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ތަޢާރަފު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2007/5 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

އުފެދިފައިވަނީ 23 އޮކްޓޫބަރު 2007 ގައެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 73 ވަނަ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 1 މޭ 2008 ން ފެށިގެންނެވެ.

މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2016 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުމުން، އެ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގިގޮތް ބަޔާންކޮށެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރިމަގަށް ރާވައިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،)2016-2020( ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ދެވަނަ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަހަރަކީ،  ވަނަ   2016

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 22 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވުމަށްފަހު، އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވުނު 

ނޑު 5 ސްޓްރެޓެޖިކް ތްރަސްޓާ އެއްގޮތަށް  ފުރަތަމަ އަހަރެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދެވަނަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައިވާ މައިގަ

އެކުލަވާލައިގެން  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  އަހަރީ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ޙަރަކާތްތައް  މަޤްޞަދުތަކާއި  ސްޓްރެޓެޖިކް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ނޑިއަށް ވާޞިލްވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  ނޑުދަ ލަ

މުހިއްމު  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ދެނެގަނެ،  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުރި  އިދާރާތަކުގައި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

ބާއްވާ ސިވިލް  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  ކޮމިޝަނުން  ގޮތުން  ޙިއްސާކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާތަކުގެ  ކުރެވުނު  މައްޗަށް  ދާއިރާތަކެއްގެ 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިތުރަށް،  މީގެ  ބާއްވާފައެވެ.  ތެރޭގައިވަނީ  އަހަރުގެ  މި  ކޮންފަރެންސް  ދެވަނަ  ކޮންފަރެންސްގެ  ސަރވިސް 

ބައެއް  ތަމްރީނުކުރެވި،  މުވައްޒަފުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2016 ހެދުމަށްޓަކައި،  ބަޔަކަށް  ޤާބިލް  މުވައްޒަފުނަކީ 

މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައި، އިންސާނީ ވަސީލަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް މި 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

މި ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ހިންގުނު މުހިންމު ޙަރަކާތްތަކާއި އެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީ އަދި ހިންގުމުގައި 

ދިމާވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކަށް މި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.
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ޮކމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބަސް

އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ލިބުނުކަމަށްޓަކައި  އުފާ  ދިނުމުގެ  ހުށަހަޅައި  ރިޕޯރޓް  އަހަރީ 

هللا  އިލާހު  ރަޙްމަތްވަންތަ  އަދި  ވެރި  ނިޢުމަތްތަކުގެ 

އަދި  ކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ހަމްދާއި  ވަތަޢާލާއަށް  ސުބުޙާނަހޫ 

އަހަރު  ފާއިތުވި  ޙިކްމަތްތަކަކާއެކު  ގޮންޖެހުންތަކަކާއި  ގިނަ 

އެއްބާރުލުމާއި  ފުރިހަމަ  ނިންމާލުމަށްޓަކައި  ކާމިޔާބާއެކު 

އެހީތެރިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދެއްވެވި ދިވެހި 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަދި ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރަކީ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް 

އައު ގޮތްތަކާއި އައު ވިސްނުންތައް ނެރެ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު 

އީޖާދީ އަދި އީޖާބީ ކަންކަން ވުޖޫދުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 

ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު އަހަރެކެވެ.  ފާއިތުވެދިޔަ 

3 އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓު އައިސްފައިވަނީ އަހަރަކަށްވުރެ 

އަހަރެއް ކުޑަވަމުންނެވެ.  ހަމައެއާއެކު، 01 އޮކްޓޫބަރު 2015 

އިން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ސިވިލް  ފިޔަވަޅުތަކަކާއެކު،  ޚާއްޞަ  އެޅުއްވެވި  ސަރުކާރުން 

ނިމިދިޔަ  ހޯދުމުގައި،  މުވައްޒަފުން  އިދާރާތަކަށް  ސަރވިސްގެ 

ފާހަނގަކޮށްލަމެވެ.   އުފުލަންޖެހުނުކަން  ތަކުލީފްތަކެއް  އަހަރު 

ނަމަވެސް، މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުވައި 

އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ފުޅާކޮށް، 

ހިންގުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހުރަސްކޮށް  ދަތިތައް  ގިނަ 

ހަރުދަނާކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަނގަކުރަމެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގައި، ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ހިންގުން 

ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި، މުހިންމު 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި ކުރިއެރުންތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ހޯދުނެވެ. 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ހާޞިލްކުރުމަށް  ކަންކަން  މި 

ޤަވާޢިދަށް ވެސް އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއްވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

ޤާބިލްކަން  ހުނަރާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

އިތުރުކުރުމަށް  ޝައުޤުވެރިކަން  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  އިތުރުކޮށް 

އެކިއެކި ފުރުޞަތު ހޯދޭތޯ 2016 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން 

ނަތީޖާއެއްގެ  ކޮށްފައިވެއެވެ.   މަސައްކަތްތަކެއް  ހަރުދަނާ 

ގޮތުން، ތައިލޭންޑްގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ދިވެހި 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން 

އަލުން އައުކުރުމާއި، އިންޑިޔާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފް 

ދިޔަ  މި  ފަހުމުނާމާ،  ހަދާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ކޮލެޖާއެކު 

ސަރވިސް  ސިވިލް  މިއާއެކު،  އައުކުރެވިފައިވެއެވެ.   އަހަރު 

ޙާޞިލްކުރުމުގެ  ތަޖްރިބާ  ތަމްރީނުދިނުމާއި  މުވައްޒަފުންނަށް 

ފުރުޞަތުތައް ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، ސިވިލް 

ޤައުމުތަކާއި  އެކުވެރި  ބޭރުގެ  ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް 

ރާއްޖޭގައި ވެސް ވާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، 

ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ނަތީޖާއެއްގެ  ކޮށްފައެވެ.   މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް  ފުރުޞަތު 

ގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައްތު  ކަ ގޮންޖެހުންތައް  ޤާއިމްކުރެވި،  ފަންޑެއް  ޓްރަސްޓް 

އުއްމީދު  ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް  ފަހި  ކުރުމަށް 

ކުރެވެއެވެ.

ޒަމާނީކޮށް،  ހިންގުން  ޚިދްމަތްތަކާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް ކަމުގައިވާ، ޕަރމަނަންޓް 

ސެކްރެޓަރީންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ބޮޑެތި  މާލޭގައިވާ  އަދި 

ޒިންމާދާރުވެރިން އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން އަދި އޮފީސް 

ނޑި ޙާޞިލް ކުރުމަށް ސަބްކޮމިޓީއެއް  ނޑުދަ އޮޓޮމޭޝަންގެ ލަ

އިންފޮމޭޝަން  ފޯރ  ސެންޓަރ  ނެޝަނަލް  ކުރެވި،  ޤާއިމް 

އަހަރު  ނިމިދިޔަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު 

އަހަރު  އޮތް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ވެސް ހަލުވިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިގު  ތެރޭގައި  މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

އިންތިޒާރެއް ކުރެވުނު ޕޭކޮމިޝަން ވެސް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. 

ޤާނޫނީ ހައިބަތު ލިބިގެން އުފެދުނު މި ކޮމިޝަނާއެކު ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު 



ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕޓް 2016

މަސައްކަތްތައް  ޕޭކޮމިޝަނުގެ  ގޮސްފައިވެއެވެ.   ފަހިވެގެން 

މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިތުރުކުރެވުމުން، 

ދިރާސާތަކެއް  ގުޅޭގޮތުން  އެލަވަންސްތަކާ  މުސާރައާއި 

ނޑުގައި ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ތިއްބެވި  ކުރެވި، އާންމު އޮނިގަ

ވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެނިހެން  މުވައްޒަފުންނާއި  އިދާރީ 

ފަހިކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގައި އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.

ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  ޒަމާނީކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭތީ، މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތް 

ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި 

ތާރީޚީ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން ފަށާފައެވެ.  

މިނިސްޓްރީތަކުގައި  ސަރުކާރުގެ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އެއީ، 

ކުރެވެމުންދާގޮތް  ބޭނުން  ރުކުރުވާލެވި  ވަޞީލަތް  އިންސާނީ 

ދެނެގަތުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް އޯޑިޓް ހެދުމެވެ. 2016 ވަނަ 

އަހަރު ނިމުނުއިރު، ސަރުކާރުގެ 15 މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން 

8 މިނިސްޓްރީއެއްގައި އޯޑިޓް ވަނީ ހަދައި ނިންމައި ރިޕޯރޓް 

ކުރެވިފައެވެ.   ހިއްޞާ  މުއައްސަސާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ތައްޔާރުކޮށް 

މުސްތަޤްބަލެއްގައި  ކައިރި  ވެސް  މިނިސްޓްރީ   7 ބާކީއޮތް 

ރިސޯސް  ހިއުމަން  ހަމަޖެހިފައެވެ.   ވަނީ  ނިންމާލުމަށް 

ކުރިއަށްއޮތް  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ލިބޭނެ  އޯޑިޓްއިން 

އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

އަހަރަކަށް  ގެނެވޭނެ  އިޞްލާޙުތަކެއް  އެދެވޭ  މަތިކުރުމަށް 

ވެގެންދާނެ ކަމާމެދު އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.  

ނިމިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް 

ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ.   ކަންކަން  ބައެއް  ހިންގާލާއިރު،  ނަޒަރު 

2016 ވަނަ އަހަރު ފެށުނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 2 

ވަނަ “ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން” ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމާއެކު އަދި 

މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު “ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު” ތަންފީޒު ކުރަންފެށުމާއެކުއެވެ. 

ސިވިލް  ކޮންމެ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  މި 

ސަރވިސް މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ތާޒާކުރުމުގެ 

ތަމްރީނު  ގަޑިއިރުގެ   6 މަދުވެގެން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ގޮތުން 

ހެދުމަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ނުވަތަ  ހެދުމަށް 

ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.  މި ކަންކަމުގެ އިތުރުން ވެސް، 2016 

ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަހަރު  ވަނަ 

ނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ  މާބަ

ހަމަޖައްސައިދެވިފައެވެ.  ވަނީ  ލުއިގޮތްތަކެއް  އަދާކުރުމުގައި 

ފުރަތަމަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަންނުވެރި 

އަހަރު  ވަނަ   2016 ސަރުކާރުން  އިސްކަންދެއްވައިގެން 

ހައުސިންގ ސްކީމެއް ނުވަތަ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

ވެސް ފައްޓަވައި ދެއްވާފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަނގަކުރަމެވެ.  

ކޮންމެއަކަސް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 9 އަހަރު ފުރި 

އުއްމީދުތަކެއްދަނީ  ބޮޑެތި  ކުރިމަތިލާއިރު  އަހަރަށް  ވަނަ   10

ސަރވިސްއަކީ  ސިވިލް  ދިވެހި  އެއީ،  ކުރެވެމުންނެވެ. 

ސަރކް 8 ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ލާމަސީލު ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމެވެ. ހަމައެއާއެކު، 

ޚަރަދުތައް  ކުޑަކޮށް،  އިސްރާފް  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް 

މަދުކޮށް، މަސައްކަތާއި އޮފީސް އަޚްލާޤު މަތިކޮށް، ހަރުދަނާ 

ކުރުމެވެ. އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަވާ 

މަޤުބޫލުކަން  ޝައުޤުވެރިކަމާއި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

މަތިކޮށް މި ޚިދުމަތާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުބޮޑުވެ، ތައުރީފު 

މި  އައުކުރަމެވެ.  އަޒުމް  ހެދުމުގެ  ޚިދުމަތަކަށް  ލިބެމުންދާ 

ނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް އައު ވިސްނުމާއި،  ނޑުދަ އަގުހުރި ލަ

އުފެއްދުންތެރި އީޖާބީ ގޮތްތައް އީޖާދު ކުރަންޖެހެއެވެ.  ޒަމާނީ 

ގޮތްތައް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ބޮޑަށް  ހެޔޮގޮތުގައި  އާލާތްތައް 

އަދި  ނެރެވޭގޮތަށް  ނަތީޖާ  ކަމޭހިތައި،  ވަގުތަށް  ހޯދައި، 

ދެވޭނެގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ޚިދުމަތް  ފެންވަރުގެ  މަތީ 

ޚިދުމަތްތެރިންގެ މަސައްކަތު އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކޮށް، ހުނަރާއި 

ފަރާތްތައް  ހުރިހާ  ހެޔޮވިސްނުމާއެކު  އިތުރުކޮށް،  ޤާބިލުކަން 

ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ މާތް  މި  ކުރުމެވެ.  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، 

މުވައްޒަފުންނަށާއި މި ކޮމިޝަނަށް هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ 

ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކުރިމަގު 

ދުޢާ  ޙަޟުރަތުގައި  ކަލާނގެ  އެ  އެދި  ކުރެއްވުން  އުޖާލާ 

ދަންނަވަމެވެ.

