޢަމީރުއާއި،  އިބްރާހީމް  އޮނަރަބަލް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިމެނޭގޮތަށް  އިސްވެރިން  އެމިނިސްޓްރީގެ 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް 

ސަރވިސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް 

ބައެއް  ރޭވިފައިހުރި  ކުރިޔަށް  އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި  ގެންދާ 

ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ.
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މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްާރސް ޓްރަކްޗަރ ގެ އިސްވެރިންާނއި ބައްދަކުރުން

އިންފްރާސް  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

ޓްރަކްޗަރ އޮނަރަބުލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިމެނޭގޮތަށް  އިސްވެރިން 

އެ  ބާއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  މެންބަރުން 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު  މިނިސްޓްރީގައި  

ކުރިއަށްގެންދާ  މިހާރު  ކޮމިޝަނުން  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ 

ކަންކަމުގެ  ބައެއް  ރޭވިފައިހުރި  ކުރިޔަށް  އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި 

މައުލޫމާތު މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ.
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ޝަކުާވ/ މައްސަލަ

2018 ވަނަ އަހަރު ީއ.ާއރު ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްީސލު

އިންވެސްޓިގޭޝަން ދަތުރުތަކުގެ މައުލޫާމތު:

2018 ވަނަ އަހަރު އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު:  346 މައްސަލަ

2018 ވަނަ އަހަރާއި އަދި  އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގެ އަދަދު 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

2018 ވަނަ އަހަރު ކޯޓު އަދި ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އޭގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު

ނިންމުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބެލުމަށް 

ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ޓީމުން ދަތުރެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓު

ސްޕްރީމް ކޯޓު

ސްޕްރީމް ކޯޓު ހައި ކޯޓު

ހައި ކޯޓު

ހައި ކޯޓު ސިވިލް ކޯޓު

ސިވިލް ކޯޓު

ސިވިލް ކޯޓު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

81 ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލ301ަ ނިމިފައިވާ މައްސަލަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ސިވިލް ކޯޓު ހައި ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓު

33 މައްސަލަ

7 މައްސަލަ

16 މައްސަލަ

4 މައްސަލަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ސިވިލް ކޯޓު ހައި ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓު

20 މައްސަލަ

3 މައްސަލަ

3 މައްސަލަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ސިވިލް ކޯޓު ހައި ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓު

37 މައްސަލަ

7 މައްސަލަ

6 މައްސަލަ
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7.2 އިންާސީނ ރައުސުލްާމލު ކުރިއެރުވުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިން މުސްކުޅި ކުރެވުނު ީމހުން 

އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން 88 މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކުރުން

އުމުރުން 65 އަހަރުވުމުން 70 މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކުރުން
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2018 ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަނުކުރެވުނު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަީރން

2018 ވަނަ އަހަރު ވަކިވެދިއަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަީރން

2018 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމަާށއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމަށް ހަމަޖެއްސި 
ބޭފުޅުން

ތާރީޚް އިދާރާ ނަން

15 މޭ 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް  އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފް

22 މޭ 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ރިޒާ

ތާރީޚް އިދާރާ މަޤާމު ނަން

28 ޖަނަވަރީ 2018 ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ރިޟާ

5 އެޕްރީލް 2018 މާލެ އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްހާދީ

ތާރީޚް އިދާރާ ނަން

29 އެޕްރީލް 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ރިޒާ

29 އެޕްރީލް 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޞާލިޙް

1 އޮކްޓޫބަރު 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާހިދު ޝަރީފް
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އޮނިގަނޑުތައް ާގއިމުކުރުން

ރިވިއުކުރެވުނު އޮނިގަނޑުތައް

ސަރުާކރުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

އިާދީރ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެން ކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ނޑު އެކުލަވާލުން ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑު 	  ފުވައްމުކަލު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑު 	  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑު 	  ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނަން ބަދަލުވެފައިވާ  7 މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނަން ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުރުން	 

ޕޭރެންޓް އޮފީސް ބަދަލުވެފައިވާ 20 އިދާރާއެއްގެ ޕޭރެންޓް އޮފީސް ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުރުން	 

އަލަށް އުފެދުނު 5 މިނިސްޓްރީ، އަދި 3 އިދާރާއެއް ވިއުގައިގެ ތެރެއިން އުފެއްދުން	 

އިދާރާތަކުގެ މެންޑޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 10 އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުން  މެންޑޭޓާގުޅޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް 	 

ބަދަލުކުރުން.

ނޑު 	  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

އެކުލަވާލުން

ނޑު އެކުލަވާލުން	  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑު އެކުލަވާލުން	  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑު އެކުލަވާލުން	  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން، އެކި އެކި އިދާރާ/މިނިސްޓްރީތަކުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް 	 

ބަދަލުވާން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުން

ނޑަށް މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 	  އެންޑޯސްކޮށްދީފައިވާއި އިދާރީ އޮނިގަ

މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ނޑަށް މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 	  އެންޑޯސްކޮށްދީފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަ

އެންޑް ފެމިލީގެ މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ނޑަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.	  ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ތަޢާރުފްކުރެވުނު އޮނިގަ

ނޑަށް 	  ނޑު ތަޢާރުފްކުރުމާއި ގުޅިގެން 1 އޮގަސްޓު 2018 އިން ފެށިގެން ނަރުހުން އައު އޮނިގަ ނަރުހުންގެ އައު އޮނިގަ

ނޑަށް ދިވެހި ނަރުހުންގެ 1480  ހިޖުރަކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށި، 29 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮނިގަ

ނަރުހުން ހިޖުރަކުރުވުނެވެ.

މުސާރަލިބޭ ޗުއްޓީ އަދި މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ވިއުގަ ސިސްޓަމަށް އަޅާ 	 

މޮޑިއުލް ތަޢާރުފްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާދއިާރތަކުގެ ާޚއްސަ އޮނިގަނޑުތަާކއި، އޮނިގަނޑުތަކުގެ އިސްާލހުތައް އެކުލަާވލުން

2018 ވަނަ އަހަރު ާފސްކޮށްފައިާވ އުޞޫލުތައް 

ނޑު ވަނީ އިސްލާޙު ކުރެވިފައެވެ. )އިސްލާޙު 1(	  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑު ވަނީ އިސްލާޙު ކުރެވިފައެވެ. )އިސްލާޙު 1(	  އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަ

ނޑުތަކާގުޅޭ އެކި އެކި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން	  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާތަކުގެ ޚާއްސަ އޮނިގަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު )ހަތަރު ވަނަ އިސްލާޙު( އާންމުކުރުން	 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް )ހަވަނަ އިސްލާޙު( އާންމުކުރުން	 

ނޑައެޅުމާއި، ތަޢުލީމީ ރޮނގާއި ގުޅޭ 	  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަދި ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަ

ނޑާއި އުޞޫލު އެކުލަވާލުން ނޑައެޅުމުގައި މިންގަ ސެޓްފިކެޓްތައް ކަ

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސަސްގެ ޝަރުޠު އެކުލަވާލުން އަދި އެ މަޤާމުތަކަށް 	 

ނޑު އެކުލަވާލުން ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މަރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ ކަ

ނޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން އުޞޫލު  1. ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން އަދި މައިގްރޭޝަން އުޞޫލު  2. ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން އުޞޫލު  3. އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން އުޞޫލު  4. ވާއިޒުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑާއި ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ  ނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ 5. ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު 

6. ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު 

7. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ 

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2018 8. “ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަ

އައްޔަނުކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އެކުލަވާލެވުނު  ގައި   01 އެޕްރިލު   2013  .I

ނޑުތަ ކާއި އުޞޫލުތަކަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ވަރަށް ގިނަ އިސްލާޙުތަކެއް ގެނެވިފައިވާތީ 2018 ވަނަ އަހަރު މި އުޞޫލު  މިންގަ

އަލުން އެކުލަވާލައި 2018 މޭ 01 ގައި އާންމުކޮށް އަމަލު ކުރަންފަށާފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކުގައެވެ. މި 

ނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް،  ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަ

ވަޒީފާއަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދާނޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުން،  “ސިވިލް 

ނޑުތަކާއި އުޞޫލު- 2018” އަށް، 1 މޭ 2018 ވަނަ  ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ

ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން، އަދި 

އުސޫލުގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން، މީގެ 

ނޑުތައް ހިމެނޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ސިވިލް  އިތުރުން އުސޫލަށް އަމަލުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކާއި  މިންގަ

ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކާ ހިއްސާކުރުން.

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި “ވަޒީފާ އާއި ނުގުޅޭ ތަޖުރިބާ” ބަޔަށް މާކްސް   .II
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ވަީޒާފތަާކގުޅޭ އުސޫލު ާސފުކޮށްދިނުން
ނޑުތަކާއި  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި “ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި، އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ

އުޞޫލު” ތަކުގައި ހުރި ސާފުނުވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ހުށައެޅޭ ހުރިހާ “ޕޮލިސީ ކްލެރިފިކޭޝަން” 

ތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި، އަދި ޔުނިޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް 

އެކި ފަހަރުމަތިން ވަނީ  ޖުމްލަ 22 ކޭހެއް ކޮމިޝަނަރސް މީޓިންގއަށް ހުށަހެޅި، މަޝްވަރާކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް 

އެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށިފައެވެ. 

)ހަތަރުވަނަ  ތަކުގެ  މަގާމު”  ފަންނީ  އަދި  “އިދާރީ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގުޅިގެން  ޔުނިޓާއި  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  އޮގަނައިޒޭޝަނަލް 

އިޞްލާޙު(  އަސާސީ ޝަރުތާއި،  އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ތަކަށް މީހުން 

އެކަންކަން  ކުރާ ސުވާލުތަކާގުޅިގެން  އާންމުކޮށް  އިދާރާތަކުން  ގޮތުން  ގުޅޭ  އުޞޫލާ   ނޑުތަކާ  މިންގަ ކުރުމުގެ  އައްޔަނު  ހޮވުމާއި، 

އޮޅުންފިލުވާދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ނޑަށް ބަދަލުގެނެސް އެ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް “ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ  ދިނުން ހުއްޓާލެވި، ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގެ މިންގަ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓްގެ އުޞޫލު އާންމުކުރުން. 

 

9. “އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މަގާމަށް މީހުން އައްޔަނު 

ކުރާނެގޮތުގެ ޓޫލްކިޓް” 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ) ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު( އަށް 2018 މާރިޗު 15 ވަނަ 

ނޑުތަކާއި  ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަ

އުޞޫލުތައް 2018 އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މަގާމަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރާނެގޮތުގެ ޓޫލްކިޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާއެކު އައު 

ޓޫލްކިޓް ކޮމިޝަނުން 31 މޭ 2018 ފާސްކުރުން.