ޚިދްމަތްތެރިންނާއި  އެންމެހާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ޚިދުމަތްތެރިންނަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހާ 

ހެޔޮނަސީބާއި ކާމިޔާބަށް އެދެމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
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ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް
ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު
ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

އަލްއުސްތާޒު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން
ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު
ޮކމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

އަލްފާޟިލް ޝަހީދު މުޙައްމަދު
ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުން

ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން
މަޤާމު  ކަމުގެ  ރައީސް  ނާއިބު  ކޮމިޝަނުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016

ނޑައަޅުއްވާފައި  އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޖަރުމަނުވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ

ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް، އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު، 19 

ޑިސެންބަރު 2016 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.



ތަސައްވަރު

އަމާޒު

މައިގަނޑު ސިފަތައް

ނަޒާޙަތްތެރިކަން

ރިވެތި އަޚްލާޤު

ޤާބިލްކަން

ވަރުގަދަ އަޒުމް

ވަގުތަށްކަމޭހިތުން

ގަޑިއަށް  ދިނުމަށްޓަކައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ،  އެއްބާރުލުން  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމުގެ 

ގުޅިގެން،  ރަނގަޅުކޮށް،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދެވޭ  ފަރުވާތެރިވުމާއެކު 

ޝައުގުވެރިވާ  އަދި  ބާރުއަޅާ  މަސައްކަތްކުރަން  އުފެއްދުންތެރިކަމާއެކު 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުން

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި، ޤާބިލް،

ހުނަރުވެރި ސިވިލް ސަރވިސްއެއް އުފެއްދުން

VISION

CORE VALUES
MISSION

DEVELOP A MOTIVATED, COMPETENT 
AND PROFICIENT CIVIL SERVICE

INTEGRITY
DISCIPLINE

COMPETENCE
DEDICATION
TIMELINESS

TO ENSURE EFFICIENT SERVICE WITH INTEGRITY AND 

TIMELINESS AND AN INSPIRED WORKFORCE THAT EM-

PHASIZES A COLLABORATIVE AND INNOVATIVE WORK-

ING TENET TO SUPPORT NATIONAL DEVELOPMENT
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ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕޓް 2016

4.1 ޮކމިޝަނުގެ ޮއނިގަނޑު

ޯކޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޑިވިޜަން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ އެންމެހައި 

ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، ތަމްރީނުކޮށް، މާލީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

ކުރަންޖެހޭ  އެތެރޭގައި  ކޮމިޝަނުގެ  މުޢާމަލާތްތައްކޮށް، 

ޑިވިޜަންގެ  މި  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތެއް  އިދާރީ  އެންމެހައި 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތެވެ. މިގޮތުން މި މަސައްކަަތް ވަނީ 7  މައިގަ

ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައެވެ. 

ނޑު 3  މި ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ.

2. ޮޕލިސީ އެންޑް ޯއގަނައިޒޭޝަން 
ޑިވެޮލޕްމަންޓް ސެކްޝަން 

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކަށް މެރިޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން 

ހަރުދަނާކޮށް  އުސޫލު  ހެދިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ހޮވުމާއި 

ކުރުމާއި،  މަސައްކަތް  ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ 

ރިވިއު  އޯގަނައިޒޭޝަނަލް  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ދަށުން  އޮފީސްތަކުގެ  އެ  އޮފީސްތަކާއި  މަސްއޫލު  ހަދައި، 

ފަރުމާކުރުމާއި،  ނޑުތައް  އޮނިގަ އިދާރީ  އިދާރާތަކުގެ  ހިނގާ 

މުރާޖަޢާކުރުމާއި، ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ޕްރޮސީޖަރތައް 

އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި، ސީއެސް ވިއުގަ 

2.0 އިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަކިކުރުމާއި 

ޓްރާންސްފަރގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާގޮތް ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި 

ގުޅިގެން ބެލެހެއްޓުމަކީ މި ސެކްޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

1. އޮޑިޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން 
ކަންކަމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އޮޑިޓެއް ކުރުމާއި، ފާހަގަ ކުރެވޭ 

ބަލައި،  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅިދާނެ  ކުރުމަށް  ހައްލު  ކަންތައްތައް 

ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް 

ނޑު  މައިގަ ސެކްޝަނުގެ  މި  ގެނައުމަކީ  އެކަންތައްތައް 

އޮޑިޓްތަކުގެ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  މިގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތެވެ. 

ކޮމްޕްލަޔަންސް  އޮޑިޓް،  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕޯސްޓް  ތެރޭގައި 

އޮޑިޓް އަދި މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ހިމެނެއެވެ.

10



11ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕޓް 2016

އެމްޕްޯލއީ ރިލޭޝަންސ3ް. ޕަރޯފމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ގާއިމްކޮށް،  ނިޒާމެއް  ބެލުމުގެ 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކަންކަން  އެންމެހާ  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު 

މި  ކުރަނީ  ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް  ރާވާ  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާ 

މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި  ސެކްޝަނުންނެވެ. 

ކަހަލަ  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  ފެންވަރުބެލުމާ  މަސައްކަތުގެ 

ރިވޯޑެއް )މިސާލު: ބޯނަސް/ހައުސިންގ( ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ދިރާސާތައްކޮށް  އެކަމާގުޅޭ  ނިންމައިފިނަމަ 

ހިންގުމުގެ  ރާވައި  އެކަންތައް  އެކުލަވާލައި  އުސޫލުތައް 

މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް އަދާކުރަނީ މި ސެކްޝަނުންނެވެ. 

މުވައްޒަފުން  ބައްޓަންކުރަން  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އުސޫލުތަކަށް  ގަވާއިދުތަކާއި  ބަލައި  ތަސައްވުރުކުރާގޮތް 

ސެކްޝަނުގެ  މި  ފާހަގަކުރުމަކީ  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ 

ކަމެކެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ނޑު  މައިގަ

ތެރޭގައި  އިޚްތިސާސްގެ  އިތުރަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މީގެ 

ހުށައަޅާ  ގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާއި  ހިމެނޭ 

ގަވާއިދުން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ބަލައި  ޝަކުވާތައް 

އަދި  މަސައްކަތެކެވެ.  ސެކްޝަނުގެ  މި  އެޅުމަކީވެސް 

ރައްދުވާ  ދައުވާ  ކޮމިޝަނަށް  އަދި  ދައުވާކުރާ  ކޮމިޝަނުން 

މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ކޯޓްތަކުގައި ކޮމިޝަން 

ތަމްސީލު ކުރުމަކީވެސް މި ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 
އިންސްޓިޓިއުޓު

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް 

ޚިދުމަތްތަކުގެ  އިދާރާތަކުންދޭ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހެދުމަށާއި 

ތަފާތު  މަގްސަދުގައި  ހަލުވިކުރުމުގެ  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު 

މި  ބެލެހެއްޓުމަކީ  ހިންގައި  ތަމްރީނުތައް  ކޯސްތަކާއި 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މައިގަ



4.2 ޮކމިޝަނުގެ ޮކމިޓީތައް

1. ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް )އެސްއެމްޓީ(

މުޙައްމަދު ފައިޒަލް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މުސްޠަފާ ލުޠުފީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މުޙައްމަދު ރިޒާ
ޑިރެކްޓަރ

ޮއޑިޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

ޢަބްދުهللا ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފާޠިމަތު ލަޙުފާ
ޑިރެކްޓަރ

އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް

ފާޠިމަތު ޙަބީބާ
ޑިރެކްޓަރ

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

އިބްރާހީމް ނިޒާމު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ



2. ހިއުމަން ރިޯސސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮކމެޓީ )އެޗްއާރުއެމްޑީ ޮކމެޓީ(

މުޙައްމަދު ފައިޒަލް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މުސްޠަފާ ލުޠުފީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މުޙައްމަދު ރިޒާ
ޑިރެކްޓަރ

ޮއޑިޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

ޢަބްދުهللا ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފާޠިމަތު ލަޙުފާ
ޑިރެކްޓަރ

އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް

ޒަރާނާ އިބްރާހިމް
ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ ޯކޑިނޭޓަރ

ޒަހީނާ ރަޝީދު
ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

ޮއފިސަރ

އާމިނަތު ޢަބްދުهللا ޒުހައިރު
ސީނިއަރ ލީގަލް ޮއފިސަރ

ފާޠިމަތު ޙަބީބާ
ޑިރެކްޓަރ

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު
 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިޯސސް 

ޮއފިސަރ

އާއިޝަތު ޝިފްނާ
ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް 

މެނޭޖްމަންޓް ޮއފިސަރ

ޢަލީ ޢާމިރު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޙައްސާމް ޙަސަން މައުމޫނު
ޮސފްޓްވެއަރ އިންޖީނިއަރ



3. ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޮކމެޓީ

4. ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޮކމެޓީ

ފާޠިމަތު މީނާ ނަސީރު
ލީގަލް ޮއފިސަރ

މުޙައްމަދު ފައިޒަލް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޢަބްދުهللا ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އިބްރާހީމް ނިޒާމު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ

ޖާދުهللا ޖަމީލް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޝަހުމީލް އަޙްމަދު
ސީނިއަރ ފައިނޭންސް ޮއފިސަރ

މުސްޠަފާ ލުޠުފީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފާޠިމަތު ޙަބީބާ
ޑިރެކްޓަރ

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

އާމިނަތު ހައިފާ
ލީގަލް ޮއފިސަރ

ޢަލީ ޢާމިރު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ



5. މުރާޖަޢާ ޮކމެޓީ

6. ބަސް ޮކމެޓީ

މުޙައްމަދު ފައިޒަލް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޢަބްދުهللا ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޢަބްދުهللا ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޙައްސާމް ޙަސަން މައުމޫނު
ޮސފްޓްވެއަރ އިންޖީނިއަރ

އަޙްމަދު ނައުޝާދު
ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

ޮއފިސަރ

ޒަރާނާ އިބްރާހިމް
ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ ޯކޑިނޭޓަރ

ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް
އެމްޕްޯލއިމަންޓް ރިލޭޝަންސް 

ޮއފިސަރ

މުޙައްމަދު ރިޒާ
ޑިރެކްޓަރ

ޮއޑިޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން
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4.3 ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އައި ބަދަލުތައް

ކޮމިޝަނުގެ އަދާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި، ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި 

މުވައްޒަފުންނަށް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތަކަކީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. މި ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން 

ވަކިވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޤާމުތަކަށް އަލަށް މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަނީ ކޮމިޝަނާއި ގުޅިފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނަށް އަލަށް ވަޒީފާ ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

2016 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

2016 ވަނަ އަހަރު މަގާމް ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

14

14

2
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4.4 ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ މަސައްކަތު 
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާ

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ މަސައްކަތު 
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އަހަރަކު ތިން ފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. 

މި ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލި، މުވައްޒަފުންނާއި އެކަން 

ހިއްސާކޮށް، އެޕްރައިޒަލްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައެވެ.