10. “ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު” 

“ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު” އެކުލަވާލައި، ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން އެ އުޞޫލަށް 

ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވައި  ފަހުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު އެ އުޞޫލު  ގޮތުން އެންމެ  އިޞްލާޙްތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މި 

ޕަރމަނަންޓް  އުޞޫލުގައި  ކުރެވުނު  އިސްލާޙު  ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން  ވަނަ   2018 ނޮވެންބަރު   21 ފަށާފައިވަނީ  ޢަމަލުކުރަން 

ސެކްރެޓަރީންގެ މަގާމުގެ ޝަރުތު އިސްލާޙުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އަލުން އައު 5 އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން 

ޢައްޔަނުކުރުން އޮންނަ އޮތުން އުވާލެވުނެވެ.
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ސްޓްރެީޓޖިކް ޕްލޭން ާހސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުން

މުާސރަ / އެލަވަންސް އައި ބަދަލުތައް

ކަމާގުޅޭ  ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ޓާގެޓްތައް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ގައި   2016-2020 ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ނޑިތައް  ނޑުދަ ސެކްޝަންތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ބެލުމާއެކު ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ، ލަ

ޙާޞިލުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި ފަންނީ ލަފާދީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.  ނަމަވެސް 

ނޑައެލިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭ މިންވަރަކަށް  ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގެ ކުޑަކަމުން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަ

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގައި ހުސްވެފައިވާ އިސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ 

ސަބަބުންވެސް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވެއެއެވެ. އެގޮތުން އެއް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެއް 

ނުލިބި ދޮޅު އަހަރު ވެފައި ވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ނޑައެޅި، އެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  ސިވލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން “ ޓެކްނިކަލް ކޯ” މަގާމުތައް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް، މުވައްޒަފު އަދާކުރާ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ % 28  ތެރެއިން، ކަ

އެލަވަންސެއް، “ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް” ގެ ގޮތުގައި 1 ފެބްރުއަރީ 2018 އިން ފެށިގެން  ވަނީ ދޭން ފެށިފައެވެ. 

ސިވލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން “ ސަޕޯޓް ސަރވިސް” )އެސްއެސް ރޭންކް( ގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް -/ 

1200 )ބާރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ އެލަވަންސެއް، “ ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 1” ނަމުގައި ދިނުމާއި، އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ޖެނެރަލް ސަރވިސް ) ޖީއެސް ރޭންކު( އިން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން، ޓެކްނިކަލް 

ކޯ ގައި ނުހިމެނޭ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓެކްނިކަލް ކޯ ގެ މަގާމުތަކުގެގައި ތިބި މުވައްޒަފުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް “ ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2”ގެ  “ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް” ދިނުމަށް ކަ

ނަމުގައި 750.00 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް 1 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ވަނީ ދޭން ފެށިފައެވެ. 
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ތަމްީރނު ހޯދައިދިނުާމއި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން

އެޑިއުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓުއަރ

ޗައިީނސް އެކަޑަީމ އޮފް ގަވަރނަންާސއި، ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުާޓ ގުޅިގެން “އެގްޒެކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްާރމް 
ފޮރ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވަންޓްސް” ނަމުގައި ހިންގުނު ތަމްީރނު ޕްރޮގްާރމް ހިންގަން ފެށުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސް ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް “އެގްޒެކެޓިވް 

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިސް 2018” ގެ ދަށުން 2018 ޖުލައި 15އިން 19 އަށް  ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.

1. ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން އެކްސެލަރޭޓިން ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އޮފް ސިވިލް ސަރވިސް 36 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރެވުނެވެ.

2. ވާރކްޝޮޕް އޮން އެންހޭންސިންގ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް އޮފް ސިވިލް ސަރވިސް 40 މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރެވުނެވެ.

3. ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ، ސްޓެރެޓީޖިކް ލީޑަރޝިޕް، ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް 80 މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރެވުނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް 

ވަނީ  ޝްރީލަންކާގައި  އަށް   11 ން   4 ނޮވެންބަރު   2018 ޓުއަރ”  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  “އެޑިއުކޭޝަނަލް  ދަރިވަރުން   24 ކޯހުގެ 

ބާއްވާފައެވެ. މިއީ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް ރޭވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

ފަރާތުން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނާއި ހަވާލުވެގެން ޓުއަރގައި ބައިވެރިވީ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރުޝްމާއެވެ. 8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ޓުއަރ 

ގައި ޝްރީލަންކާގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އަދި މި ނޫންވެސް 

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ހޯދާދެވިފައެވެ. އަދި ޝްރީލަންކާގެ 

ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ފެކްޓަރީތަކަށް ވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮލަމްބޯ ބިޒްނަސް ސުކޫލް، އޮޑިޓް ފަރމް އަދި 

“ސްރީލަންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން” )ސްލީޑާ( އިން ލެކްޗަރ ސެޝަންއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި 

ޓުއަރގެ ސަބަބުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކަކާއި، ތަޖުރިބާތަކެއް ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 



ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕރޓް 2018 60

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްީރންކުރުން ) ކޯސްތަާކއި، ޕްރޮގްާރމްތައް (

ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްާރމްތައް

ދިގު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްާރމްތައް

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަފާތު ގިނަގުނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ އިތުރުން ކުރު މުއްދަތު 

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކާއި ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ޖުމްލަ 

87 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި 2528 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ކުރު މުއްދަތުގެ 75  ޓްރެއިނިންގ 

ޕްރޮގްރާމުގައި 1913 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު 

ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ޢަދަދު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު  މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގުނު ދިގު 

މުއްދަތުގެ 8 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި 155 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގެންފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯހާއި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު މާލެއާއި އަތޮޅު ތަކުގައި ހިންގުނު 

ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

އަދަދު ބާވަތް

)76(2024 ކުރު މުއްދަތު

)8(155 ދިގު މުއްދަތު

)4(460 އާއްމު ލެކްޗަރ

2639 ޖުމްލަ
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2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގު ާޙއްސަ ތަމްީރނު ޕްރޮގްާރމްތަާކއި އަލަށް ތަާޢރަފް ކުރެވުނު ޕްރޮގްާރމްތައް

ކޯޕަރޭޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްާރމްތައް 
ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކަލަންޑަރ ކުރެވިގެން ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން 

ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  އިތުރުން  މުވައްސަސާތަކުގެ  ކުންފުނިތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  އިދާރާތުކުގެ  ސަރިވސްގެ  ސިވިލް 

ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހިންގަން ފެށިފައެވެ. މި ގޮތުން ހިންގުން 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ތާރީޚް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

15-11 މާރޗު 2018 އޮފީސް ދިވެހި 1

13-11 އޮގަސްޓު 2018 ޕާތްވޭ ޓު ޕީކް ޕަރފޯމަންސް 2

4-3 އޮކްޓޫބަރ 2018 ވޯކް ލައިފް ބެލެންސް 3

ތާރީޚް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

15-11 ފެބުރުވަރީ 2018 Finance for non-Financial Managers 1

26-22 އެޕްރީލް 2018  Success Principles; The Key to High Performance &
Personal Renewal

2

28-25 ޖޫން 2018  The Principles of Leadership: How to Inspire, Influence &
Achieve Results

3

28-25 ޖޫން 2018  Taking on Greater Responsibility: Step-up Skills for
Supervisors

4
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ީއ ާލނިންގ ޕްރޮގުާރމް
ނޑު އެއް  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މައިގަ

އަމާޒެވެ. މި ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ވަރޗުއަލް ކްލާސް ރޫމްގެ އެހީގައި 

ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ސެޝަންތައް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހިންގިފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރިވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފަސޭހަ އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން 

ފޯރުކޮށްދީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން 

ހިންގުނު ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސްކިލްސްގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ގެ ސިވިލްސަރވިސް އެކި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގުނު ކެޕޭސިޓީ 

ތައްޔާރުކުރެވި، ސިވިލް  ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް  ވީޑިއޯ  ގުޅޭގޮތުން  އާއި  އެޕްރައިޒަލް  ޕަރފޯމަންސް  އިތުރުން  ޕްރޮގްރާމުގެ  ބިލްޑިންގ 

ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ފެށުނު “ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން” ކޯހުގެ 17 ދަރިވަރުން ވަނީ 

އީ-ލާނިންގ ގެ އެހީގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ.

ތާރީޚް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

28 ފެބްރުވަރީ – 6 މާރިޗު 2018 Support Service Program 1

29-25 މާރިޗު 2018 Essentials of Service Excellence Program 2

9 - 13 ސެޕްޓެންބަރު 2018 HR Essential Skills Training Program 3

16 - 20 ސެޕްޓެންބަރު 2018 Support Service Program 4

ޖޮބް ސޮފެސިފިކް ޕްރޮގްާރމްތައް ހިންގުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ފުރިހަމަ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގަމުން އަންނަ ޖޮބް ސްފެސިފިކް ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ.
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ޕްރޮގުާރމުތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކީ ރައްޔިތުން  ބަލައިގަންނަ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތަކަށް ހަދައި އިންސްޓިޓިއުޓުން  

ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް، ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް އާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ 

ކޯސްތަކަށް  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ތަމްރީނު  އަންނަ  ހިންގަމުން  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ބިނާކޮށް  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ޓްރެއިނަރުންގެ  ޚިޔާލާއި 

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ “ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

ސިޔާސަތު” ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 6 ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީނަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސްކިލްސްގެ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރުކުރެވި 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހިންގިފައެވެ. ދުރުންދޭ ތަމްރީނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ފަރުމާކުރެވިގެން 

ހިންގުނު މި ތަމްރީނު  ޕްރޮގްރާމުން އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ީއާޖީދ އިާނމު ދިނުން

ވާދަވެރިގޮތެއްގައި  އިދާރަތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ހުޅުވާލައިގެން ޢިޖާދީ އިނާމު 3 ވަނަ ފަހަރަށް 2018 ވަނަ އަހަރު 

އެޕްރީލު މަހު ބޭއްވުނު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 3 ވަނަ ކޮންފަރެންސް 

އިނާމަކީ  އީޖާދީ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދެވިފައިވެއެވެ.  ތެރޭގައި 

ޚިދުމަތުގެ  ދެމުންދާ  އިދާރާތަކުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ތަންތަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރާ 

ގޮތުން،  ވަޒަންކުރުމުގެ  އަގު  މަސައްކަތްތަކުގެ  އުފެއްދުންތެރި 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ދެމުން އަންނަ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު 2012 އަދި 2014 ވަނަ 

އެވޯޑް”  އިނޮވޭޝަން  ވަނީ “ސިވިލް ސަރވިސް  ދީފައި  އަހަރު 

އިނާމުދެވޭ  ނަމަށާއި،  އެވޯޑުގެ  މި  ނަމަވެސް  ނަމުގައެވެ.  ގެ 

އަހަރުން  ވަނަ   2016 ބަދަލުތަކާއެކު،  ގެނެވުނު  އުސޫލުތަކަށް 

ފެށިގެން މި އިނާމު ދެމުން އައިސްފައި ވަނީ  “ސިވިލް ސަރވިސް 

އީޖާދީ އިނާމު” ގެ ގޮތުގައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ 5 އިދާރާއެއްގެ 

7 މަޝްރޫޢަކުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް އީޖާދީ 

ރޑް ޙާޞިލްކޮށްފައި ވެއެވެ. އިނާމުގެ އެވޯ

ހަވާކުރުން  އިނާމު  އީޖާދީ  ފަރާތްތަކާއި  ޙާޞިލުކުރި  އިނާމު 

ހުޅުވުމުގެ  ކޮންފަރެންސް   ވަނަ   3 ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮތީ 

ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް 2018 އަށް 7 އިދާރާއަކުން  

ޙާޞިލް  އިނާމު  ނަމަވެސް  ހުށަހެޅި  މަޝްރޫޢެއް   10 ޖުމްލަ 

މިގޮތުން  މަޝްރޫޢަކުންނެވެ.   7 އިދާރާއެއްގެ   5 ކޮށްފައިވަނީ 

ހިމެނުނު ދެ މަޝްރޫޢަކީ  ގިންތީގައި  ބްރޮންޒް  ސުވާސާ ނުވަތަ 

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ، ޢިލްމީ ޤާބިލިއްޔަތާއި އުފެއްދުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ދާއިރާއިން ކޮޅުމަޑުލު  

ޤާބިލިއްޔަތާއި  “މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު 

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން 

ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ” ފެހިފަހި ގަސްކާނާ މަޝްރޫޢެވެ.  

ރިހި އިނާމުގެ ގިންތިން ވެސް މިއަހަރު 2 މަޝްރޫއަކަށް އިނާމު 

ނިޒާމު  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  މަޝްރޫއަކީ   2 އެ  ލިބިފައިވެއެވެ. 

ދާއިރާއިން  މަތިކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ދެވޭ  ހަރުދަނާކޮށް 

މަޝްރޫޢާއި،  ޕާސްޕޯޓް”  “ދިވެހި  އިމިގްރޭޝަންގެ  މޯލްޑިވްސް 
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މަސައްކަތް  އޮފީހުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން 

އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދާއިރާއިން  ހަލުވިކުރުމުގެ 

އަހަރު  މި  ގިންތީގައި  އިނާމުގެ  ރަން  މަޝްރޫއެވެ.  ޓްރެޜަރީގެ 

މަޝްރޫއަކީ  ތިން  އެ  ލިބިފައިވެއެވެ.  އިނާމު  މަޝްރޫއަކަށް   3

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

މަތިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ “ޕާސްޕޯޓް 

ކާޑު މަޝްރޫޢާއި” ހަމަ އެ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ 

“އީގޭޓް” މަޝްރޫޢާތާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ “އީއެންސްޕާ” މަޝްރޫއެވެ.
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ކޮމްީޕޓެންީސ ބޭސްޑް މޮޑެލް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަީޒާފއިން ދޫކޮށްލުމުގައި އަމަލުކުރަންީވ ގޮތުގެ އުޞޫލު

7.3 މުއައްސަާސތައް ާބރުވެރި ކުރުވުން

އޮޑިޓް ) އެޗް. ާއރު / ކޮމްޕްލަޔަންސް/ ސްޕެޝަލް / އޮޑިޓް (

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

ހޮވުމާއި،  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ބޭނުންކުރާނެ  ދިނުމުގައި  ކުރިއެރުން  އަދި  ކުރުމުގައި  ޢައްޔަނު 

ކޮމްޕިޓެންސީތައް ދެނެގަނެ، ވަޒިފާތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު 

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމްޕިޓެންސީ މޮޑެލްއެއް 2018 ވަނަ 

އަހަރު ވަނީ އެކުލަވާ ލެވިފައެވެ.  އަދި މިކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

މެނުއަލް  ޔޫސަރ  އަދި  ސިޔާސަތު  ޓޫލްކިޓާއި  ފަންނި  ބޭނުންވާ 

ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީގައި މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލެވި، އެ މުޅިން 

މޮޑެލްއަށް  މި  މަރުހަލާގައެވެ.  އެންމެފަހު  ފައިނަލްކުރުމުގެ 

ޤާބިލު  ހުނަރުވެރި  ފެށުމުން  ކުރެވެން  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފުން 

ޚިދުމަތަށް ނެގުމުގައި  މުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދާނެކަމުގައި އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ. 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ގަވާއިދުގެ  ޤާނޫނާއި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހާލަތްތަކުގައި 

ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގައި ހުރިހާ އިދާރާއަކުން 

މަޤުސަދުގައި  ގެންދިއުމުގެ  އަމަލުކުރަމުން  އެއްހަމައަކުން  ވެސް 

އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލު އާންމުކޮށް، ޢަމަލު ކުރަންފަށާފައި ވަނީ 

2018 ޑިސެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މާއްދާގެ  ވަނަ   18 ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

މަސްއޫލު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ގައި  )ކ( 

ސިވިލް  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އޮފީސްތަކުން 

އޮފް  ކޯޑް  ސިފަތަކާއި  އަސާސީ  ޤަވާއިދާއި  ސަރވިސްގެ 

އެންމެ  ގޮތުން  ބެލުމުގެ  އަމަލުކުރޭތޯ  ފުރިހަމައަށް  ކޮންޑަކްޓަށް 

އެކި  ކޮމިޝަނުގެ  ގޮތުގައި  އިދާރާތަކެއްގެ  ގިނަ  މައްސަލަތައް 

ކޮމްޕްލަޔަންސް  އިދާރާތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ސެކްޝަންތަކުން 

އޮޑިޓް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 03 

އިދާރާގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރެވި، 01 އިދާރާގެ ސްޕޮޓްޗެކް 

ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އިދާރާތަކުގެ ޮކމްޕްލަޔަންސް ޮއޑިޓް ކުރުން

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު އިދާރާ

4 ފެބުރުވަރީ 2018 – 12 ފެބުރުވަރީ 2018 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 1

27 ޖޫން 2018 - 3 ޖުލައި 2018 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2

28 އޮކްޓޫބަރު 2018 – 29 ނޮވެންބަރު 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 3
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2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގެ ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރެވި، އެ ކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގިފައި ވެއެވެ. އޭގެ 

ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

އޮޑިޓް ޕްރޮސެސްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 

އޮޑިޓް ކުރެވުނު އިދާރާތަކަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުން 

އެ އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައި 

ހެދޭ  ބެލުމަށްޓަކައި  ކުރެވިފައިވޭތޯ  ރަނގަޅު  ކަންތައްތައް  ހުރި 

އޮޑިޓް ރިވިއު މި އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

މިގޮތުން 02 އިދާރާއެއްގައި ރިވިއު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ރިވިއު 

އިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް 60 ދުވަހުގެ 

މުއްދަތެއް އިދާރާތަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ.   

ރިޕޯޓްތަކުން  އޮޑިޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް  ކުރެވިފައިވާ  މިހާތަނަށް 

ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ 

)އެސް. ޕްރޮސީޖަރތައް  އޮޕަރޭޓިންގ  ރޑް  ސްޓޭންޑަ ބެހޭ 

ދިވެހި  ނުވާތީ،  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އިދާރާތަކުން  ގިނަ  އޯ.ޕީ( 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން 

ކުރަންޖެހޭ  އަމަލު  އެކުލަވާލައި  އިދާރާތަކުގައި  ހިންގުމުގައި 

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު،  ލިސްޓެއް  ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ  އުސޫލުތަކާއި 

އެ ލިސްޓްގައިވާ އެސް.އޯ.ޕީތައް އެއް ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ބޭނުމުގައި މި ދެންނެވުނު އުސޫލުތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް އޮންނާނެ 

އިދާރާތަކާ  ތައްޔާރުކޮށް  ނަމޫނާއެއް  ނުވަތަ  ޓެމްޕްލޭޓް  ގޮތުގެ 

ހިއްސާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސަރކިއުލަރއަކުން 

ވަނީ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް މި ކަން އަންގާފައެވެ. އަދި މި އެސް.

އޯ.ޕީތަކަކީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 

ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

ސްޮޕޓް ޗެކް

ޮއޑިޓް ކުރެވިފައިވާ އިދާރާތައް ރިވިއު ކުރުން

ސްޓޭންޑަރޑް ޮއޕަރޭޓިންގ ޕްޮރސީޖަރތައް ތައް

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު އިދާރާ

4 ޖުލައި 2018 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 1

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު އިދާރާ

30 އެޕްރީލް 2018 – 15 މޭ 2018 އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ  1

27 ސެޕްޓެންބަރު 2018 – 8 އޮކްޓޫބަރު 2018 ޤައުމީ ކުތުބްޚާނާ 2
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ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް

މުާސރައިގެ ނިާޒމު ހަރުދަާނ ކުރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އެކުލަވާލެވުނު  ދެމެދު  ކޮމިޝަނާ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮފީހާއި، 

ވިލަރެސް ކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު ފްރޭމްވޯކާއި 

ނޑައެޅުނު ސްކޯޕްތަކުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުގެ  ގައިޑްލައިންތަކާއި ކަ

އަހަރުން  ވަނަ   2016 އޮޑިޓު  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާތަކުގެ 

ގައި  ޑިސެންބަރު   2017 މިގޮތުން  ކުރަމުންނެވެ.  ފެށިގެންދަނީ 

ފަށާފައިވާ 2 މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް 

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރީ ކޮޅު ނިންމައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. 

2018 މާރޗް 13 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

އޮޑިޓްގެ  އިދާރާގެ   4 ބަޖެޓަށް  ކޮމިޝަނުގެ  މި  އިން  ޓްރެޜަރީ 

އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

2018 ވަނަ އަހަރު 4 އިދާރާއެއްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް 

ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގެންދެވިފައިވާނީ  ކުރިއަށް  އޮޑިޓްތައް  މި 

އެ  އެހީގައި  ވަސީލަތުގެ  އިންސާނީ  ލިބެންހުރި  އިދާރާތަކުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދެވުނު ފަންނީ މައުލޫމާތުގެ 

އެހީގައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ކުރިއެރުން ގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، 2018 

ފެބުރުވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތިން ޢިނާޔަތެއް ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

1. ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް: ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްއަކީ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިވެގެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ އިދާރާތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެވޭނެގޮތް 

ނޑައެޅޭ މަގާމުތަކުގައި  ހެދުމުގެ ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން “ޓެކްނިކަލް ކޯ” ގެ މަގާމުތައް ކަމުގައި ކަ

މި  އެލަވަންސެކެވެ.  ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރިހަމަވާ  ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް  ކަ ތެރެއިން،  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ މުވައްޒަފު ހުރި މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %28 އިންސައްތައެވެ.