%75 އާއި %90 އާ ދެމެދުގެ މާކްސް

%75 އާއި %90 އާ ދެމެދުގެ މާކްސް

%75 އަށްވުރެ ދަށުގެ މާކްސް

%90 އަށްވުރެ މަތީ މާކްސް

%90 އަށްވުރެ މަތީގެ މާކްސް

11

39
35

2

12
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2016 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް 

2016 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން

ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2016 އަހަރު މުޅިޖުމްލަ ޚަރަދު ކުރުމަށް

ލިބުނު ބަޖެޓް 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ 

ގުޅިގެން ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުރި ޖުމުލަ ފައިސާ

29,829,471

23,653,845

23,653,845

20,750,966

2,902,879

4.5 ޮކމިޝަނުގެ ބަޖެޓް

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ 2016 ވަނަ 
އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް

އައިޓަމް  ވަކިވަކި  ބަޖެޓުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016
ޯކޑުތަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު

ނޯޓް: މަތީގައިވާ ޚަރަދު ތަކަކީ 31 ޑިސެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސެޕްސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މި 

ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ނަގާފައިވާ ޚަރަދު ޖުމްލަތަކެކެވެ. ނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 

ބައެއް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދީފައިވާ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 14 ފެބުރުވަރީ 2017 ކަމަށް ވުމާއެކު، އަހަރުގެ އެންމެ 

ފަހުގެ ހިސާބުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ހިނގި ޚަރަދުތަފްޞީލްކޯޑް

13,006,206މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ21000ު

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި 21300

ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

449,428

453,966ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ22100ު

286,083އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ22200ު

3,714,120އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ22300ު

1,422,742ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ22500ު

609,966މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ22600ު

59,787ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ22800ް

ކުރާ 42100 ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް 

ޚަރަދު

748,668

20,750,966ޖުމްލަ

0

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2012

38,068,565

21,890,513

27,292,939

27,156,816

23,653,845

19,009,362

2013 2014 2015 2016 2017

ޮކމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓް 2012-2017
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4.6 ޮކމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން 
ހަރުދަނާކުރުން

 ISO ި4.6.1 ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގައ
ގެ މިންގަނޑު ދެމެހެއްޓުން

މާއްދާގައި  ވަނަ   5 ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ސަރވިސް  ސިވިލް  މަތިން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

މަސްލަހަތުތަކުން  ސިޔާސީ  ގެންދަނީ  ހިންގަމުން  ކޮމިޝަން 

ތަބާނުވާ،  ނުފޫޒަކަށް  ވަކިފަރާތެއްގެ  އެކަހެރިވެފައިވާ، 

މަސައްކަތްނުކުރާ،  ހޯދުމަށް  ރުހުން  ފަރާތެއްގެ  ވަކި  އަދި 

ނޑުތަކަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މިނިވަން  ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަ

ވަނަ   2016 ގޮތުން،  މި  ގޮތުގައެވެ.  މުއައްސަސާއެއްގެ 

ތަފާތު  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ދޭދޭ  ފާހަގަވެފައިވަނީ  އަހަރު 

ޢިލްމީގޮތުން  ބެލި،  ތަޖުރިބާއަށް  ޤާބިލުކަމާއި  ކުރުމެއްނެތި، 

ނެރެވި  މާހައުލަށް  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ރަނގަޅު 

އިދާރީގޮތުން ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވުނު އަހަރެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ވަނީ  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2016 ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އަދި  ސެޓިފައިޑް   ISO ކޮމިޝަނަކީ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ވުމާއެކު،  އިދާރާއަކަށް  ހިންގަމުންދާ  ނޑަށް  މިންގަ އެ 

އަށް   9001-2008 އައި.އެސް.އޯ  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ 

ސެޝަންތަކެއް  އެވެއަރނަސް  ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 

2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި 

މުވައްޒަފަކު  ޔުނިޓަކުން  ކޮންމެ  މެނޭޖްމަންޓާއެކު  ސީނިއަރ 

ބޭއްވިފައިވަނީ  ސެޝަންތައް  މި  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ވަނީ 

އޮގަސްޓް 30 އަދި 31 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ 

ނަންގަވައި  ޝެޝަންތައް  އެވެއަރނަސް  ރޫމުގައެވެ. 

ޕްރައިވެޓް  ކޮންސަލްޓަންޓް  މެނޭޖްމަންޓް  ލަކްޝީ  ދެއްވީ، 

ބ.  މަންސޫޙް  ކޮންސަލްޓަންޓް، މރ.  ލިމިޓެޑްގެ ސީނިއަރ 

ކޮމިޝަންގެ  ޝެޝަންތަކާއެކު  އެވެއާނަސް  މިސްތްރީއެވެ. 

އެނެލިސިސްއެއް  ގެޕް  ގުޅޭގޮތުން  ރޑްތަކާ  ސްޓޭންޑަ  ISO

 31 ގެންދެވުނީ  ކުރިއަށް  އެނެލިސިސް  ގެޕް  ހެދުނެވެ. 

އޮގަސްޓް 2016 ން 1 ސެޕްޓެންބަރު 2016 އަށެވެ. މީގެ 

ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  އޮޑިޓަރުން   ISO އިތުރުން 

ޓްރެއިނިންގ  ކޮމިޝަނުގެ  ގައި   8 އަދި   7 ސެޕްޓެންބަރު 

ރޫމްގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ޓްރެއިނިންގް ނަންގަވައި ދެއްވީ 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސަލްޓަންޓް  މެނޭޖްމަންޓް  ލަކްޝީ 

މި  ސުޓާރިއަރއެވެ.  ކައުސަލް  މރ.  މެނޭޖަރ،  ސީނިއަރ 

އައި.އެސް. ޕްރޮގްރާމަކީ  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  އޮޑިޓަރުން   ISO

ކޮމިޝަނުގެ  ސެޓިފިކޭޝަނަށް  އައު  ގެ   9001-2015 އޯ 

އިދާރާގެ ހިންގުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ އައު 

މޮޑިއުލްތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީނެކެވެ. މި ތަމްރީނު 

އޮޑިޓް   ISO މުވައްޒަފަކަށް   13 ކޮމިޝަނުގެ  ފުރިހަމަކޮށް 

ކުރުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ގުޅޭ  ރީސެޓްފިކޭޝަންއާ  ގެ   9001-2008 އައި.އެސް.އޯ 

ގޮތުގައި  އޮޑިޓަރެއްގެ  ބޭރުގެ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް 

ޕްރައިވެޓް  ކޮންސަލްޓަންޓް  މެނޭޖްމަންޓް  ލަކްޝީ  ބައިވެރިވި 

ލިމިޓެޑްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މރ. ކައުސަލް ސުޓާރިއަރ 

ބައްދަލުވުމެއް  މެނޭޖްމަންޓާއެކު  ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ  ވަނީ 

ރިޕޯޓް  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަވި  އޮޑިޓުން  އަދި  ބާއްވާފައެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.  ކޮމިޝަނާ  ވަނީ 

ގައި   2016 ސެޕްޓެންބަރު   14 ވަނީ  ސެޓްފިކެޓް   ISO

އައުކުރެވިފައެވެ.

4.6.2 ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް 
ޮސފްޓްވެއަރ  މެނޭޖްމަންޓް  މީޓިންގ  މެނޭޖްކުރުމަށް 

“ސައްލާ” ބޭނުންކުރަން ފެށުން

މެނޭޖްކޮށް،  ބައްދަލުވުންތައް  ބާއްވާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ 

އެ  ބަލަހައްޓައި،  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  އެ 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ނިންމާ  ބައްދަލުވުންތަކުން 

ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތްތައް  އެ  ހަވާލުކޮށް،  މުވައްޒަފުންނާ 

މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 

“ސައްލާ” ގެ ނަމުގައި މީޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް 

ފަރުމާކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށިފައެވެ. “ސައްލާ” ގެ ސަބަބުން 

ކަރުދާހަށް  ހަލުވިވެ،  އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެ 

ނިންމަމުންދާ  މަސައްކަތްތައް  ކުޑަވެ،  ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ 

މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް އެހީވެދެއެވެ.



4.6.3 ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ 

ކުރެވިފައެވެ. މި ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގި އެކިއެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ. 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދެވުނު ތަމުރީނު / ވޯރކް ޝޮޕް / ސެމިނަރގެ ފުރުސަތުތައް

ޤައުމުމުއްދަތުބައިވެރިންޕްރޮގްރާމްގެ ނަން#

1

ވޯކްޝޮޕް އޮން އައި.ޕީ.އެސް.އޭ.އެސް 

އެންޑް ޕްރެޕަރޭޝަން އޮފް ފައިނޭންޝަލް 

ސްޓޭޓްމަންޓްސް

1. އަބްދުهللا ސަޢީދު

2. ޝަހުމީލް އަޙްމަދު
10 ޖަނަވަރީ 102016 ޖަނަވަރީ 2016

 1

ދުވަސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2

ޗެލެންޖަސް އިން ދަ އެގްޒަމިނޭޝަން 

ޕްރޮސެސް ފޯރ ރެކްރޫޓްމަންޓް އޮފް ސިވިލް 

ސަރވަންޓްސް

1. ފާތިމަތު ހަބީބާ

2. މަރްޔަމް ނާޡިމާ އިބްރާހީމް
16 ޖަނަވަރީ 142016 ޖަނަވަރީ 2016

 2

ދުވަސް

ޑާކާ، 

ބަންގްލަދޭސް

ޑިމޮކުރަސީ ހަފްތާ 32016

1. ފާތިމަތު ހަބީބާ

2. ހަސަން ޝިޔާމް

3. އާމިނަތު އަބްދުهللا ޒުހައިރު

4. މުޙައްމަދު އަމީން އިބްރާހީމް

15 ފެބުރުވަރީ 

2016
21 ފެބުރުވަރީ 2016

 7

ދުވަސް

ހއ. ހޯރަފުށި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

4

2016 ވޯކްޝޮޕް އޮން ޕަބްލިކް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް 

ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

)ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި(

1. ޙައްސާމް ހަސަން މައުމޫން

2. އަޙްމަދު ޙާމީ 

3. ޝަހުމީލް އަޙްމަދު 

4. އާމިނަތު މުޙައްމަދު 

5. އަޙްމަދުهللا މަޢުޠޫފް 

އިބްރާހިމް 

6. ޒަމީލާ އަބްދުލްޣަނީ 

7. ޒުލެއިޚާ އިބްރާހީމް 

8. ޝަފީޤާ ނަޢީމް

13 އެޕްރީލު 242016 މާރިޗު 2016
 23

ދުވަސް

ބެއިޖިންގ،

ޗައިނާ

5

ސާކް ޤައުމުތަކުގެ ސިވިލް އަދި ޕަބްލިކް 

ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 5 

ވަނަ ބައްދަލުވުން

1. ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް 

2. ފާޠިމަތު ރިނީ 

ޢަބްދުއްސައްތާރު 

3. އަޙްމަދު ހުޝާމް 

4. އައިޝަތު ޝަރީފް

30 މާރިޗު 282016 މާރިޗު 2016
 3

ދުވަސް
ބޫޓާން

6

ސިރިމް ގްރީން ފައިވް ފޯރ ގްލޯބަލް 

ކޮންޕެޓިޓިވްނެސް އެންޑް އޯގަނައިޒޭޝަނަލް 

އެކްސަލަންސް

24 އެޕްރީލު 102016 އެޕްރީލު 2016ޒަހީނާ ރަޝީދު
 14

ދުވަސް
މެލޭޝިޔާ

7
ލީޑިންގ އެންޑް މެނޭޖިންގ ޗޭންޖް އިން ދަ 

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
29 އެޕްރީލު 242016 އެޕްރީލު 2016އަޙްމަދު ހުޝާމް

 5

ދުވަސް
ސިންގަޕޫރު

8

ރީޖިނަލް ފޯރަމް އޮން އައިސީޓީ ހިއުމަން 

ކެޕޭސިޓީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އެންޑް ލޯންޗް 

އޮފް ވިމެން އެންޑް އައިސީޓީ ފްރޮންޓިއަރ 

އިނިޝިއޭޓިވް

10 ޖޫން 092016 ޖޫން 2016ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް
 2

ދުވަސް
ކޮރެއާ

27 އެޕްރީލު 242016 އެޕްރީލު 2016އައިޝަތު ޝިފްނާކޮންފްލިކްޓް މެނޭޖްމަންޓ9ް
 3

ދުވަސް

ސީއެސްޓީއައި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

28 އެޕްރީލު 242016 އެޕްރީލު 2016މުޙައްމަދު އަމީން އިބްރާހިމްއެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕ10ް
 4

ދުވަސް

ސީއެސްޓީއައި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

11

2016 ވޯކްޝޮޕް އޮން ޕަބްލިކް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް 

ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

)ދެވަނަ ފިޔަވަހި(

1. ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު 

2. އައިމިނަތު ސުހާނާ 

3. ފަދުވާ މުޙައްމަދު

30 އޮގަސްޓް 2016
19 ސެޕްޓެންބަރު 

2016

 23

ދުވަސް

ބެއިޖިންގ،

ޗައިނާ



12

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް 

އޮން ބުލޫ އޯޝަން ސްޓްރަޖީ އަދި 

ކޮމަންވެލްތު އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ޕަބްލިކް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް

1. ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް 

2. ފާޠިމަތު ރިނީ 

ޢަބްދުއްސައްތާރު 

3. ޒަކަރިއްޔާ ހުސެއިން 

4. ޝަހީދު މުޙައްމަދު 

5. މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

20 އޮގަސްޓް 162016 އޮގަސްޓް 2016
 5

ދުވަސް

ޕުތުރާޖާޔާ، 

މެލޭޝިއާ

ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންއިންފޮމޭޝަން ސެޝަން އޮން ޑިމޮކްރަސ13ީ
04 ސެޕްޓެންބަރު 

2016

04 ސެޕްޓެންބަރު 

2016

 1

ދުވަސް

ސީއެސްޓީއައި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

14
އައިއެސްއޯ – އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ 

ޓްރެއިނިންގ

1. އަޙްމަދުهللا މަޢުޠޫފް 

އިބްރާހިމް 

2. އާމިނަތު ރުޝްމާ 

3. ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު 

4. އިބްރާހިމް ޝާން ޖަލީލް 

5. ޒުލެއިޚާ ޢަލީ 

6. މަރްޔަމް ނާޒިމާ 

7. ޖާދުهللا ޖަމީލް 

8. ފާޠިމަތު ހަބީބާ 

9. އަޝްފާ މުޙައްމަދު 

10. ސަނާ އިބްރާހިމް 

11. އަޙްމަދު އަތުހަރު 

12. ނަފްޙާ ހުސައިން 

13. ޒަހީނާ ރަޝީދު

07 ސެޕްޓެންބަރު 

2016

08 ސެޕްޓެންބަރު 

2016

 2

ދުވަސް

ސިވިލް 

ސަރވިސް 

ކޮމިޝަން، 

ދިވެހިރާއްޖެ

15
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ފޯރ ޓުވެންޓީ 

ފަސްޓް ސެންޗަރީ ލީޑަރސް
14 ޖުލައި 142016 ޖުލައި 2016ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

 1

ދުވަސް
ދިވެހިރާއްޖެ

16
ހެލްތު މާސްޓަރ ޕްލޭން ޑިސެމިނޭޝަން 

ވޯކްޝޮޕް
ޒަހީނާ ރަޝީދު

25 ސެޕްޓެންބަރު 

2016

25 ސެޕްޓެންބަރު 

2016

 1

ދުވަސް
ދިވެހިރާއްޖެ

17
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނަރ އޮން ބިގް 

ޑޭޓާ އެންޑް ޕަބްލިކް ސަރވިސް
30 އޮކްޓޫބަރު 282016 އޮކްޓޫބަރު 2016ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

 3

ދުވަސް

ބެއިޖިންގ،

ޗައިނާ

18

ސީއެސްޓީއައި އަދި ޗައިނީސް އެކަޑަމީ 

އޮފް ގަވަރނެންސްގެ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ 

ސީރީސް ދެވަނަ ލެކްޗަރ – ޕަބްލިކް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް 

ޗައިނީސް އެޕްރޯޗް

13 އޮކްޓޫބަރު 132016 އޮކްޓޫބަރު 2016ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
 1

ދުވަސް

ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން، 

ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީފާ އަޙްމަދުސަޕޯޓް ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ19
13 ނޮވެންބަރު 

2016

17 ނޮވެންބަރު 

2016

 5

ދުވަސް

ސީއެސްޓީއައި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭސިކް ގްރެފިކް ޑިޒައިނިންގ – ބެޗް 201
1. އަޙްމަދު ނައުޝާދު

2. ޝާހިދާ ޚާލިދު

28 ނޮވެމްބަރު 

2016
8 ޑިސެންބަރު 2016

 8

ދުވަސް

ސީއެސްޓީއައި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭސިކް ގްރެފިކް ޑިޒައިނިންގ- ބެޗް 212

1. އަޙްމަދުهللا މަޢުޠޫފް 

އިބްރާހިމް 

2. ހައްސާމް ހަސަން މައުމޫން 

3. މަރްޔަމް ރިމްނާ 

4. ފާޠިމަތު ލަޙްފާ 

5. އައްސަދު އަޙްމަދު

05 ޑިސެންބަރު 

2016

14 ޑިސެންބަރު 

2016

 7

ދުވަސް

ސީއެސްޓީއައި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭސިކް ގްރެފިކް ޑިޒައިނިންގ- ބެޗް 223
1. ޒުލައިޚާ ޢަލީ 

2. އަޙްމަދު އަތުހަރު

14 ޑިސެންބަރު 

2016

22 ޑިސެންބަރު 

2016

 7

ދުވަސް

ސީއެސްޓީއައި، 

ދިވެހިރާއްޖެ

23

ވޯކްޝޮޕް އޮން ފްރޭމިންގ އެންޑް 

އެމެންޑްމަންޓްސް އޮފް ރެކްރޫޓިންގ ރޫލް 

އިން ދަ ގަވަރމަންޓް ފޯރ ޑެލިގޭޓްސް އޮފް 

ސާރކް މެންބަރ ސްޓޭޓްސް

1. މަރްޔަމް ރިމްނާ 

2. މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

28 ނޮވެންބަރު 

2016

29 ނޮވެންބަރު 

2016

 2

ދުވަސް

ނިއުދިއްލީ، 

އިންޑިއާ

24
ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް ފޯރ 

ބިޒްނަސް އެކްސަލަންސް

1. ސަނާ އިބްރާހިމް 

2. ފާޠިމަތު މީނާ ނަސީރު

27 ނޮވެންބަރު 

2016

11 ޑިސެންބަރު 

2016

 15

ދުވަސް
މެލޭޝިޔާ

25
ދަ ޕަވަރ އޮފް އިނޮވޭޝަން އިން 

ކޮންޓިނުއަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެކްޓިވިޓީސް
ފާޠިމަތު ހަބީބާ

27 ނޮވެންބަރު 

2016

11 ޑިސެންބަރު 

2016

 15

ދުވަސް
މެލޭޝިޔާ
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4.7 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައެއް ތަފާސްތައް

ޖުމްލަ

އަންހެން

ފިރިހެން

ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

* ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

)ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ނުހިމަނައި(

80

72
69

58 58

2012 2013 2014 2015 2016
50

60

70

80

* 31 ޑިސެންބަރު 2016 ގައި ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

 )ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ނުހިމަނައި(

39

19

58

22
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ޮކމިޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކޭސްތައް

* 31 ޑިސެންބަރު 2016 ގައި ކޮމިޝަނުގެ އިންޓްރާ ނެޓް ‘ވެޔޮ’ އިން ނެގިފައި
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އަމިއްލަ ފަރާތްތައް

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ
5274
ކޭސް

ބަލަމުންގެންދަނީ

ނިމިފައި

89%

11%



ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
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2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 5 އިދާރާއަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 3 އިދާރާއަކާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މި  ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެއްބަސްވުންތަކުގައި  ފަހުމުނާމާއާއި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގުޅިގެން  ތަރައްޤީއަށް  ކުރިއެރުމާއި 

ގޮތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނު އިދާރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މާޮޅސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޯމލްޑިވްސް ޙައްޖު ޯކޕަރޭޝަން 

ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީ 

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ 

ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ 

އަދި ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީންތައް 

ދެފަރާތް ގުޅިގެން  ލިއްބައިދިނުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ޒުވާނުން 

ތަމްރީންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފައިސާ 

ދެއްކުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ “މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް”ގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ 

މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުން 

ނޑު ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް  ދޭ ސަނަދުތަކުގައި “ރިކޮގްނިޝަން” ތައްގަ

ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް 

ހައްލުކޮށްދިނުމަށާއި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިވެހި 

ބަހުގެ އެކެޑަމީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނުން ދެވެން އޮތް 

އެއްބާރުލުމެއް ދިނުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި މިންގަ

އަމަލުކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

25 ޖަނަވަރީ 2016

19 ޖޫން 2016

17 ޖުލައި 2016

24 ޖުލައި 2016

5 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން



ތައިލޭންޑްގެ ޮއފީސް ޮއފް ދަ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފް ޮކލެޖް ޮއފް އިންޑިއާ

ޯވލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެ ކޮމިޝަނުގެ ދެމެދުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާ އާއި މަޢުލޫމާތު 

ބަދަލުކުރުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތައް ފަހިކޮށް ދިނުން

2014 ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާ އަލުން އައު ކުރައްވައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ދާއިރާއިންނާއި، ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްޝަންގެ ދާއިރާއިން ދެފަރާތް ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނު ކުރުމާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 

ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމެންޓް ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  ޕްރޮގްރާމެއް އޮންލައިންކޮށް 

ހިންގުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނ އަތޮޅުގައިވާ ސިވިލްސަރވިސް އިދާރަތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތް ގުޅިގެން 

ތަމްރީނުތައް ހިންގުމާއި، އަދި މި ކަންކަން ކުރުމުގައި ދެފަރާތަށްވެސް ޚަރަދުތައް ކުޑަވާނެ 

ގޮތަކަށް ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

3 ޮއގަސްޓް 2016

28 ސެޕްޓެންބަރު 2016

4 ޮއކްޓޫބަރު 2016

21 ޑިސެންބަރު 2016



6. ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީޮކށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީޮކށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

6





ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕޓް 2016

6. ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީޮކށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް، 

2016 ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، 

މަސައްކަތްތަކެއް  ގުޅިގެން  ކޮމިޝަނާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް 

މިހާރު  ކޮމިޝަނުން  ގޮތުން،  މި  ފެށިފައެވެ.  ކުރަން  ވަނީ 

ކުރިމަގުގައި  އޮޑިޓަކީ،  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ގެންދާ  ކުރިޔަށް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

ނޑު  ގޮތުން ކުރެވިގެންދާނެ ކަންތައްތައް ބައްޓަންކޮށްދޭނެ މައިގަ

އެއް އަސާސެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި 

ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް ސީއެސް 

ވިއުގަ 2.0 ސޮފްޓްވެއަރ ތަޢާރަފްކޮށް، 2015 ވަނަ އަހަރު 

އެއް  ކޮމިޝަން  އިދާރާތަކާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ވަނީ، 

ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައެވެ. އަދި ސީއެސް ވިއުގަ 2.0 އިތުރަށް 

ހަލުވިކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ގުޅޭ  ވަޒީފާއާއި  ހަރުދަނާކޮށް 

ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު އަލަށް 7 މޮޑިއުލްއެއް ތަޢާރަފް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާއިން 

ގުޅިގެން،  މަސައްކަތްތަކާ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނާ 

އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޝަނުން  އަދި  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް 

ނޑު  މާބަ ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ހަމަޖެއްސުމުގެ  ގޮތްތަކެއް  ފަސޭހަ  ލުއި  މުވައްޒަފުންނަށް 

އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި 

މަޝްވަރާކޮށް، އެ އުޞޫލަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާމެދު 

ނޑައެޅުނެވެ. މި ގޮތުން  ސިވިލް  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ކަ

ނޑު މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަ

މިހާރު  އުސޫލު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  ގޮތްތަކެއް  ފަސޭހަ  ލުއި 

 6 އަދި  ފެންނަކަމަށާއި،  ދިޔުމަށް  އަމަލުކުރަމުން  އޮތްގޮތަށް 

މަސް ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި 1 ޖުލައި 2016 އަށް މި 

އިސްލާޙުކުރާއިރު  އުސޫލު  އަދި  އިސްލާޙުކުރުމަށާއި،  އުސޫލު 

އިސްލާޙުތައް  ފާހަގަކުރެވުނު  ބައްދަލުވުމުގައި  މަޝްވަރާ 

ކުރަން  ގެޒެޓް  ގެނެސް  އިސްލާޙްތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ބަލައި، 

ފެންނަކަމަށް ނިންމެވިއެވެ.

6.1 ޮކމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި 
ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމުނު ބައެއް 

މުހިންމު ނިންމުންތައް

ލުއިފަސޭހަ  މުވައްޒަފުންނަށް  މާބަނޑު   6.1.1
ޮގތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާކުރުން

މަޝްވަރާކޮށް  ބެހޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ  ކުރިއަށްގެންދާ 

ވަނަ   2016 ނިންމުމަށްޓަކައި،  ކަންތައްތައް  ނިންމަންޖެހޭ 

ވަނީ  ބައްދަލުވުން  ރަސްމީ   123 ކޮމިޝަނުގެ  އަހަރު 

ނިންމުނު  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި  ގޮތުން  މި  ބޭއްވިފައެވެ. 

މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި؛
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ކައުންސިލުތަކުގެ  އަތޮޅު  ކައުންސިލުތަކާއި  ރަށު 

މެންބަރުން  ކޮމިޝަނުގެ  ޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު 

މި  ބޭއްވުމަށާއި،  ބައްދަލުވުންތަކެއް  ޓެލެކޮންފަރެންސް 

ތާވަލުކުރެވޭ  ތައްޔާރުކޮށް،  ތާވަލެއް  ވަކި  ބައްދަލުވުންތަކަށް 

ބައްދަލުވުންތައް  ޓެލެކޮންފަރެންސް  ތާރީޚުތަކުގައި 

މި  އަދި  ނިންމެވިއެވެ.  ކޮމިޝަނުން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ކަންކަން  ދިމާވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ނޑައެޅުއްވިއެވެ. ރަނގަޅުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަ

ކަށަވަރުވާނަމަ،  ނުލިބުނުކަން  ދިވެހިން  އިއުލާންކޮށްގެން 

އެ  އެދި  ވަޒީފާތަކަށް  ދާއިރާގެ  ދާއިރާއާއި ޞިއްޙީ  ތަޢްލީމީ 

ނުލައި  ކުރުމަކާ  އިޢުލާނު  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ދާއިރާތަކަށް 

މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް 

ދިނުމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީހުން ނުލިބޭ މަޤާމުތަކަށް 

މީހުން ތަމްރީންވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބޮންޑް ކުރެވި ބަދަލުވާ މަގާމު ރިޒާވް ކުރެވިގެން ތަމްރީންކުރެވޭ 

ނޑުތަކުގެ  އޮނިގަ ވަކި  ވަކި  ކުރިއެރުމާއި،  ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް 

ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް 

 3 ލިބޭތާ  އިދާރާއަކަށް  އެ  ލިޔެކިޔުންތައް  ކުރިއެރުން،  ދެވޭ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިސްޓަމުން އަޕްޓޭޑްކޮށް، ޗިޓް ޖެނެރޭޓްކޮށް، 

ޗިޓްޖަހާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށާއި، ކުރިއަށް 

އޮތް ތަނުގައި ބެކްޑޭޓްކޮށް ވަޒީފާގެ ޗިޓް ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް 

ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.