އިދާރާތަކުގެ ހިއުމަން ރިޯސސް ޮއޑިޓްކުރުން

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު އިދާރާ

11 ޑިސެންބަރު 2017 – 15 ޖަނަވަރީ 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 1

14 ޑިސެންބަރު 2017 – 15 ޖަނަވަރީ 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 2

1 އެޕްރީލު 2018 – 15 މޭ 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 3

1 އެޕްރީލު 2018 – 15 މޭ 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  4

1 އެޕްރީލު 2018 – 15 މޭ 2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 5

2 ސެޕްޓެންބަރު 2018 – 18 އޮކްޓޫބަރު 2018 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 6
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ސަޕޯޓިންގ ކޯ 

އެލަވަންސް 2

ރޭންކު      މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

1500

1500

EX6

EX5

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

1300

1300

EX4

EX3

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

1100

1100

EX2

EX1

ޑިރެކްޓަރ/އެގްޒެކެޓިވް/މެނޭޖަރ

900 MS4 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ސީނިޔަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

900 MS3 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ސީނިޔަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

900 MS2 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

700 MS1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

700 GS4 އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

700 GS3 އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

700 GS2 އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

700 GS1 ޑިރެކްޓަރ/އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1/މެނޭޖަރ

2. ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްއަކީ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް 

މެދުވެރިވެގެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ އިދާރާތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެވޭނެގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުން، އެ 

އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަންދޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަޕޯޓް ސަރވިސް ރޭންކުތަކުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ. މި އެލަވަންސް ދެވެނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ތިބި  މަގާމުތަކުގައި  ގެ  ރޭންކު(  )އެސްއެސް  ސަރވިސް”  “ސަޕޯޓް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ހ( 

މުވައްޒަފުންނަށް “ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 1” ގެ ނަމުގައި އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން.  “ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 1” 

މިންވަރަކީ މަހަކަށް 1200 ރުފިޔާއެވެ.

ތިބި  މަގާމުތަކުގައި  ރޭންކުތަކުގެ  މަތީގެ  ފެށިގެން  އިން  ރޭންކު(  )ޖީއެސް  ސަރވިސް  ޖެނެރަލް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ށ( 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ޓެކްނިކަލް ކޯ ގައި ނުހިމެނޭ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓެކްނިކަލް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުހަމަނުވާ  ކަ ދިނުމަށް  އެލަވަންސް”  ކޯ  “ޓެކްނިކަލް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ތިބި  މަގާމުތަކުގައި  ގެ  ކޯ 

މުވައްޒަފުންނަށް “ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2” ގެ ނަމުގައި އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން. “ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2”  

ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ އަތްމަތީފޮތް )ދެވަނަ އިސްލާހު( އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 	 

ކުރިއަށް  ވަނީ  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ސުޕަރވައިޒަރުންނާއި  ސެކްޝަނުން  އަދި  ސީ.އެސް.ޓީ.އައި  ތަމްރީނުތަކެއް 

ގެންގޮސްފައެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 500 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ވަނީ  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން  ޚާއްސަ  މެދުވެރިކޮށް  ކްލާސް  ވަރޗުއަލް  އިން  ސީ.އޭސް.ޓީ.އައި  ޚާއްސަކުރެވިގެން  އަތޮޅުތަކަށް 

ބާއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަކިވަކި އިދާރާތަކަށް  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީފޮތުގެ ދެވަނަ އިޞްލާހާއި މި މަސައްކަތް 	 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ވެސް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މިގޮތުން މާލޭގެ 06 

މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު އަދި ހިންނަވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން މައުލޫމާތު 

ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

7.4 ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ސްާޓފް އެޕްރައިޒަލް ) މުވައްޒިފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން (

އުސޫލުގެ  ބެހޭ  ބެލުމާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ވަނީ  ގެންދެވިފައި  ކުރިއަށް  ބެލުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018

އަތްމަތީފޮތް )ފުރަތަމަ އިސްލާހު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 2018 ޖަނަވަރީ 22 ން 2018 ފެބުރުވަރީ 15 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯވަހީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވި އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލި ފޯމު ފުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. 

2015، 2016 އަދި 2017 ގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމުތައް  15 ނޮވެމްބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް ސީއެސް 

ވިއުގަ 2.0 ސިސްޓަމަށް އެ މައުލޫމާތުތައް އަޅާ ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ: 14/2018 )17 އޮކްޓޯބަރު 2018( 

ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތަށް އެ ނިޒާމު އިސްލާޙުއަކަށް، ދިވެހި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ އަތްމަތީފޮތް )ދެވަނަ އިސްލާހު(  16 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު 

ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2018/1 އިން ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިީޓ )އެޗް.ާއރ.އެމް.ީޑ(
ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ 4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިދާރާތަކުން އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި، ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އިތުރުން މި ކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ ލަފާ 

ދީފައިވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓައި އެ ކޮމިޓީތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީތައް ހިންގަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ.
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2018 ޖޫން 27 އިން ޖުލައި 4 އަށް ފާދިއްޕޮޅަށް ކުރި ދަތުރުގައި އިދާރާކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 2017 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ 

އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން “ސްޕޮޓް ޗެކް” 

ކުރެވި، ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންނަ ކަންކަން ވަނީ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައެވެ. އޭގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ކުރިއަށްގެންދަނީ 	 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.  މިގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު  މަލްޓި- ސޯސް އެޕްރައިސަލް މެތަޑުން، މި ކަމަށް ކަ

ތެރޭ 12 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި 16 އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިން އަދި 5 ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު 

ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް މަސައްކަތް 	 

ނިމުމަށްފަހު ނަތީޖާ ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކުރުމުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން 85 އިންސައްތައިން މަތިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި އަތޮޅު ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ނިންމާފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަރފޯމަންސް ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ސިސްޓަމްތަކުގެ ޑެސްކް ރިވިއުއެއް 

ހެދުމަށްފަހު، ސިވިލް ސަރވިސްގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތުގެ މަފްހޫމީ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަން 

މެމްބަރުންނާއި ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

މަސައްކަތް ފެންވަރުބެލިމުގެ ސްޮޕޓް ޗެކް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ޯއގަނައިޒޭޝަންލް ޕަރޯހމަންސް ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު އިދާރާ

28 ޖޫން 2018 )ބުރާސްފަތި( ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 1

1 ޖުލައި 2018 )އާދީއްތަ( ޅ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ 2

1 ޖުލައި 2018 )އާދީއްތަ( ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3

2 ޖުލައި 2018 )ހޯމަ( ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 4

2 ޖުލައި 2018 )ހޯމަ( ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5

3 ޖުލައި 2018 )އަންގާރަ( މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް 6

3 ޖުލައި 2018 )އަންގާރަ( ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 7
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ރިފޯރމް މެނުއަލް އަދި ސްާޓރ ރޭޓިން ސިސްޓަމް

މަޢުލޫާމތު ޙިއްާސކުރުން

ހުށައެޅޭ ޝަކުާވތަކަށް ޖަާވބުާދީރވުން

ވިއުގަ ސިސްޓަމް

ޕަރފޯމަންސް  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ 

އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްމަންޓް 

ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު މަފްހޫމީ ކަރުދާހަށް 

ކޮމިޝަނުގައި މަޝްވަރާކޮށް މި މަސައްކަތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 2018 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި 

ނޑު  މައިގަ ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ކަރުދާސް  މަފްހޫމީ  ކުރެވުނެވެ. 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ބަލާފައިވާނީ  ގޮތުގައި  އަސާސެއްގެ  އެއް 

އަސާސީ  ކުރަންވީ  އަމަލު  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  އިދާރާތަކުން 

ނޑެއްގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ސިވިލް ސަރވިސް ރިފޯރމް  މިންގަ

މެނުއަލް އަށެވެ. އަދި ރިފޯރމް މެނުއަލްގައިވާ މިންގަޑުތައް މި 

ފަރުމާކުރުމަށް  ނިޒާމު  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ބެލޭނެ  ނިޒާމުގެތެރެއިން 

ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާނެއެވެ.  

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު 4 ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

2 ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމަތު ފޯރުކޮށް ދީވައިވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދައި 

މާއްދާގެ  ވަނަ   12 ޤަވާއިދުގެ  ޤާނޫނާއި  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ 

)ނ) ދަށުން 2 ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ނުދިނުމަށް ކޮމިޝަނުންގެ 

ފަރާތުން ނިންމުނެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިލޭޝަނުން ސެކްޝަނުން ކޮމިޝަނުގެ 

2017( ސަރކިއުލަރއިން  މޭ   17  (  2017/05 ނަންބަރު  

04 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިދާރާތަކުން ނިންމާ 

ކޮމިޝަނުން  މަސައްކަތްތައް  ވަޒީފާއާގުޅޭ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

އެޕްރޫވަލްއާއެކީ ނިންމާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 1432 ވަނަ 

ބައްދަލުވުމުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން  2018 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާ 

މެދުވެރިކޮށް   2.0 ވިއުގާ  ސީއެސް  މައްސަލައަށް   245 ގުޅޭ 

ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ލަފާ ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް  އިތުރަށް   2.0 ވިއުގަ  ސީ.އެސް. 

އެ  ގުޅިގެން   ސެކްޝަނާއި  އައިޓީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

ދެނެގަނެ،  ކަންކަން  ތަރައްޤީކުރެވޭނެ  އިތުރަށް  ޕްރޮގްރާމް 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ 

ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ޕޮލިސީ 

އެންޑް އެސެސްމެންޓް ޔުނިޓުން ކޯޑިނޭޓްކޮށްގެން ވިއުގަ ކޮމިޓީގެ 

07 ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

ސީ.އެސް. ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
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7.5 ބައިވެރިވުާމއި ގުޅުންތައް

އަންހެނުންގެ ކެރިއަރ ޑިވެލްޕްމަންޓް

ބޭރުގެ ގައުމުތަާކއި ޖަމްމިއްާޔ، ޖަާމއަތްތަާކއި ާރއްޖެއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ބާރުވެރިކޮށް  އަންހެނުން  މަސައްކަތްކުރާ  ސިވިލް ސަރވިސްގައި 

އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް 2018 

ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައި ވެއެވެ. މި ގޮތުން “ޓްރެއިނިންގ އޮން 

ނަމުގައި  އެންޕަވަރމަންޓް”  ވިމެން  އެންޑް  އިކުއަލިޓީ  ޖެންޑަރ 

އިތުރުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ތަމްރީނު  ހިންގުނު  އިންސްޓިޓިއުޓްގައި 

“އެމްޕަވަރިން ވިމެން- ޕްރެސް ފޮރ ޕްރޮގްރެސް” ނަމުގައި ޚާއްސަ 

ސެޝަނެއް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަންގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. މި ހިންގުނު 

މުވައްޒަފުންނަށް  ގިނަ  ވުރެ  އަށް   103 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

މައުލޫމާތު ދެވިފައި ވެއެވެ.