އަދި  ތަޖުރިބާ  ތެރެއިން  ނޑުތަކުގެ  އޮނިގަ ވަކި  ވަކި  އަދި، 

ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް 

ދެވޭ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން 

ތާރީޚުން  ޙައްޤުވާ  ކުރިއެރުން  ޖެނަރޭޓްކޮށް،  ޗިޓް  ކުރިއާލާ 

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރާގޮތަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ  ފަންނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ސްކޫލުތަކުގައި 

ދުވަސްތަކާ  ބަންދު  އަދި  ޗުއްޓީ  އާއި  ގަޑި  މަސައްކަތު 

ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިޔުކޭޝަން އާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި، ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެންމެ  އިދާރާތަކުގެ  އުފައްދަވާ  ގޮތުގައި  އޮފީހެއްގެ  ވަކި 

ދަރަޖަތަކަށް  އެއް  ޢައްޔަންކުރުމުގައި  މީހުން  މަޤާމަށް  އިސް 

ރޭންކަށް  މުހިންމުކަމަށާއި،  ބޭނުންކުރުން  އެއް ޝަރުތުތަކެއް 

ބަލާއިރު “ޒެޑްވީ 7” ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ނަމަ، ޕަރމަނަންޓް 

ސެކްރެޓަރީން އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

އަތޮޅު  ނަމަ،  މަޤާމެއް  ރޭންކެއްގެ  ދަށް  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ 

އިސް  އެންމެ  އިދާރާތަކުގެ  ކައުންސިލް  ރަށު  ކައުންސިލް، 

މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާ ޓޫލްކިޓް )1 މޭ 2015( ބޭނުންކުރުމަށް 

ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.

6.6.5 އިޢުލާނުޮކށްގެން މީހުން ނުލިބޭ މަޤާމުތަކަށް 6.6.2 ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ޓެލެޮކންފަރަންސް ބޭއްވުން
އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ 

ހުއްދައެއް ދިނުން

6.6.6 ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާއި، 
ވަޒީފާ  ފެށިގެން(  ތާރީޚަކުން  )ކުރީ  ޑޭޓްޮކށް  ބެކް 

ހަމަޖެއްސުން ހުއްޓާލުން 6.6.3 ސްކޫލްތަކުގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން

6.6.4 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް 
މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އުޞޫލު 

ކަނޑައެޅުން
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މުޢާމަލާތުތައް  ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން،  ފަސޭހަކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ކުރުމުގައި 

ދެމެދު  ކޮމިޝަނާ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިމިގްރޭޝަނާއި 

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސީދާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.

ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަޤާމުތަކުގެ  ފަންނީ  ދާއިރާގެ  ސިއްޙީ 

މެޑިކަލް  ޑޮކްޓަރުންނާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް  މެޑިކަލް  ޖެނެރަލް 

ޑެންޓަލް  ދި  ޑެންޓިސްޓުންނާއި  ޕްރެކްޓިޝަރުންނާއި، 

ސްޕެޝަލިސްޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޝަނުން 

ނޑު އަދި  ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

އިސްލާޙުތަކާއެކު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނޑަށް  އޮނިގަ މުސާރައިގެ 

ފާސްކޮށް  ކޮމިޝަނުން  ނޑު  އޮނިގަ ވަޒީފާގެ  ނަރުހުންގެ 

އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނޑު  އޮނިގަ މުސާރައިގެ 

ޓްރެޜަރީގެ ލަފައަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.

ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ހިންގާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ތަމްރީން  ތަޢުލީމާއި  ގެންދާ  ކުރިއަށް  މަރުކަޒުތަކުން 

ސަނަދުތަކުގައި  ކުރުމުންދޭ  ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ނޑު ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް މޯލްޑިވްސް  “ރިކޮގްނިޝަން” ތައްގަ

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ 

ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފަހުމުނާމާއެއްގައި 

ފެށިގެން  އިން   2016 ސެޕްޓެންބަރު   1 ސޮއިކޮށް، 

އަދި  ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.  ގެންދިއުމަށް  އަމަލުކުރަމުން 

މި ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން 

ނިންމެވިއެވެ.

ގަވާއިދު  ހިންގާ  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނިންމަވައި، އެ ގޮތުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގައި 

ގޮތުން،  މި  ނިންމެވިއެވެ.  ބައިވެރިކުރުމަށް  އޮބްޒަރވަރުން 

ބައިވެރިވާ  ކޮމިޓީގައި  އެޑްވައިޒަރީ  ގޮތުގައި  އޮބްޒަރވަރުންގެ 

ބައިވެރިއެއް  ވޯޓުތަކުގައި  ނެގޭ  ޖަލްސާގައި  ފަރާތްތަކަށް 

މަޝްވަރާތަކުގައި  ޖަލްސާގެ  ނަމަވެސް  ނުވެވޭނެއެވެ. 

މަސްއޫލު  ސަރުކާރުގެ  ހަމައެއާއެކު،  ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. 

އޮފީސްތަކުގެ ވަގުތީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އެޑްވައިޒަރީ 

ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެއްވިއެވެ.

6.6.7 ޯމލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 
މައްސަލަތަކުގައި އެ އިދާރާއިން ސީދާ ޮކމިޝަނާ 

މުޢާމަލާތުކުރާ ޮގތަށް ހަމަޖެއްސުން

6.6.8 ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން 
އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމާއި، ނަރުހުންގެ 

ވަޒީފާގެ ޮއނިގަނޑު ފާސްކުރުން

6.6.9  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީޮކށްގެން 
ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށް 

ގެންދާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތައް ފުރިހަމަ 
ކުރުމުންދޭ ސަނަދުތައް “ރިޮކގްނިޝަން” 

ތައްގަނޑާއި ނުލައި ގަބޫލުކުރުން

6.6.10 އެޑްވައިޒަރީ ޮކމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 
އިޞްލާޙުކުރުން
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 

އަދި 242 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

މުވައްޒަފަށް  ފުރިހަމަކުރާ  ތަމްރީނު  މިއީ،   ނިންމެވިއެވެ. 

ރިޒާރވް ކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުޞޫލު 

ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ. މި ގޮތުން،  ފުރިހަމަކުރި ތަމްރީނުގެ 

ސެޓްފިކެޓަކީ، ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 1 ވަނަ 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި 

ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

ތަމްރީނުގެ ސެޓްފިކެޓަކީ، ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 

ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، ސެޓްފިކެޓް 

އެކްރެޑިޓް ކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް 

ނިންމެވިއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސެޓްފިކެޓު 

މަޤާމު  ރިޒާރވްކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކަށް  އެ  ހުށަނާޅައިފިނަމަ، 

މި  މުވައްޒަފަކީ،  އެ  ކަމަށާއި،  ނުދެވޭނެ  ހަމަޖައްސައެއް 

މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ 

ދިވެހި  މުވައްޒަފެއް  އެ  ހާލަތުގައި  މި  ނަމަ،  މުވައްޒަފެއް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 2 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް 

ނިންމެވިއެވެ.

ސަރވިސް  ސިވިލް  ޤާނޫނުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ކޮމިޝަނަށް  މުއާމަލާތްތަކުގައި  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް 

ވިއުގ2.0ަ  ސީއެސް  ޙަވާލުކޮށް،  އިދާރާތަކާ  ސަރވިސްގެ 

ސޮފްޓްވެއަރއިން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާތީ، މުވައްޒަފުންގެ 

ވަޒީފާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިނގަމުންދާގޮތް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި، 

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލެވުނު “ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

އުޞޫލު” ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ގިނަ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

ގުޅޭގޮތުން  އެކުލަވާލުމާ  ނޑުތައް  އޮނިގަ ވަޒީފާތަކެއްގެ 

އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނުގައި  މަޝްވަރާތަކެއް  ގިނަ 

ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ފަރުމާކުރުމުގެ  ނޑުތަކެއް  އޮނިގަ ގިނަ 

ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ޖިއޮމެޓިކްސް ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ 

ނޑު ފާސްކުރެވުނެވެ. ނޑުގެ މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަ އޮނިގަ

އިމްތިޙާނު  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް، %5 މާކްސް 

ޢާންމުކޮށް  ކަން  އެ  ނިންމަވައި،  ކޮމިޝަނުން  ދިނުމަށް 

ފެށިގެން  އިން   2017 ފެބްރުވަރީ   1 ކުރުމަށާއި،  އިޢުލާނު 

ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާ  އިއުލާނުތަކަށް  ކުރާ 

އިމްތިޙާނު  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސްދެވޭ 

ގޮތަށް އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވެސް 

ނިންމެވިއެވެ.

6.6.11 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގެ 
ބައެއް މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން

6.6.12 ޯޕސްޓް އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޮއޑިޓްކުރުމުގެ 
އުޞޫލު

6.6.13 މަޤާމުތަކުގެ ޮއނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި 
ފާސްކުރުން

6.6.14 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް 
ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތައް ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޮހވުމުގައި އިސްކަމެއް 

ދިނުން
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ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މަޝްވަރާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮފީހާއި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހިންގުމުގައި،  ރާވައި  ކަންތައްތައް  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  މަތިން 

ކޮމިޝަނުގެ ވިސްނުން އެއް މިސްރާބެއްގައި ބަހައްޓައިގެން، ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައި 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ސަރުކާރާއި  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ސިޔާސަތުތައް  “ސަރުކާރުގެ  އެކުލަވާލައްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވަނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެންބަރުން  އަލުން  ދުވަހު  ވަނަ   31 ޑިސެންބަރު   2015 އަށް  ކޮމިޓީ”  ވިލަރެސްކުރާ  ކޮމިޝަނާމެދު 

ބައްދަލުވުމެއް  ދެ  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2016 ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު،  އަލުން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ވިލަރެސް  ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. 

ބާއްވާފައެވެ. މި ގޮތުން މި ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމުނު އަދި މަޝްވަރާކުރެވުނު މުހިއްމު ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ؛ 

6.2 ވިލަރެސް ޮކމިޓީ

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަން ފެށި ހިއުމަން ރިޯސސް ޮއޑިޓް 
ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތާ ގުޅޭ ޮގތުން މަޝްވަރާޮކށް ޮގތްތަކެއް ނިންމުން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އައްޔަނުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން

ޮކމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބެހޭޮގތުން  ތަންފީޒުކުރުމާ  ސިޔާސަތު  ތަމްރީނުކުރުމާބެހޭ  މުވައްޒަފުން 
އެކުލަވާލި ކަރުދާހާގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގުމާގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

60 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ހިމެނޭގޮތަށް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް 

އެކުލަވާލެވިފައި ވެއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

މި  ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް   19 ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  އަހަރު  ވަނަ   2016 މެންބަރެކެވެ.  ނޑައަޅުއްވާ  ކަ ރައީސް  ތެރެއިން 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ނިންމެވި ނިންމުންތަކާއި، ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދެއްވި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

ދިވެހި ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަހުގެ ހަމައާއި ގަވާއިދާ   6.3.1

އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޓް )ސީއެސްޓީއައި( އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ 

މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންނަށް  ކަމާގުޅޭ  މިނިސްޓްރީތަކުގެ  ގުޅިގެން 

ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން.

ދުވަސް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016  6.3.2

ފާހަގަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ލަފާދިނުން.

ފޮނުއްވާފައިވާ  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   6.3.3

ކަރުދާހަށް  މައްސަލައިގެ  ދިޔުމުގެ  ހައްދުފަހަނައަޅައި  ޓެރަރިޒަމާއި 

ޚިޔާލު ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިއުމަން   6.3.4

ރިސޯސް އޮޑިޓު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް ދަތިތަކާމެދު 

ލަފަޔާ  ގޮތްތަކާބެހޭ  ޙައްލުކުރެވިދާނެ  އެކަންކަން  މަޝްވަރާކޮށް 

އިރުޝާދު ދިނުން.

ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ގެ   2016 އިނާމް  އީޖާދީ   6.3.5

އީޖާދީ  ކުރިމަގުގައި  މަޝްވަރާކޮށް  ހިއްސާކުރެއްވުމުން  ކަންކަން 

އިނާމުގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރާނޭ ގޮތާމެދު  ލަފަޔާއި އިރުޝާދު 

ދިނުން.

ކުރުމާމެދު  ބައިވެރި  ސްކީމުގައި  ޙައްޖު  މުވައްޒަފުން   6.3.6

ބޭނުންވާނަމަ،  މުވައްޒަފުން  ކަމަށް  އެ  މަޝްވަރާކޮށް، 

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއާ 

ގުޅިގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ނިންމުން.

މިނިސްޓްރީތަކަށް ފަސޭހައިން ގުޅޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށާއި،   6.3.7

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފެންނާނެގޮތަކަށް 

އާންމު  ވެބްސައިޓުގައި  އޮފީސްތަކުގެ  ހޯދުމަށާއި،  ބެހެއްޓޭނެގޮތެއް 

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފެންނާނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އޮފީސްތަކުގައި “ޖެމްސް” ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ 

ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ އާ މަޝްވަރާކުރުން.

6.3 ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ޮކމިޓީ

ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި   6.3.8

ކޮމިޓީ’ގެ  ޕްލޭން އޯވަރސައިޓް  2020-2016 ގެ ‘ސްޓްރެޓީޖިކް 

ލަފަޔާއި  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ގަވާއިދު  ހިންގާ 

އިރުޝާދުދިނުން. އަދި އެ ކޮމިޓީގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ 

ނޑައެޅުން. ތެރެއިން ހިމަނާނެ މެންބަރުން ކަ

އޮން  ޕްރޮގްރާމް  ލަރނިންގ  “އިންޓަގްރޭޓެޑް   6.3.9

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް”  އޯގަނައިޒޭޝަނަލް 

ގޮސްފައިވާ ގޮތާބެހޭ  މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުން.

ކޮމިޝަނުގައި  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ   6.3.10

މީޓިންގ  ފެށުނު  ބޭނުންކުރަން  ފެށިގެން  އިން   2016 މާރިޗު   1

ކުރިއަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  “ސައްލާ”  ސޮފްޓްވެއަރ  މެނޭޖްމެންޓް 

ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީނު  ގުޅޭ  ސޮފްޓްވެއަރއާ  މި  ގެންދިއުމަށާއި، 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

އޮފީސްތަކުގެ ފަންކްޝަނަލް ޕްރޮފައިލް ހިއްސާކުރުން.  6.3.11

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2016 އާ ގުޅޭ ގޮތުން   6.3.12

ލަފާ ދެއްވުން.

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު   6.3.13

ނިންމުމާ  އަޅާ  އަށް  ވިއުގ2.0ަ  ސީއެސް  މައުލޫމާތު  ބެލުމުގެ 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަދި މި ކަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ލަފަޔާއި  ގޮތްތަކާބެހޭ  ޙައްލުކުރާނެ  ދަތިތައް  ދިމާވާ  އިދާރާތަކަށް 

އިރުޝާދުދިނުން.
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އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގޮތުން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   129 ގާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ 

މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރީ  އިސް  އެންމެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ކައުންސިލްގެ  ގޮތުގައި 

އިދާރީ  އެންމެހައި  ކައުންސިލްގެ  އައްޔަންކޮށް،  ކޮމިޝަނުން 

މުވައްޒަފު  އެ  ޖަވާބުދާރީވާނީ  ކައުންސިލަށް  ކަންކަމުގައި 

ސިވިލް  ދިވެހި  ހަމައެހެންމެ  އަދި  ކަޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ކަމަށް 

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު އަދި 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ 

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި، ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ 

6.4 އަޮތޅު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

6.4.1 ޓެލެޮކންފަރެންސް

އިދާރާތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އަދި  ސިޓީ  ގޮތުން 

ޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު ކޮމިޝަނުން ދަނީ ޓެލެކޮންފަރެންސްގެ 

ޒަރީޢާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން 2016 ވަނަ 

އަހަރު މިފަދަ 10 ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއި  ސިޓީ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި 

އެ  މެދުވެރިކޮށް،  ޒިންމާދާރުވެރިން  ކައުންސިލްތަކުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ  ކައުންސިލްތަކުގައި  ރަށު  އަދި  ދާއިރާތަކާއި 

ހިންގުމުގައި  ކަންކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމާއި ކަންކަން ކުރިއަށް 

ގެންދަވާނެ ގޮތުގެ ލަފާދެމުން ގެންދެވުނެވެ.

36
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6.4.2 ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުން އަޮތޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

 3 އަތޮޅުތެރެއަށް  އަހަރު  ވަނަ    2016 މެންބަރުން  ކޮމިޝަނުގެ  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  ހާލަތު  އިދާރާތަކުގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ދަތުރެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ދަތުރުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ނޯޓްކުރެވި، އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ 

މިނިސްޓްރީތަކާއި، އިދާރާތަކަށް ވަނީ ހުށައެޅިފައެވެ.

ދަތުރުތައް ކުރެއްވި އަޮތޅުތަކާއި، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން
ދަތުރުކުރެއްވި އަތޮޅު / #

ރަށް

މުއްދަތުބައިވެރިން

1. ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދުދ. އަތޮޅު )6 ރަށް(1

2. ފާޠިމަތު ރިނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު

3. މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

3 ދުވަސ23ް ފެބުރުވަރީ 212016 ފެބުރުވަރީ 2016

1. ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިންއއ. އަތޮޅު )8 ރަށް(2

2. ޙަސަން ޝިޔާމް

4 ދުވަސ22ް މާރިޗު 192016 މާރިޗު 2016

1. ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމްނ. އަތޮޅު )13 ރަށް(3

2. ޙަސަން ޝިޔާމް

7 ދުވަސ23ް ޑިސެންބަރު 172016 ޑިސެންބަރު 2016

އއ. އަޮތޅުދ. އަޮތޅު

ނ. އަޮތޅު
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އަތޮޅުގައި  ދ.  ދަތުރުފުޅަކީ،  މި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

އެންމެހައި  ދާއިރާތަކުގެ  އެކިއެކި  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް 

ހާލަތު  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އަދި  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ހާލަތު  ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި، 

ބެއްލެވުމަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ޚިޔާލުތަކާއި  މުވައްޒަފުންގެ 

ކުރެއްވި  ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފުންނާ 

ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މެންބަރުން ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ރަށްތަކަކީ، އެ 

ރިނބުދޫ،  ނޑިދޫ،  ބަ މީދޫ،  ކުޑަހުވަދޫ،  ހިމެނޭ  އަތޮޅުގައި 

ހުޅުދެލި، އަދި މާއެނބޫދޫއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

މަސައްކަތު  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ނޑު  މައިގަ މުވައްޒަފުންގެ 

މާހައުލުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ. މި 

ގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި 

ބައެއް  ކައުންސިލްތަކުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ކުރާ  މަސައްކަތް 

ދިމާވާ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ބައްދަލުކޮށް  މެމްބަރުންނާ 

ދަތިތައް ދެނެގަތުމާއެކު، އެ ކަންކަން އިސްލާޙުކުރެވޭ ގޮތްތައް 

ގަވާއިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އަދި  ދެނެގަނެވުނެވެ. 

2014 އާ ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުތައް 

ސާފުކޮށްދެވި، ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތައް ނޯޓުކުރެވުނެވެ.

ދ. އަޮތޅަށް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކުރެއްވި 
ރަސްމީ ދަތުރު

އަތޮޅުގައި  އއ.  ދަތުރަކީ،  މި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

އެންމެހައި  ދާއިރާތަކުގެ  އެކިއެކި  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް 

މާހައުލު  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އަދި  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ހާލަތު  ތަންތަނުގެ  އެ  ބަލާލުމަށާއި، 

ވީހާވެސް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ޚިޔާލުތަކާއި  މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުންނާއި ގާތުން އަޑުއަހާލުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

ނޑު މުހިންމު  މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަ

ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

ގެންނަން  އެކިއެކި އުޞޫލުތަކަށް  ވައްޓަފާޅިއަށާއި  ހިންގުމުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާ 

ބައްދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ.

މެންބަރު  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދަތުރުގައި  މި 

 8 އަތޮޅުގެ  އއ.  ޙުސައިން،  ޒަކަރިއްޔާ  އަލްއުސްތާޒު 

ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. ރަށްރަށުގެ ސިވިލް ސަރވިސް 

މަސައްކަތު  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި،  ނޑު  މައިގަ މުވައްޒަފުންގެ 

މާހައުލުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި 

ގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި 

ކައުންސިލްތަކުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް 

އއ. އަޮތޅަށް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކުރެއްވި 
ރަސްމީ ދަތުރު

38
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މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ބައްދަލުކޮށް  މެމްބަރުންނާ  ބައެއް 

އިސްލާޙުކުރެވޭ  ކަންކަން  އެ  ދެނެގަތުމާއެކު  ދަތިތައް  ދިމާވާ 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އަދި  ދެނެގަނެވުނެވެ.  ގޮތްތައް 

ހުށަހެޅުއްވި  މުވައްޒަފުން  ގުޅޭގޮތުން  އާ   2014 ގަވާއިދު 

މަޢުލޫމާތުތައް  ސާފުކޮށްދޭންޖެހުނު  ގުޅިގެން  ސުވާލުތަކާ 

ސާފުކޮށް ދިނުމާއެކު، ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތައް ނޯޓުކުރެވުނެވެ. މީގެ 

ޕްލޭން  ސްޓްރެޓިޖީކް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އިތުރުން 

2020-2016 އަށް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިވުމުގެ 

މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  މައްޗަށާއި،  މުހިންމުކަމުގެ 

މުވައްޒަފުން  މަޢުލޫމާތާއި،  ސިޔާސަތާގުޅޭ  ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

މުހިންމުކަމަށާއި،  ތަމްރީނުވުން  ދެމިތިބުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާގައި 

ވަޞީލަތްތަކަށާއި، ޚިދުމަތަށާއި، މަސައްކަތުގެ ވައްޓަފާޅިއަށާއި، 

އެއްގޮތަށް  ބަދަލުތަކާއި  އަންނަ  ޒަމާނަށް  އަދި  ގުޅުމަށާއި 

މައްޗަށާއި،  މުހިއްމުކަމުގެ  ތަމްރީނުވުމުގެ  މުވައްޒަފުން 

އަދި  ޚިދުމަތްތައް  އައުގޮތްތަކަށް  ޚިލާފު  އާދަޔާ  އިދާރާތަކުން 

ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ކޮށްގެން  ބައްޓަން  މަސައްކަތްތައް 

އަދި  މުހިންމުކަމަށާއި  ފާހަގަކުރުން  ކަން  އެ  ގެންދާއިރު 

އައުގޮތްތައް  ފަދަ  އެ  އެވޯޑަށް  އިޖާދީ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ހުށަހެޅުން މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ޙިއްސާކުރެވުނެވެ. 

ނ. އަޮތޅަށް ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ކުރެއްވި ރަސްމީ 
ދަތުރު

 13 އަތޮޅުގެ  ނ.  މިދަތުރުފުޅުގައި  ރައީސްގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

އެރަށްރަށުގެ  ދަތުރުފުޅުގައި  މި  ދަތުރުކުރެއްވިއެވެ.  ރަށަކަށް 

ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  މުވައްޒަފުންނާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އެ  ޒިޔާރަތްކުރައްވާ  އިދާރާތަކަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި 

ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައި މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް 

ރައީސް  ބައްދަލުކުރައްވާ  މުވައްޒަފުންނާއި  އަޑުއެއްސެވިއެވެ. 