2018 ނޮވެންބަރ 22 އިން 24 އަށް ޗައިނާގެ ގުއަންޒޯގައި 

އީގަވަރނަންސް:  އޮން  ސެމިނަރ  “އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބޭއްވި 

ޓެކްނޮލޮޖިކަލް އިނޮވޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ގެރެންޓީ” ސެމިނަރގައި 

ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މި ސެމިނަރ 

އަކީ ޗައިނާގެ އީސްޓަން ރީޖަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ޕަބްލިކް 

ރިސާޗް  އީގަވަރނަންސް  ހިންގާ  ދަށުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

ސެމިނަރގައި  މި  ސެމިނާރއެކެވެ.  އިންތިޒާމުކުރި  ސެންޓަރުން 

ޖެނެރަލް ޑރ.  ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ 

ޕަރފޯމަންސް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ކޮމިޝަނުގެ  ޒުހުރީއާއި  އިބްރާހީމް 

ލަހްފާ  ފާޠިމަތު  ޑިރެކްޓަރ  ސެކްޝަނުގެ  މެނޭޖްމަންޓް 

ބައިވެރިވި  ސެމިނަރގައި  މި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  އީގަވަނަންސް  ވަނީ  ވަފުދުން  ކޮމިޝަނުގެ 

ޕްރެޒެންޒެންޓޭޝަނެއް  ސެމިނަރގައި  ހިއްސާކޮށް  ތަޖުރިބާ 

މި  ބައިވެރިވި  މަންދޫބުން  ޤައުމުތަކުން  އެކި  ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ސެމިނަރ އަކީ އީސްޓަން ރީޖަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ޕަބްލިކް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ އީ -ގަވަރނަންސް ރިސާޗް 

ސެންޓަރުން އިންތިޒާމުކުރި ސެމިނާރއެކެވެ.

ޗައިނާގައި ބޭއްވި “އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނަރ ޮއން އީގަވަރނަންސް: ޓެކްޮނޮލޖިކަލް އިޮނވޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ގެރެންޓީ” ސެމިނަރގައި 

ޮކމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވުން.
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 20 މުވައްޒަފުން ޗައިނާގެ ހައިކޮއި 

ސިޓީއާއި ޝެންހައީ ސިޓީގައި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި 

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަންކުރެވިދާނެ މޮޅުގޮތްތައް )ޕަރފޯމަންސް 

އޮކްޓޫބަރު   2018 ތަމްރީނެއްގައި  ދެނެގަތުމުގެ  މެނޭޖުމަންޓް( 

މަހުގެ 16 އިން 29 ގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މި 

ސެމިނަރއަކީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދެއްވައިގެން 

އެ ތަނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށް 

ރާވާފައިވާ ސެމިނަރއެކެވެ.

އިތުރުން  ހާސިލުކުރުމުގެ  ތަމްރީނު  ތަޖުރިބާއާއި  މަސައްކަތުގެ 

ބޮޑު  އިޤުތިޞާދީ  ޗައިނާގެ  ތެރޭގައި  ސެމިނަރގެ  މި 

މަޝްރޫޢުއެއްކަމުގައިވާ ޗައިނާ މެރިޓައިމް ރޯޑް ނުވަތަ ބެލްޓް އާއި 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިއީ ޗައިނާއާއެކު 

ނޑުގެ  ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާ ޤައުމުތަކާ ދެމެދު އެއްގަމު އަދި ކަ

މަގުން ގުޅާލައި ފަސޭހައިން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިންގުމަށް 

ޤާއިމުކުރެވެމުންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއިން ވެސް މި 

މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

ސެމިނަރގައި  މި  އިތުރުން  ދިނުމުގެ  ތަމްރީނުތައް  ފަންނުވެރި 

ވަނީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ބައިވެރިވި 

މުއްސަނދި  ކުރިއެރުންތަކާއި  ހޯދާފައިވާ  ޗައިނާ  އުމްރާނީގޮތުން 

މަޝްހޫރު  ހިއްސާކުރުމުގެގޮތުން  ތަޖުރިބާ  ބަލާލައި  ޘަޤާފަތް 

ލިބިފައެވެ.  ފުރުސަތު  ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ  ތަންތަނަށް  ބިނާތަކާއި 

ބައިވެރިން ބަޔާންކުރިގޮތުގައި މި ސެމިނަރއަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު 

ރަގަޅު  ހިއްސާކުރެވިގެންދިޔަ  ތަޖުރިބާ  މަޢުލޫމާތާއި  އެތަކެއް 

ސެމިނަރއެކެވެ. 

 ޗައިނާގައި ބޭއްވުނު “ސެމިނަރ ޮއން ޕަރޯފމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޮފރ ޯމލްޑިވްސް 2018” 

2019 އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 11 އިން 24 އަށް ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގް 

ގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ތަމްރީނު  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ސަރވަންޓްސް  ސިވިލް  ފޮރ 

 20 އިދާރާތަކުން  އެކި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޕްރޮގްރާމުގައި 

ތަމްރީނާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  މި  ބައިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފުން 

ސިވިލް  ޗައިނާގެ  ތެރޭގައި،  ދާއިރާތަކުގެ  ދެވުނު  މަޢުލޫމާތު 

ކަންކަން  އިޤްތިޞާދީ  ޗައިނާގައި  ހިނގާގޮތާއި  ސަރވިސްގެ 

ހިނގާގޮތައި ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ކުރިޔަށްގެންދެވޭގޮތުގެ މައުލޫމާތު 

ކުރިޔަށްގެންދެވޭ  ތަރައްޤީ  ޗައިނާގެ  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ. 

ގޮތާއި އިޤްޠިސާދީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ 

ހިއްސާކުރުން ވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނިފައި ވިއެވެ.

ސިވިލް  ދިވެހި  ފުރިހަމަކުރަމުންދިޔަ  ތަމްރީނު  ޗައިނާގައި 

ސަރވިސްގެ ވަފުދަށް ޗައިނާގެ ޘަޤާފަތާއި އުމްރާނީ ކުރިއެރުންތައް 

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު  އަދި  ފުރުޞަތާއި  ތަޖްރިބާކޮށްލުމުގެ  ބަލާލާ 

ތަންތަނަށް  ދޭ  ޚިދުމަތްތައް  އިޖްތިމާއީ  ތަންތަނާއި  ބައެއް 

ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަނަންސްގެ 

އެކަޑަމީ  ޗައިނީސް  ތަމްރީނަކީ  މި  ފަހިކޮށްދެއްވިއެވެ.  ފަރާތުން 

ތަމްރީނުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ގަވަނަންސްގެ  އޮފް 

2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 2 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މި ވަފުދުގެ ހެޑް 

އޮފް ޑެލިގޭޝަންގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން ގެ މެންބަރ 

އަލްއުސްތާޛު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިނެވެ.

ސެމިނަރ ޮއން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮފރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަފުދެއް 

ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
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 26 އިން   13 އެޕްރީލް   2018 ގައި  ސިޓީ  ހައިކޯ  ޗައިނާގެ 

ކެޕޭސީޓީ  ފަންކްޝަނަރީ  ގަވަރމަންޓް  އޮން  “ސެމިނަރ  އަށް 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ރާއްޖޭގެ  ނަމުގައި  ގެ  މޯލްޑިވްސް”  ފޯ 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 

މިނިސްޓްރީތަކާ  އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ  ޕްރޮގްރާމުގައި  ތަމްރީނު  މި 

ހިމެނޭގޮތުން  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ސެމިނާރގައި  މި  ބައިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފަކު   20 ޖުމްލަ 

މަޢުލޫޢުތަކުގެ  އަޅުވާލި  އަލި  ސެޝަންތަކުގައި  ކުރިޔަށްގެންދިޔަ 

ޗައިނާގެ  ޘަޤާފަތް،  އާދަކާދައާއި  ތާރީޚާއި  ޗައިނާގެ  ތެރޭގައި 

އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީގެ ހާލަތާއި، ޗައިނާގައި ގެންގުޅޭ މެނޭޖްމަންޓް 

ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި  ސަރވަންޓުން  ޕަބްލިކް  ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި 

އާދަކާދައާއި  ޗައިނާގެ  ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި  ގެންގުޅޭ  ޗައިނާއިން 

ސްޓްރެޓެޖިން މެނޭޖްމަންޓުގެ ވިސްނުންތަކާއި ހިއުމަން ރިސޯސް 

މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  މައުލޫޢުތައް  ފަދަ   ޕްލޭނިންގ  ސްޓްރެޓެޖީ  

ޗައިނާގެ  ޕްލޭންނިންގ  މެނޭޖްމަންޓް  ޕަރފޯމަންސް  އިތުރުން  

ގޮތުގެ  ކުރިޔަށްގެންދަވާ  ގަވަރމަންޓުން  މުނިސިޕަލް  ހަނގްޖޯ 

މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ފަދަ މައުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ 

ސެޝަންތަކެއް ވެސް މި ސެމިނަރގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި 

ސެމިނާރގެ މައުލޫގައިވާ ދާއިރާތަކުން ޗައިނާގެ ތަޖްރިބާ ދިވެހި 

އިތުރުން  ހިއްސާކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންނާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ޗައިނާގެ ބައެއް ސިޓީތަކާއި މަޝްހޫރު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ 

ފުރުސަތު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

މިމަހުގެ   ޕްރޮވިންސްގައި  ޒިއުޒޯންގ  ސިޓީގެ  ހަންގޖޯ  ޗައިނާގެ 

 ” ކުރިޔަށްގެންދިޔަ   އަށް   25 އިން   12 އެޕްރީލް   2018

ޕްލޭނިންގ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ސްޓްރެޓެޖިކް  އޮން  ސެމިނަރ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ބައިވެރިވުމަށް  މޯލްޑިވްސް”ގައި   ފޯ 

ކޮމިޝަނުން ނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކިއިދާރާތަކުން ޖުމްލަ 

20  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ސެމިނާރގެ މައުލޫގައިވާ 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ތަޖްރިބާ  ޗައިނާގެ  ދާއިރާތަކުން 

ބައެއް  ޗައިނާގެ  އިތުރުން  ހިއްސާކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންނާ 

ސިޓީތަކާއި މަޝްހޫރު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ 

ބައިވެރިންނަށް ލިބިފައެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ބޭއްވުނު “ސެމިނަރ ޮއން ގަވަރމަންޓް ފަންކްޝަނަރީ ކެޕޭސީޓީ ޯފ ޯމލްޑިވްސް”މި ތަމްރީން 

ޕްޮރގްރާމް ޗައިނާގެ ހައިޯކ ސިޓީގައި ބޭއްވުން

“ސެމިނަރ ޮއން ސްޓްރެޓެޖިކް ހިއުމަން ރިޯސސް ޕްލޭނިންގ ޮފރ ޯމލްޑިވްސް” ގެ ނަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން 

ޗައިނާގައި ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ބޭއްވުން
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ބައިނަލް އަގުާވީމ ހަރަާކތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ސަރުކާރުން  ޔޫއޭއީގެ  ނުވަތަ  އިމާރާތް  އަރަބި  އެކުވެރި 

ގަވަރމަންޓް  ވޯލްޑް   ” ބޭއްވުނު  ދުބާއީގައި  އިންތިޒާމުކޮށްގެން 

ހެޕިނަސް  ފޮރ  ޑައިލޮގް  ގްލޯބަލް   “ އަދި   2018 ސަމިޓް 

ސަމިޓް” ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވިއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިމެނިވަޑައިގަތީ  މިވަފުދުގައި 

މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  މުޙައްމަދާއި  ޝަހީދު  ނައިބްރައީސް 

އިބްރާހިމް ޝަހީޤެވެ.