ސިވިލް  ތަޢާރަފްކުރެވުނު  އަލަށް  ވާހަކަފުޅުތަކުގައި،  ދެއްކެވި 

2020ގެ   2016- ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖީކް  ސަރވިސް 

އޮޅުންފިލުވުމަށާއި،  އަމިއްލައަށް  މުވައްޒަފުން  މަޢުލޫމާތުތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޑައިރެކްޓްރީގައި  ޓްރެއިނިންގ  އަހަރުގެ  މި 

ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ސިވިލް 

އެކުލަވާލައި  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް 

ޕޮލިސީ  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އާންމުކޮށްފައިވާ 

ދިރާސާކޮށް އެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް އިދާރާތަކުން ޓްރެއިނިން 

ރިކުއަމަންޓްތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، ވަޒީފާތަކާގުޅޭ ކަންތައްތައް 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ހަލުވިކަމާއެކު 

ކަންކަން  ގުޅޭ  ވަޒީފާއާ  ތެރެއިން  2.0ގެ  ވިއުގަ  ސީއެސް 

ތަޢާރަފް  މޮޑެލް  ހައިބްރިޑް  ގެންދިޔުމަށާއި،  ނިންމަމުން 

ކުރެވުމުން އިދާރާތަކުގައި ކުރަމުން ގެންދާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދެވިގެންދާނެކަމަށް 

އިތުރުން،  މީގެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ވާހަކަފުޅުގައި  ރައީސްގެ 

މަސައްކަތު އަޚުލާޤު ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމުން 

ކަމުގައި ދެކިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން 

އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި،  މި 

މުވައްޒަފުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި މުހިންމު ކަންކަން 

ކޮމިޝަނުގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ސާފުކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް  ދައުރާއި 

ދެ  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވެމުންދާ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 
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ހަމަޖެއްސެވި ތާރީޚްއިދާރާނަން

23 އޮކްޓޫބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

12 ޑިސެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަމީރު

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ހަމަޖެއްސެވި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ:ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ:

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ 
އެންޑް ފެމިލީ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަމީރުއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޕަރމަނަންޓް  ފެމިލީގެ  އެންޑް  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު ޝިފާނާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 

ޝިފާނާ  އާމިނަތު  ގައެވެ.   2016 އޮކްޓޫބަރު   23

ވަނަ   2004 ހާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ  ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ 

މާސްޓަރސް  އަދި  ދާއިރާއިންނެވެ.  މެނޭޖްމަންޓްގެ  އަހަރު 

ހަމަ  އަހަރު  ވަނަ   2007 ހާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ  ޑިގްރީ 

ން   1999 ވަނީ،  ޝިފާނާ  އާމިނަތު  ދާއިރާއިންނެވެ.  އެ 

ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކުގެ އެކިއެކި މަޤާމު 

ފުރުއްވާފައެވެ. މި ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވީ 

އޮފިސަރ  ޑެސްކް  އެފެއާޒްގެ  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޓްރޭނީގެ މަގާމުގައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން 

2010 ވަނަ އަހަރު ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭނާ ހުންނެވީ 

އިން   2010 މަގާމުގައެވެ.  އެއްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ 

2011 އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް 

އަދި  މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.  މަގާމުގައި  ލެކްޗަރަރއެއްގެ 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އުފެއްދުމުގައި 

ޕަރމަނަންޓް  ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ވެސް 

ކުރިން  ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ  މަގާމާ  ސެކްރެޓަރީގެ 

ކޯޕަރޭޓް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  މަސައްކަތްކުރެއްވީ 

ސަރވިސަސްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

ޕަރމަނަންޓް  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އިބްރާހިމް ސަމީރު ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 

12 ޑިސެންބަރު 2016 ގައެވެ. އިބްރާހިމް ސަމީރު ފުރަތަމަ 

ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ 

ބެންގަލޯރ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކޮމާސްގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އަދި 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޔުނިވަރސިޓީއިން  އޯޕަން  މެލޭޝިއާގެ 

ވަނީ  ސަމީރު  އިބްރާހިމް  ދާއިރާއިންނެވެ.  ގެ  )ފިނޭންސް( 

މަޤާމުތައް  ތަފާތު  ދާއިރާތަކުގައި  އެކި  އެކި  ސަރުކާރުގެ 

ފުރުއްވާފައެވެ. މި ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ޑްރަގް ކޯޓް 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ހިމެނެއެވެ. މީގެ 

އިތުރަށް އިބްރާހިމް ސަމީރު ވަނީ ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރއެއްގެ 

ކްލިކް  އަދި  ކޮލެޖް  ސައިރިކްސް  ކޮލެޖް،  މެޕްސް  ގޮތުގައި 

ކޮލެޖްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

6.5 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ހަމަޖެއްސުން
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ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚްއިދާރާނަން

އަލްފާޟިލާ ޝިރުޒިމަތު 

ސަމީރު

19 ޖޫން 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

30 ޖޫން 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

ބަދަލުވި ތާރީޚްއިދާރާނަން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

މާހިދު ޝަރީފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

14 އެޕްރީލު 2016

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމުން 2016 ވަނަ އަހަރު ވަކިވި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު

2016 ވަނަ އަހަރު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އެހެން މިނިސްޓްރީއެއްގެ 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރެވުނު ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު
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6.6 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަފާސް ހިސާބު
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ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު - 2016 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން - 2016

ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމާއި، ވަކިކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން - 2016

* 31 ޑިސެންބަރު 2016ގައި ވިއުގަ ރިކޯޑުތަކުން ނެގިފައި

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން

ޖުމްލަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

އުމުރުން 65 އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުން

އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުން

ވަޒީފާ އަލަށް ދިނުން

ވަގުތީ

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން

ދާއިމީ
އަންހެން

ފިރިހެން

ޖުމްލަ

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
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6.7 ޮއގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން

6.7.1 އަޮތޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ 
އިދާރީ ޮއނިގަނޑާއި މަގާމުތަކުގެ ޮއނިގަނޑު ހައިބްރިޑް 

ޮމޑެލްއަށް ބައްޓަންކުރުން

6.7.2 ޮނލެޖް މެނޭޖްކުރުމާއި ޮނލެޖް ރިޓެއިންކުރުން

އިދާރީ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  ކައުންސިލް 

ނޑުތައް ބައްޓަންކުރުމާއި  ގާތުން އަވަހަށް ޚިދުމަތްދެވޭ،  އޮނިގަ

ނަތީޖާ  ބިނާކޮށް  މުވައްޒަފުން  ފަދަ  ޙާޞިލުކުރެވޭ  ނަތީޖާ 

އަތޮޅު  މޮޑެލްއަކަށް  ތަފާތު  މަޤްޞަދުގައި  ޙާޞިލުކުރުމުގެ 

އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް 

ނޑަށް  ނޑާއި އަދި ވަޒީފާގެ އޮނިގަ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2014 މަސައްކަތް  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު 

ފަށާފައެވެ. އެ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި 

ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން އަދި މަސައްކަތް 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ދިރާސާއަށް  މި  އަދި  ދިރާސާކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ 

ކައުންސިލް އިދާރާތައް ހައިބްރިޑް މޮޑެލްއަށް ހިންގުމަށްޓަކައި 

ފަރުމާކޮށް  ނޑު  އޮނިގަ ވަޒީފާގެ  އަދި  ނޑު  އޮނިގަ އިދާރީ 

2015 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި މާލޭގެ 

ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  އިދާރާތައް  ކަމާބެހޭ 

ބާއްވައި، ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ހައިބްރިޑް މޮޑެލްއަށް ކައުންސިލް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި ނޮލެޖް މެނޭޖްކުރުމާއި ނޮލެޖް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ލަރނިންގ  އަދި  ކުރުން  ރިޓެއިން 

ވަނަ   2016 ދިރާސާއެއްކޮށް  ގޮތުން  ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ 

ކަރުދާހެއްވަނީ  ކޮންފަރެންސަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރުގެ 

ޚިޔާލާއި  ބައިވެރިންގެ  ކޮންފަރެންސްގެ  ހުށަހަޅާފައެވެ. 

މަޝްވަރާއާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ 

ލަރނިންގ  އިންޓަރގްރޭޓެޑް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިތުރުން 

ރިޓެއިންކުރުން  ނޮލެޖް  މެނޭޖްކުރުމާއި  ނޮލެޖް  ޕްރޮގްރާމަކީ، 

އަދި ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން 

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ވަނީ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  އިދާރާތައް 

މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު މި މޮޑެލް، ރ. 

އަތޮޅުގައި ވަނީ ޕައިލެޓްކުރަން ފަށާފައެވެ. އެ ގޮތުން ރ. މީދޫ، 

ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. އުނގޫފާރުގައި ޕައިލެޓްކޮށް ފަށާ 2016 

އިވެލުއޭޝަން  ފުރަތަމަ  ޕައިލެޓުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ދެވަނަ  އަދި  ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އިދާރާތަކާ  ނިންމާ 

އިވެލުއޭޝަން 2017 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
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6.7.4 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޮއކިއުޕޭޝަނަލް 
ކްލެސިފިކޭޝަން ޕްޮރޖެކްޓް

ސިވިލް  ކްލެސިފައިކޮށް،  މަގާމުތައް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ސިވިލް  އަދި  ސިސްޓަމް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ސަރވިސްގެ 

ސަރވިސްގެ ގްރޭޑިންގ ސިސްޓަމް  އެކުލަވާލައި މަގާމުތަކާއި 

މި  ދަނީ  ތައްޔާރުކުރަމުން  ނޑުތައް  އޮނިގަ މުސާރައިގެ 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުންނެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2 

އެހެން  އެޕްރޫވްކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތައްޔާރުކޮށް  ނޑެއް  އޮނިގަ

ނޑެވެ. އަދި 10  ނަމަވެސް ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާނީ 1 އޮނިގަ

ނޑުގެ މަސައްކަތް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އޮނިގަ

6.7.3 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިންޓަރގްރޭޓެޑް 
ލަރނިންގ ޕްޮރގްރާމް

6.8.1 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ 
ފެންވަރު ބެލުން

މި ޕްރޮގްރާމަކީ، 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިޔަވަހިތަކަކަށް 

ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ނޮލެޖް ޝެއަރިންގ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަގްޞަދަކީ، އިދާރާތަކުގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް 

ފަދަ  ހަރުދަނާވާނެ  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  ހެދުމާއި،  ރިވިއު 

ނޑުތައް  އޮނިގަ އިދާރީ  ބައްޓަންކޮށް  އިދާރާތައް  ގޮތަކަށް 

ނޑުތައް  އޮނިގަ ވަޒީފާގެ  އަދި  ރިވިއުކޮށް  އެކުލަވާލައި 

ގޮތުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ނޑުތައް(  )މަގާމާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ސިވިލް  ކުރިމަގުގައި  މަސައްކަތްތައް  ޚާއްސަ  ކުރިއަށްގެންދާ 

ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ކޮމިޝަނާ  އިދާރާތަކުން  ސަރވިސްގެ 

މަޢުލޫމާތާއި  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމްގެ 

ފުރަތަމަ ބެޗްގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހި ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ގެ 

އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިމިފައެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ 

އުސޫލުގެ އަތްމަތީފޮތް )ފުރަތަމަ އިސްލާހު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ސިވިލްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ގޮތުން  މި  ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ 

2016 ޖަނަވަރީ 20 ން 2016 ފެބުރުވަރީ 10 ގެ ނިޔަލަށް 

“މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯވަހީ” ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ 

ކުރެވި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ 

ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ފެންވަރު ބެލުމާއި ޓާގެޓް ކަ

އިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. 

ފާއިތުވި އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ 

މޮޑިއުލް )ޕީއޭ މޮޑިއުލް( ސީއެސް ވިއުގ2.0ަ އިން ތައާރަފުކޮށް، 

އެ  ފޯމްތައް  ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ގުޅިގެން  ނިންމެވުމާ  ކޮމިޝަނުން  އެޅުމަށް  މޮޑިއުލްއަށް 

އިދާރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމަތު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. މި ގޮތުން 

4 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ 

އަލަށް  ގައި   2.0 ވިއުގަ  ސީއެސް  އޮފިސަރުންނަށް،  ޕީއޭ 

ތަޢާރަފް ކުރެވުނު “ޕީއޭ މޮޑިއުލް” އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ 

25 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

6.8 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން

44
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2016 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 
ގެންދެވުނުޮގތް

އަތޮޅެއްގެ . 1 ހުރިހާ  ދުވަހު  ވަނަ   2016 ފެބުރުވަރީ   8

ވިއުގ2.0ަ  ސީއެސް  ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް،  އަތޮޅު 

އާ  މޮޑިއުލް”  “ޕީއޭ  ކުރެވުނު  ތަޢާރަފް  އަލަށް  ގައި 

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. 

މޮޑިއުލްއަށް  ޕީއޭ  ގެ   2.0 ވިއުގަ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި 

ޒިންމާދާރުވެރިންގެ  އިތުރުން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

ދިޔަ  ވޭތުވެ  ގުޅޭގޮތުން  ބެލުމާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ކުރެވިފައިވާގޮތާއި،  އަހަރުތަކުގައި 

އެ ކަންކުރާނެ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ.

29 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް . 2

ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް   31 ހެލްތުގެ 

ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ސިވިލް 

ކުރިއަށް  އިންސްޓިޓިއުޓްގައި  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް 

ދެއްވީ  ނަންގަވައި  ސެޝަން  އެ  ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރިޟާއެވެ.

ސީއެސް . 3 ފޯމްތައް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ވިއުގ2.0ަ އަށް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ފޯމުތައް އެޅުމުގައި 

ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ އަދި ވަކިވަކި 

އެޕްރީލު   2016 އޮފިސަރުންނާއެކު،  ޕީއޭ  އިދާރާތަކުގެ 

ކޮމިޝަނުގައި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދުވަހު  ވަނަ   10

 30 ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް 

އޭޕްރީލް 2016 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ 

ފޯމްތައް ވިއުގައަށް އަޅާ ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ.