މި ސަމިޓް ބޭއްވުނީ 2018 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 10 ން 13 ވަނަ 

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ދުބާއީގައެވެ. ދަ ވޯރލްޑް ގަވަމެންޓް ސަމިޓް 

2018 އަކީ ދުނިޔޭގެ ސަރުކާރުތަކުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް 

ކޮންމެ  ފޯރަމެކެވެ.  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ބާއްވާ  ޚާއްސަކޮށްގެން 

އަހަރަކު ވެސް މި ސަމިޓްގެ އެޖެންޑާގައި ކުރިއަށްއޮތް ޖީލުތަކުގެ 

މުޅި  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އީޖާދުތަކާ  އައު  ސަރުކާރުތަކަށް 

އިންސާނިއްޔަތަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރޭވެނެ ގޮތްތައް 

ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ގްލޯބަލް ޑައިލޮގް ފޮރ ހެޕިނެސް ސަމިޓްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި، 

ދާއިރާއާއި،  އިޤްތިޞާދީ  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި،  އައުޖާދުތަކާއި، 

ގުޅުންހުރި  ހެޕިނެސްއާއި  ގްލޯބަލް  ތަރައްޤީއާއި  ދެމެހެއްޓެނެވި 

މައުޟޫތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 

ނައިބުރައީސް އޮނަރަބްލް ޢަބުދުهللا ޖިހާދާއި ސަރުކާރުގެ  ބައެއް 

ސަމިޓްގައި   މި  ފަރާތުން  ރާއްޖޭގެ  އޮފިޝަލުންވެސް  އިސް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވަފުދު  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތެރެއިން  ސަމިޓުގެ 

މި  ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.   ވަނީ  ވަފުދާ  ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ 

ޑެޕިއުޓީ  އެސިސްޓެންޓް  ސައުދީއަރަބިޔާގެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި 

މިނިސްޓަރ ފޮރ އެޗްއާރު ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

އޮފް ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އަދި 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ލޯކަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯރޕަރޭޝަން 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދު 

މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދު ސްކޫލް އޮފް ގަވަރަމަންޓްގެ އިސްވެރިންނާ 

ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ މަރުކަޒުގެ 

އަދި   އަލްމައްރި  ސެބާ  ޢަލީ  ޑރ.  ޕްރެޒިޑެންޓް  އެގްޒެކެޓިވް 

އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ބިޒްނަސް  މަރުކަޒުގެ  އެ 

އެލަޔަންސް ޑައިރެކްޓަރ ނަދެޔާ އަމާނައް هللا ކަމާލީ ބައިވެރިވެ 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ދުބާއީގައި ބޭއްވުނު “ގްޯލބަލް ޑައިޮލގް ޮފރ ހެޕިނެސް ސަމިޓް” އަދި “ ޯވލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓް 2018” ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ޮކމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވުން
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އެމް. އޯ.ޔޫ

އިދާރައިގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މުދާ  ވިއްކާ  އިން  އެސްޓާރސް 

ފަދަ  ގަނެވޭނެ  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  މުވައްޒަފުންނަށް 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ 14 މާރޗް 2018 ގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. 

ތަކެތި  ބޭނުންވާ  މުވައްޒިފުންނަށް  ސަބަބުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 

ލުއި އަގުގައި މަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން އެސްޓަރސް އިން ހޯދުމުގެ 

ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެންދިޔައެވެ.

އެސްޓާރސް އިން ވިއްކާ މުދާ ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޮސއިކުރުން
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8. ާޚއްސަ ކަންތައްތައް
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ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/5 ) ވެރިން ބަދަވުމުގެ މަރުޙަލާއާބެހޭ 

ޤާނޫނު ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވެރިކަން ބަދަލުމުގެ މަރުޙަލާގައި 

އެހީތެރިވުމުގެ  މަސައްކަތަށް  ރައިސުލްޖުއްހޫރިއްޔާގެ  އިންތިޚާބީ 

ގޮތުން “ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންޝިޝަން”ގެ މަޤާމަށް 

 1 ކުރީ  އައްޔަން  ބޭފުޅަކު  ކޮމިޝަނުން  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ 

އޮކްޓޯބަރު 2018 ގައެވެ. އެއީ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުއްހޫރިއްޔާގެ 

އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން 

ހ. ސީވީޑް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަތީފެވެ.

މަތިން  ގޮތުގެ  ޤަނޫނުގައިވާ  މަރުޙަލާގައި  ބަދަލުވުމުގެ  ވެރިކަން 

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހެއް އުފައްދައި އެ އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ 

އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އިސްކޮށް ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ 

ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންޝިޝަނެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 

ގައި   2018 ނޮވެމްބަރު   17 ހުވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ 

ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެތާރީޚުގައި  ގުޅިގެން،  ކުރެއްވުމާ  ހުވާ 

ވަޒީފާއިން  ހަމަވެ،  މުއްދަތު  މަގާމުގެ  ޓްރާންޝިޝަންގެ  އޮފް 

ވަކިކުރެވުނެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ޮކމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތްތައް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފް ޓްރާންޝިޝަންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުން
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9. ބޭރުގެ ގުޅުންތައް
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ޖަާޕނުން ާރއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަާވ ސަީފރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިާރމުގެ ޒިާޔރަތެއް ކުރެއްވުން
ހިޒް  ސަފީރު  ހުންނަވާ  ނޑައަޅުއްވާފައި  ކަ ރާއްޖެއަށް  ޖަޕާނުން 

ސަރވިސް  ސިވިލް  އެންޑޯ  ކަޒޫމީ  މިސްޓަރ  އެކްސެލެންސީ 

 2018 އަރިހަށް  ޝަމީމުގެ  ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ 

ސެޕްޓެމްބަރ 2 ގައި އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވި އަދި 

ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން  ގެންދެވިފައިވާ  ކުރިޔަށް 

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 

އެޖެންސީ ) ޖައިކާ( އިން، އދ. މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ 

ސަސްޓެއިނަބުލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް 2030 ޙާޞިލްކުރުމަށް 

ގްލޯބަލް  “އެސްޑީޖީ  ޤައުމުތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީވުމަށް 

ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2019” ނަމުގައި ދެމުންދާ މަތީ ތައުލީމުގެ 

ފުރުޞަތުތައް ރައްޖެއަށް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 

ގެންދަވާކަމަށް ސަފީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަފީރު  ހުންނަވާ  ނޑައަޅުއްވާފައި  ކަ ރާއްޖެއަށް  ޖަޕާނުން 

ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ޒިޔާރަތުގައި  ކުރެއްވި  ކޮމިޝަނަށް 

ދިވެހި  ބައްދަލުކުރައްވައި  ވެސް  ޒުހުރީއާ  އިބްރާހިމް  ޖެނެރަލް 

ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި 

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޔޫތް ކޮމިޓީގެ 5 މެންބަރުންގެ ވަފުދެއް 2018 

ޖޫން 25 ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. 

މި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ  ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 

ބޭއްވުނު  ކޮލަމްބޯގައި  ވެރިރަށް  ށް ސްރީލަންކާގެ   20 ން   17

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތް ކޮމިޓީގެ ސަމިޓްގައި ރާއްޖޭއިން ރިސޯސް 

ޢަލީ ޝަމީމް  ރައީސް ޑރ.  ކޮމިޝަނުގެ  އެއްގޮތުން  ސްޕީކަރ 

ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަޢުވަތުއަރުވާފައެވެ.

ބޭއްވުނު  ކޮމިޝަނުގައި  މެމްބަރުންނާއެކު   5 އައި.ވައި.ސީގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ވަފުދުގެ 

ވަފުދުގައި  މެމްބަރުންގެ   5 އެރުވިއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުންނަށް 

އައި. ވައި. ސީގެ ސެކެރެޓެރީ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ފަރުހާން ޢަލީ 

)ޕާކިސްތާނު(  އެސިސްޓެންޓް ސެކެޓްރޯ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ރާޖް 

ކަޓޭލް )ނޭޕާލް( އަދި ހަޒާންދާރު މިސްޓަރ މުނާ ކުމާރު ބައިވެރިވެ 

ވަޑައިގެނެވިއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ  އިތުރުން  ރައީސްގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ 

ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އިބްރާހިމް ޒުހުރީ މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޔޫތް ކޮމިީޓގެ ވަފުދެއް ކޮމިޝަނަށް ޒިާޔރަތްކުރުން
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އިސްވެރިންނާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތައިލެންޑުގެ 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް 11 މޭ 2018 ގައި 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ތައިލެންޑްގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު 

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރާއި ސެކްރެޓަރީ 

ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޝަނުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާޒް 

ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ބައިވެރިވެ  ޑިރެކްޓަރ 

ސިވިލް  ދިވެހި  ކޮމިޝަނާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތައިލެންޑުގެ 

ދާއިރާތަކާގުޅޭ  ކުރެވިދާނެ  ގުޅުްނބަދަހި  އިތުރަށް  ސަރވިސްއާ 

ގޮތުންނާއި ދެފަރާތުން  އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އޮފް  އިންޓިޓިއުޓް  ޝްރީލަންކަން 

ހުންނެވި  ހަވާލުވެ  ހިންގެވުމާ  )ސްލިޑާ(  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ  ޕެރޭރާއާ  ވަސަންތާ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 

ބައްދަލުކުރައްވައި  ގައި   މޭ 15  ޢަލީ ޝަމީމް 2018  ޑރ. 

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަނާ ސްލިޑާއާ 

މުވައްސަސާގެ  ދެ  ދަށުން  ފަހުމުނާމާގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދު 

މި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ބަދަހިކުރުމާބެހޭގޮތުން  އިތުރަށް  ގުޅުން 

ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ތަމްރީނުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ރާއްޖޭގެ 

އެދިވަޑައިގަތުމާއި،  ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް  ލުއިގޮތްތަކެއް 

ސްލިޑާގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލް ހިއްސާކުރުމާއި 

ތަމްރީނު  ބަދަލުކުރުމާއި  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ލެކްޗަރާއިން 

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގެވުން ހިމެނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްލިޑާގެ 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތު 

ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ބޭއްވުމަށް ލެކްޗަރާއިން 

ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި  ފޮނުވައިދެއްވާނެކަމަށާއި 

ލެވެލްގެ  ސެޓްފިކެޓް  ޤަބޫލުކުރާ  ސްލިޑާގައި  އިންސްޓިޓިއުޓުގައި 

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް  އިންތިޒާމު  ހިންގޭނެ  ތަމްރީނުތައް 

މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތައިލެންޑުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިސްވެރިންާނ ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ޑރ. ޢަީލ ޝަީމމު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރިލަންކަން އިންޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ސްލިާޑ( އިން ާރއްޖެއަށް ތަމްީރނުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުާމގުޅޭގޮތުން އެ 
މުވައްސަާސގެ އިސްވެރިންާނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަާރކުރެއްވުން
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ކޮމިޝަން  އެންޑް ސޯޝަލް  އިކޮނޮމިކް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސޯޝަލް  ޕެސިފިކްގެ  އެންޑް  އޭޝިޔާ  ފޮރ 

ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ނަގޭޝް ކުމާރާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް 

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ސްޓެފަނޮސް 

ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފޯތިއުއާ 

ޝަމީމު ވަނީ 2018 މޭ މަހުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިވެއެވެ.

ދެ  މި  ބޭއްވެވި  ވަކިވަކިން  ބެންކޮކްގައި  ވެރިރަށް  ތައިލެންޑުގެ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ވަނީ  ޝަމީމު  ޢަލީ  ޑރ.  ބައްދަލުވުމުގައި 

ކޮމިޝަނާއި  ޔޫއެންއެސްކެޕްއާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރެވިދާނެ 

ދެފަރާތް  އަދި  މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.  ބެހޭގޮތުން  ދާއިރާތަކާ  

ކުރިވިދާނެ  ކުރިއެރުމަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ގުޅިގެން 

ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި  މި  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ 

އިން  އދ  އިތުރުން  މީގެ  ވެއެވެ.  މަޝްވަރާކުރައްވާފައި 

ނޑު  ނޑުދަ ލަ  17 ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ނޑައަޅާފައިވާ   ކަ

އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޙާޞިލްކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެސްކެޕްގެ އޮންލައިން 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާ  ފުރުޞަތުތައް  ތަމްރީނުގެ  އެހެނިހެން  އަދި 

ބެހޭގޮތުން ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  އެސްކެޕްގެ 

އެއްބާރުލުންދެއްވާނެކަމަށް  ފުރިހަމައަށް  ކަންކަމަށް  މި  ފަރާތުން 

ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ގޮތްތަކާބެހޭގޮތުން 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވާރާކުރެއްވިއެވެ.

ތައިލެންޑް ގައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯ އޭޝިާޔ އެންޑް ޕެސިފިކްގެ )ޔޫ.އެން.އެސްކެޕް( 
އޮީފހަށް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ޑރ. ޢަީލ ޝަީމމު ޒިާޔތަތްކުރެއްވުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އިންޑިާއގެ ސަީފާރ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އިންޑިޔާގެ ސަފީރު ހިޒް  ރާއްޖެއަށް ކަ

އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ އަކިލޭޝަން މިޝްރާއާ ސިވިލް ސަރވިސް 

ވަނަދުވަހު   2018 ޑިސެމްބަރު   20 މެންބަރުނާއި  ކޮމިޝަނުގެ 

ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުގައި 

ދިވެހި ސިވިލް  މަޝްވަރާކުރެވުނީ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ބޭއްވުނު 

އިންޑިޔާގެ  ތަޖްރިބާ  ތަމްރީނާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ 

ކަމާބެހޭ މަރުކަޒުތަކުން ހޯދުމާގުޅޭގޮތުންނެވެ. އިންޑިޔާގެ ސިވިލް 

މަރުކަޒުކަމުގައިވާ  ތަމްރީނުދޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ 

އޭ.އެސް.  ( އިންޑިޔާ  އޮފް  ސްޓާފްކޮލެޖް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ތަމްރީނާއި  ދެމެދު  ކޮމިޝަނާ  އާ ސިވިލް ސަރވިސް  ސީ.އައި( 

ފަހުމުނާމާއެއްގައި  ދިނުމުގެ  އެއްބާރުލުން  ހިއްޞާކޮށް  ތަޖްރިބާ 

ސޮއިކޮށް އަމަލުކުރެވެމުން ދެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ބޭއްވުނު  ހައިކޮމިޝަނުގައި  އިންޑިއަން 

ކޮމިޝަނުގެ  ޝަމީމާއި  ޢަލީ  ޑރ.  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ 

މެންބަރު ފާޠިމަތު ޢާމިރާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕރޓް 2018 84

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕާކިސްތާނުން ތަމްރީނުގެ 

ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޕާކިސްތާނު ސަފީރާ 

ރާއްޖޭގައި  ގައި   2018 އެޕްރީލު   22 މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 

ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު  އެމްބަސީގައި  ޕާކިސްތާނު  ހުންނަ  

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމާއި 

ޢައްބުދުއްސައްތާރާއި  ރީނީ  ފާޠިމަތު  މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ 

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޒުހުރީގެ އިތުރުން 

ބައިވެރިވެ  މުޙައްމަދު  ފާޠިމަތު  ހެޑް  އެޗްއާރު  ކޮމިޝަނުގެ 

ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޕާކިސްތާނުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރާ 

އެއްބަސްވުންތަކުގެ  ވެފައިވާ  މިހާރުވެސް  މަރުކަޒުތަކާއެކު  ބައެއް 

އެކުލަވާލުމަށް  އެއްބަސްވުންތައް  ފަރާތްތަކާއެކު  އިތުރު  އިތުރުން 

ތަމްރީނާއި  ޕާކިސްތާނުން  އިތުރުން  މީގެ  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 

ވެސް  ބެހޭގޮތުން  އިތުރުކުރެއްވުމާ  ފުރުޞަތުތައް  ތަޖްރިބާގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި  މި  މަޝްވަރާކުރެއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުމުގައި  މި 

ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސެޑަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް 

ރޑް( ވަސީމް އަކްރަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޕާކިސްތާނު  )ރިޓައަ

އެއްބަސީން ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް 

އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ާޕކިސްާތނުން ތަމްީރނުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުާމގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ާޕކިސްާތނު ސަީފާރ 
މަޝްވަާރކުރެއްވުން
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10. ސިވިލް ސަވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް
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އަހަރުގައި  ވަނަ   2018 ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާއި އަދި އެކައުންޓްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓި، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި 

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވެލާނާގެއިން 

މިހާރު ހިގަމުންދާ އިމާރާތަށް ބަދަލުވުމަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރެވިފައިވާ އަހަރަކަށް ވެފައި ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް 

މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސްގެ ލަފައާއި އިރުޝާދުދީފައިވާ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޝަނުން  މި  ލަފާކޮށް  އަހަރަށް  ވަނަ   2018

ލިބިފައިވަނީ  ޖުމްލަ  މުޅި  ބަޖެޓަށް  ހުށަހެޅި  ފިނޭންސަށް  އޮފް 

އަށްޑިހަ  އެއްލައްކަ  މިލިއަން  )ސަތާރަ   17185357.00

ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްރުފިޔާ( އެވެ. ތިރީގައިވާ 

ގްރާފުން  މި ކޮމިޝަނުން ޕްރޮޕޯސްކުރި ބަޖެޓާއި އެޕްރޫވް ބަޖެޓް 

އަދި ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ބަޔާން ކޮށްފައި 

ވާނެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނަ ށް ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މުޅިޖުމްލަ 2،860،864.70 )ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ 

ފަސްދޮޅަސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި( އިތުރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ގްރާފްގައި އެވަނީ 

ބަޖެޓަށް  އިތުރުކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ތަފްސީލެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓް އަދި އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ބަޖެޓާއި އެއްކޮށް މުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދުކުރެވުނު އަދަދާއި 

ބާކީ ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދަކީ 69،515.63 )ފަސްދޮޅަށް ނުވަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް 

ތިންލާރި( އެވެ. 
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2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މެއިން ކޯޑްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދާއި އަދި ބާކީވި ފައިސާގެ އަދަދު ތިރީގައިވާ ޓޭބަލް އިން 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މެއިން ކޯޑްތަކުގެ 

ބާކީ 

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިނގި ޚަރަދު  ބަޖެޓް 

ކޯޑް

 0.71  7,225,901.41 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 

 34,657.76  6,868,490.95 212 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 

97.15  464,503.85 213 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 

 1,277.00  25,223.00 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 880.76  139,894.90 222 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 

 23,885.88  3,256,962.87 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 3,355.85  320,923.60 225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 1,177.74  1,156,856.65 226 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

   -     65,450.00 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 

 4,182.78  452,498.84 423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

 69,515.63  19,976,706.07  ޖުމްލަ ޚަރަދު އަދި ބާކީ
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް 14 މާރޗް 

ޓްރަސްޓް  މި  ކުރެވިފައެވެ.  ގާއިމް  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ   2017

ސިވިލް  ސަރވިސްއާއި،  ސިވިލް  ދިވެހި  ބޭނުމަކީ  ފަންޑުގެ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އަދި ސިވިލް 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މުވައްޒަފުންނާއި،  ސަރވިސް 

މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

ފަންޑެކެވެ.  ކޮށްފައިވާ  ޤާއިމް  މަޤުޞަދެއްގައި  މުހިއްމު  ވަރަށް 

ލިބިފައި  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  އަހަރު  ވަނަ  މިފަންޑަށް 2017 

ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން 

މުޅިޖުމްލަ  ވެއެވެ.  ގޮސްފައި  ލިބެމުން  ފައިސާ  ފަންޑަށް  މި 

އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 96490.00 ) ނުވަދިހަ ހަހާސް 

2018ވަނަ  އަދި  އެވެ.   ރުފިޔާ(  ނުވަދިހަ  ސަތޭކަ  ހަތަރު 

އަހަރުތެރޭގައި ޚަރަދުގޮތުގައި 42590.50 ) ސާޅިސް ދެހާސް 

އެވެ.   އަށްލާރި(  ފަންސާސް  އެއްރުފިޔާ،  ނުވަދިހަ  ފައްސަތޭކަ 

ރޑް  ފޯވަ ކެރީ  އަހަރަށް  ވަނަ   2019 ބާކީ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު 

ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 53،898.42 )ފަންސާސް ތިންހާސް 

އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށްރުފިޔާ، ސާޅީސް ދެލާރި( އެވެ.

 ތިރީގައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ޚަރަދުވި ފައިސާ އަދި 

ބާކީވި ފައިސާގެ ތަފްސީލީ ގްރާފެކެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭޝިއަލް 

އޮޑިޓްކުރެވި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެ ރިޕޯޓް  ވަނީ 2018 

ވަނަ އަހަރު އާންމުކުރައްވާފައެވެ.  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

އާއްމުކުރައްވާފައިވާ އެ ރިޕޯޓްގައި މި ކޮމިޝަނުން ފައިސާއާބެހޭ 

ކަންކަންކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތާދޭތެރޭ އެފަރާތުން ދެކޭގޮތް ތިރީގައި 

ބަޔާން ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

“މައިގަޑުގޮތެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 31 ޑިސެމްބަރު 

2017 ގެ ނިޔަލަށް މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެހަރަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ  މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ  ކަންތައްތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ”  

)އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް 2017(

މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  އަދި 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު 

ގެ  ރެޖިސްޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އަސާސްގައި 

ވެލިއުއޭޝަން މައްސަލަ ފިޔަވާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ހިންގާ  ގޮތެއްގައި،  ނޑު  މައިގަ ކަންކަން،  މާލީ  އެހެނިހެން 

ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ބަލަހައްޓާފައިވަނީ 

އޮފީސް  ޖެނެރަލް  )އޮޑިޓަރ  އެއްގޮތަށެވެ.  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ 

)2017

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު:

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ ފައިނޭޝިއަލް ޮއޑިޓް
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11. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދިާމާވ ގޮންޖެހުންތައް
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ކުރީ އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ގައިވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިޞްލާޙުކޮށް ޒަމާނީކޮށް 

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކުރިމަތިވިއެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަކަންކަމަކީ ކުރިންވެސް ކޮމިޝަނުން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ އަދި މިހާތަނަށް ހައްލު 

ހޯދިފައިނުވާ ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓްގައި މި ކަންކަން ފާހަގަ ނުކޮށް އަޅާނުލެވި ދެވިއްޖެ ނަމަ ދިވެހި ސިވިލް 

ސަރވިސް ކުރިއެރުމުގެ ބަދަލުގައި ދާނީ ހީނަރުވަމުންނެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓަކީ ކޮމިޝަނުގެ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުގެ 

ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްވެސް ހުރަސްތައް ދިމާވިއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެން ވާ ބަޖެޓެއް  

ލިބެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ތިރީގައި އެވާކަންކަން ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ހ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ 2 ވަނަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި އަމާޒުހިފިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވުން.

ށ. އަތޮޅުތެރޭގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އިދާރާތައް  ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް ކޮމިޝަނުގެ 

ޚަރަދުގައި ރަސްމީ އެއްވެސް ދަތުރެއް ކުރެވިފައި ނުވުން.

ނ. ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން ހިންގާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިނުވެވުން.

އެއްވެސް  ޙިއްޞާކުރުމަށް   ތަޖްރިބާ  ޤައުމުތަކުގެ  އެހެން  އަދި  އަށާއި  ގްރޯތް  ޕްރޮފެޝަނަލް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ރ. 

ފުރުސަތެއް ނުލިބުން. 

ބ. ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ހޯދާ ދިނުމަށްވެސް ފުރުޞަތު ހަނިވުން.

ހެންވޭރު  އިމާރާތުން  ވެލާނާގެ  ހ.  ހިނގަމުންދިޔަ  ކޮމިޝަން  ކުއްލިގޮތަކަށް  ވަރަށް  ތެރޭގައި  މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރު  ވަނަ   2018

ކޮމިޝަނުން  ހާދުވަހަށް  ހަފްތާއެއް   3 އަދި  އެންގެވިއެވެ.  ސަރުކާރުން  ބަދަލުވުމަށް  އިމާރާތަކަށް  ދުވަސްވީ  ހުންނަ  މަޖީދީމަގުގައި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ދެމުން ދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަންޖެހި، ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުމަކަށް 

އައިސްފައިވެއެވެ. މިކަން މިހެން ދިމާވީ ކުރިން އިޝާރާތެއް ކުރެއްވުމާކާ ނުލާ ކުރެއްވި ކަމަކަށްވާތީ، މިކަމަށް އެއްވެސް ތައްޔާރީއެއް 

ވެވިފައި ނުވަތީއެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި މެނޭޖްމަންޓް 

ނޑު މަސައްކަތް ހިންގާ މަރުކަޒުކަމުގައިވާ ސީއެސްޓީ އައި ހިންގަމުން އަންނަ އިމާރާތް ބާވެ،  ގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުދިނުމުގެ މައިގަ

ޖާގަ ފުރިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި، ރިސާރޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ 

ގެ  އައި  ނަމަވެސް، ސީއެސްޓީ  އިތުރުވަމުންދިޔަ  މުވައަޒަފުން  އިތުރުވެ  އިދާރާތައް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ފުޅާނުކުރެވިއެވެ. 

ގާބިލުކަންދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުޑަވަމުން ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހެއެވެ.

1. ޮކމިޝަނުގެ ބަޖެޓް އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ކުޑަވަމުންދިއުން

2. ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ އިމާރާތް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުވުން

3.ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދަތިވުން  

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދިާމާވ ގޮންޖެހުންތައް
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ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ބޮޑުކޮށްދެވިފައި ވީނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ 

ދަށުގައެވެ.  ވަރަށް  އަދިވެސްއުޅެނީ  އެލަވަންސްތައް  މުސާރައާއި،  ސަރވަންޓުންގެ  ސިވިލް  އަޅާބަލާއިރު  ވާދަވެރިކަމަށް  ބާޒާރުގެ 

މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތަޖްރިބާ ހުރި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް 

ލިބެމުންނުދެއެވެ. އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭނެގޮތް ހެދުމަކީވެސް ދަތިކަމެކެވެ. މިހެންވުމުން ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ ޚިދްމަތް ކުރިއަރުވައި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ތަކަށް 10 އަހަރުވީ އިރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވުމަކީ ވެސް 

ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެއެވެ. އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރުއެލި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު ނެތިފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. 

ނޑިގެން ދިއުމުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.  މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ކެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައާއި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ މަރުކަޒެއް ނެތުމަކީވެސް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ގޮނޖެހުމެއް ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ސިވިލް ސަރވަންޓުން ކުޅިވަރު 

ކުރެވިފައި  ރަޖިސްޓްރީ  ކުލަބެއް  ސަރވަންޓުންގެ  ސިވިލް  ކޮމިޝަނުގައި  އަދި  ބޭނުންވެފައެވެ.  ނުހަނު  ވަނީ  މަރުކަޒެއް  ކުޅެލާނެ 

ވީނަމަވެސް މި ކުލަބުގެ ހިންގުންވެސް ވަނީ ކަންކުރާނެ މަރުކަޒެއް ނެތުމުން ހުއްޓިފައެވެ.

)ޚާއްޞަކޮށް  ތަންތަނަށް  ދަތިވެފައިވާ  ލިބުން  މުވައްޒަފުން  ޤާބިލު  ހުނަރުވެރި  ބޭނުންވާ  އިދާރާތަކަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދިވެހި 

ވަނަ   2018 ތަމްރީނުތައް  މޮޑެލްގެ  ހައިބްރިޑް  ހިންގަންފެށުނު  ތަޢާރަފްކޮށް  ހޯދައިދިނުމަށް  ހައްލެއް  އިދާރާތަކަށް(  އަތޮޅުތެރޭގެ 

އަހަރުވެސް އެކަށިގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމާއި، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ވަކިވެ ދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ނުހިންގިފައެވެ. އަދި ހައިބްރިޑް މޮޑެލް 

ތަމްރީނުދެވޭ  މި  ތަމްރީނެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހޯދާދިނުމަށް  ޤާބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  ހުނަރާއި  ތަފާތު  ތަމްރީނަކީ 

ފަރާތްތަކަށް އޮފީހުގެ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

7. ހައިބްރިޑް ޮމޑެލް ތަމްރީނު ހުއްޓިފައިވުން

4. ވަޒީފާގެ ބާޒާރާ އަޅާ ބަލާއިރު އުޖާރަކުޑަވުމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތިވުން

5. ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކުޑަވުން

6. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައާއި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރާނެ މަރުކަޒެއް ނެތުން
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ައމާޒުހިފާފައި ވާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ހިންގުމުގެ ފެންވަރު 

އެދޭމިންވަރަކަށް  ތަމްރީނު  އަދި  އަހުލުވެރިނުކުރެވި  މިންވަރަށް  އެކަށޭނެ  ސަރވަންޓުން  ސިވިލް  ކަންކަމަށް  ތަފާތު  ހަރުދަނާކޮށް، 

ނުދެވޭތީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޞައްވުރު ކިލަނބުވުމާއި، އާންމުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނިޒާމަށް 

ފާޑުކިއުމާއި، ކުރެވޭ އިތުބާރު ދަށްވެގެން ދިއުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

7. ސިވިލް ސަރވަންޓުން އެކަށޭނެ މިންވަރަށް ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ނުކުރެވުން
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12. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތަޞައްވަރު
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1. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ “ކޮމްޕީޓެންސީ މޮޑެލް” އެކުލަވާލުމުގެ 

ގޮތުން ފޭސް 2 ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 

ނޑަކުން  2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އެއް މިންގަ

އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން. 

3. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން 

އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު  4. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2020-2016 އަށް ކަ

ދެނެގަނެ، ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރަށް )2024-2020( ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ 3ވަނަ ޕްލޭން އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

އެއްބާރުލުންދީ  އެހީތެރިކަމާއި  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތަށް  ކުރައްވާ  ސަރުކާރުން  އެއްގާއިމުކުރުމަށް  ގަވަރމަންޓް”  “ސްމާރޓް   .5

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްތައް ހަލުވިކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮފީސް އޮޓޮމޭޝަންއާއި ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން.

6. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ތާޒާވުމުގެ 

ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ރާއްޖޭގައިއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާއިދިނުން.

7. ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްއުޓްގައި ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމުކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ދިރާސާކުރުމާއި ކޮންސްޓެންސީ 

ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.

8. ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަންތަކާއި ތަމްރީނު މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅުންބަދަހިކޮށް ދިވެހި 

ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

9. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ހުސްވެފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް ޤާބިލު މީހުން ޢައްޔަނުކޮށް ހިންގުން ޒަމާނީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން.

10. ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ފިލުވުމަށްޓަކައި ބިމެއް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

11. މިނިސްޓްރީތަކުގައި ހެދި ހިއުމަން ރިސޯސް އޯޑިޓްގެ އަލީގައި އެހެން އިދާރާތައް އޯޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުން.

12. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވަޒަފުންގެ މަސައްކަތު ރޫޙުދިރުވައި ހިތްވަރުދިނުމުގެ ހުނަރުވެރި ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ލިބޭނެ 

ގޮތެއް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުޖާލާ 11 އަހަރަށް ފަހު މަތިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކުރިއަރުވައި އަދި ކޮމިޝަން ތަރައްީޤކުރުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރޭވިފައިާވ މުހިންމު ކަންތައްތައް 
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13. ރިޕޯޓް ނިންމުން
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ހިނގައި ދިޔަގޮތާއި، އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ 

ކާމިޔާބުތަކާއި  ހޯދިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ  އަދި 2018  ވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ރިޕޯޓުގައި  މި  މަޢުލޫމާތު  ކަންކަމުގެ  ރޭވޭ  ކުރުމަށް 

ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީންތައް  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މެދުވެރިކޮށް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުން  ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

ދިނުމާއި، އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދެވުނު އަހަރެކެވެ. މި ދެންނެވި ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން 

ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ބޭނުންވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 

މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެގެން ދިޔަ އަހަރެއްގެ 

ގޮތުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހަކީ ސަރުކާރު ބަދަލުވެ އައު ސަރުކާރާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އައު ކެބިނެޓް އެކުލަވާލެއްވި މަހެކެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވިފައި 

ވަނީ ގިނަ ވުޒާރާތަކެއް އުފެދި، އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންތައް އެއްއިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި، 

ނޑުތައް އެކުލަވާލައި، އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް އުފައްދައިދީ އެ މަޤާމުތަކަށް  އަދި އެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އޮނިގަ

މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެވުނު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް  އަށް   2020 އިން   2016 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ގޮތެއްގައި  ފައިދާހުރި  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފުމެވެ. ނޑުދަ ކޮމިޝަނުގެ “ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން” ގެ ލަ

އެހެންކަމާއެކު، މި ފެށުނު 2019 ވަނަ އަހަރަކީ ކީރިތިވަންތަ މާތްهللا ގެ ޙަޟުރަތުން ވާގި އެދިމުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ޚިދުމަތަށާއި، ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ފާގަތި އަދި ކުރިމަގު އުޖާލާ، ފަހި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް ދުޢާކުރަމެވެ. 

އާމީން!

28 ފެބްރުވަރީ 2019
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