ބެލުމުގެ . 4 ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އަތޮޅުތަކުގައި 

ހޯދުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ދާގޮތުގެ  މަސައްކަތްކުރިޔަށް 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމްތައް ވިއުގައަށް އެޅުމަށް 

ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 28 އެޕްރީލު 2016 ވަނަ 

ބައްދަލުވުމެއް  ޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު  އަތޮޅު  ދުވަހު 

ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  ޓެލެކޮންފަރެންސްގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ. 

ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެއްލެވުމަށް އަތޮޅު 

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެންނެވުނެވެ. 

ވިއުގައަށް . 5 ފޯމުތައް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ވަކިވަކި  މާލޭގެ  މިނިސްޓްރީތަކާއި  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ 

އިދާރާތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، 

2016 އޯގަސްޓު 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެޑްވައިޒަރީ 

ކޮމިޓީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް 

ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި 20 ސެޕްޓެންބަރު 

2016 ގެ ނިޔަލަށް އިދާރާތަކުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ޕަރމަނަންޓް  ނިންމުމަށް  އަޅާ  ވިއުގައަށް  ފޯމްތައް  ބަލާ 

ސެކްރެޓަރީންނަށް ދެންނެވުނެވެ.
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ފެންވަރު . 1 މަސައްކަތުގެ  ސެކްރެޓަރީންގެ  ޕަރމަނަންޓް 

ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމަށް އެދި 2016 

ފެބުރުވަރީ 16 ގައި އިދާރާތަކަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ . 2

)ވ( ގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަޤާމަށް އަލަށް 

މުއްދަތުގައި  ޕްރޮބޭޝަންގެ  މީހުން  ކުރެވޭ  ޢައްޔަނު 

މަސައްކަތް ވަޒަންކުރިގޮތް ދެނެގަތުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތުގައި  “ޕްރޮބޭޝަން 

އެންޑް  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފޯމު”  ވަޒަންކުރާ 

ފެމިލީއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

ގެ . 3 ޖަނަވަރީ 2016  އިން 31  ފެބްރުވަރީ 2015   1

ޕަރމަނަންޓް   14 އޮފީސްތަކުގައި  މަސްއޫލް  ނިޔަލަށް 

މަސައްކަތުގެ  ކުރިއިރު،  މަސައްކަތް  ސެކްރެޓަރީންގެ 

ޕަރމަނަންޓް   10 ޖުމްލަ  ބެލިފައިވަނީ  ފެންވަރު 

ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް   1 ސެކްރެޓަރީންގެއެވެ. 

 2 ގުޅިގެންނާއި،  ދެއްވުމާ  އިސްތިޢުފާ  އަމިއްލަފުޅަށް 

ކުރެއްވުމާ  އައްޔަނު  މަޤާމުތަކަށް  ސިޔާސީ  ބޭފުޅަކު 

ސެކްރެޓަރީއަކު  ޕަރމަނަންޓް   1 އަދި  ގުޅިގެންނާއި 

މަސައްކަތުގެ  ވެފައިނުވާތީ  މަސްދުވަސް   6 ވަޒީފާގައި 

ފެންވަރު ބެލުން މި އަހަރު ފުރިހަމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ވަނަ . 4  2015 ސެކްރެޓަރީންގެ  ޕަރމަނަންޓް  ހުރިހާ 

އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ 

6.8.2 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން

ގޮތުން  މި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2016

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

މަޢުލޫމާތެއް )ޓާގެޓް 2016، ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް 2015، 

އެދި  ދެއްވުން  ފޮނުވައި  ފޯމް(  އެސެސްމެންޓް  ސެލްފް 

2016 ފެބުރުވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ޕަރމަނަންޓް 

ސެކްރެޓަރީންނަށް އެންގުނެވެ.

ފެންވަރު . 5 މަސައްކަތުގެ  ސެކްރެޓަރީންގެ  ޕަރމަނަންޓް 

ސަބޯޑިނޭޓުންނާއި،  މިނިސްޓްރީތަކުގެ  ގޮތުން  ބެލުމުގެ 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން  ހޮވާލެވޭ  ރެންޑަމްކޮށް 

ދުވަހު  ވަނަ   25 އަދި   24 އެޕްރީލު   2016 ފޯމްތައް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕަރމަނަންޓް . 6 ޚިލާފަށް  އަހަރާ  ވަނަ   2014 ފާއިތުވި 

މަސައްކަތުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ސެކްރެޓަރީންގެ 

ބައި  އިސްވެރިޔާގެ  ދާއިރާގެ  ބެލުމުގައި  ފެންވަރު 

ފޯމް  އިސްވެރިޔާގެ  ދާއިރާގެ  ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

ކޮންމެ  ކޮމިޝަނުން  ގޮތުން  ފުރިހަމަކުރުމުގެ 

މިނިސްޓަރަކަށް ވަކިވަކިން ސިޓީފޮނުވައި މިނިސްޓަރުންގެ 

ފީޑްބެކް ހޯދިފައިވެއެވެ.

ފެންވަރު . 7 މަސައްކަތުގެ  ސެކްރެޓަރީންގެ  ޕަރމަނަންޓް 

ޖޫން   2016 ގޮތުން،  ނިންމުމުގެ  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ 

އިންޓަރވިއު”  “އެގްޒިޓް  ނިޔަލަށް  ގެ   30 އިން   26

ޢަލީ  ޖަމީލާ  އަލްފާޟިލާ  ރައީސާ  ނާއިބު  ކޮމިޝަނުގެ 

ޚާލިދާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ

46
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މަސައްކަތުގެ  ވެރިންގެ  ޒިންމާދާރު  އަޮތޅު   6.8.3
ފެންވަރު ބެލުން ކުރިޔަށް ދިޔަޮގތް

ކުރިޔަށް  ބެލުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ   6.8.4
ގެންދިއުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް އަދި ހައްލު ކުރުމަށް 

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި މާލޭގެ ހިންގާ އިދާރާތަކުގެ . 1

ބެލުމަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ޒިންމާދާރުވެރިންގެ 

ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމަށް އެދި 2016 ފެބުރުވަރީ 

16 ގައި ކޮމިޝަނުން އިދާރާތަކަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.

ގެ . 2 ޖަނަވަރީ 2016  އިން 31  ފެބްރުވަރީ 2015   1

ތެރެއިން  ޒިންމާދާރުވެރިންގެ  އަތޮޅުގެ   20 ނިޔަލަށް 

މަސައްކަތުގެ  ޒިންމާދާރުވެރިންގެ  އަތޮޅެއްގެ   17

ފެންވަރު ބެލިފައިވެއެވެ. 3 އަތޮޅެއްގެ ޒިންމާދާރުވެރިން 

އެ  ސަބަބުން  އުޅުއްވުމުގެ  މާލޭގައި  ކޯސްތަކުގައި  އެކި 

ގޮތުން  ވަގުތީ  ތިއްބެވީ  އަތޮޅުތަކުގައި  އެ  މުއްދަތުގައި 

ކަމުގައިވާތީ،  ބޭފުޅުން  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ކޮމިޝަނުން 

ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ.

އަތޮޅު . 3 އެއްގޮތަށް  ސެކްރެޓަރީންނާ  ޕަރމަނަންޓް 

ބެލިފައިވަނީ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ޒިންމާދާރުވެރިންގެ 

މި  ތެރެއިންނެވެ.  ނިޒާމުގެ  އެޕްރައިޒަލް  މަލްޓިސޯސް 

ގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ކޮމިޝަނަށް  މަސައްކަތަށް 

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް 

ރައީސް،  ކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ  އެ  ނޑައަޅައި،  ކަ

ސަބޯޑިނޭޓުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކޮށް 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް މައޫލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ.

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، . 4 ފޯމްތައް  ލިބުނު  ކޮމިޝަނަށް 

ނޮވެންބަރު   2016 ތައްޔާރުކޮށް،  މާކްސް  ފައިނަލް 

ބޭފުޅުންގެ  އެ  ވެރިންނަށް  ޒިންމާދާރު  ދުވަހު  ވަނަ   1

މެއިލް  ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ގެންދެވުނު  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޒިންމާދާރުވެރިންގެ  އަތޮޅު  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2016

ކޮމިޝަނުން  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު 

ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން މަސައްކަތު ފެންވަރު 

ބެލުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް ތިރީގައި 

އެ ވަނީއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

އިދާރާތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި، އިދާރާތަކަށް ދިމާވަމުންދާ 

މަސައްކަތުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ބޮޑަށް  އެންމެ  ދަތިކަމަކަށް 

ދިމާވާ  އެޅުމުގައި  ވިއުގައަށް  މަޢުލޫމާތު  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު 

ތެރޭގައި  އަހަރު  މަސައްކަތުގެ  ގޮތުން  މި  ދަތިތަކެވެ.  ބައެއް 

ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ބަދަލުވާ  ރޭންކް 

ފޯމްތައް ވިއުގައަށް ނޭޅޭކަން އިދާރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މި ކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓާ މަޝްވަރާކޮށް، ސީއެސް ވިއުގ2.0ަ 

ގެ ޕީ.އޭ މޮޑިއުލްއަށް ގެންންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ 

ޚާއްޞަ  އިތުރުން  މީގެ  ކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތް 

ނޑުތަކުގައި  އޮނިގަ އިދާރާތަކުގެ  ހެދިފައިވާ  ނޑުތައް  އޮނިގަ

ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ފޯމްތައް ވިއުގައަށް އެޅުމުގައި ދަތިތަކެއް 

ނޑުތަކުގެ މަގާމުތައް ސިވިލް  ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވި، އެ އޮނިގަ

ސަރވިސްގެ އެހެން މަގާމުތަކާއި އެލައިން ކުރެވި، މަސައްކަތުގެ 

އެ  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  ވިއުގައަށް  ފޯމްތައް  ބަލާ  ފެންވަރު 

އިދާރާތަކަށް ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 



6.9.1 ޝަކުވާގެ ޮގތުގައި ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 
މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޝަކުވާގެ ޮގތުގައި ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
މައްސަލަތައް ނިންމުން

6.9.2 ޯކޓު އަދި ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު 
މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު

ޓްރައިބިއުނަލް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފެށުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2016

އަދި ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ 27 މައްސަލަ އޮތެވެ. އެ 27 

މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 14 މައްސަލަ ނިމި އަދި 13 މައްސަލަ 

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ. އަދި 

2016 ވަނަ އަހަރު 40 މައްސަލަ އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، 

14 މައްސަލަ ނިމި، 26 މައްސަލަ މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް 

ދެއެވެ. ވީމާ، 2016 ނިމުނުއިރު ކޯޓް އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

39 މައްސަލަ ހިނގަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. މުޅި ޖުމްލަ 2016 

ވަނަ އަހަރު ކޯޓް އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 67 މައްސަލައަށް މި 

ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދާރީވެފައި ވެއެވެ.

ޖުމްލަނިމުނުނުނިމޭ

2016131427 ފެށުނު އިރު ހިގަމުންދާ

2016261440 ގައި ހުށަހެޅުނު 

392867ޖުމްލަ

6.9 ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާ، އެޕީލްތައް
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އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓުތަކުގައި 

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގެ އަދަދު

ނިމިފައި

ނިމިފައި

ނިމިފައި

ކޮމިޝަނަށް  ގޮތުގައި  ޝަކުވާގެ 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު

* 31 ޑިސެންބަރު 2016ގައި ލީގަލް ސެކްޝަނުގެ ރިކޯޑުތަކުން 

ނެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތު
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6.9.3 އިންވެސްޓިގޭޝަން ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ތަޙުޤީޤުގެ ބައިވެރިންތާރީޚުދެވުނު އިދާރާ / ރަށް#

1
ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާ
8 ފެބުރުވަރީ 2016 އިން 11 ފެބުރުވަރީ 2016

1. އަޙްމަދު ހުޝާމް

2. އާޔަތުهللا ޙުސައިން

3. މަޢީޝާ ޔޫސުފް ސަމީރު

2
ރ. އަނގޮޅިތީމް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2 މޭ 2016 އިން 4 މޭ 2016

1. އައިމިނަތު ޒުހައިރު

2. މަޢީޝާ ޔޫސުފް ސަމީރު

3
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާ
އައިމިނަތު ޒުހައިރ24ު މޭ 2016 އިން 27 މޭ 2016

4
ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާ
17 އޮގަސްޓް 2016 އިން 18 އޮގަސްޓް 2016

1. ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

2. އައިމިނަތު ޒުހައިރު

3. ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް

6.10 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު 2014 އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ޖުމްލަ 4 މާއްދާއެއް 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިޞްލާޙުކުރެވިފައެވެ. 

މި ގޮތުން އިޞްލާޙުކުރެވުނު މާއްދާތަކަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 204، 205، 206 އަދި 207 އެވެ. މީގެ 

އިތުރަށް ގަވާއިދާ ގުޅޭގޮތުން 4 އުޞޫލެއް ކޮމިޝަނުގެ ސަރކިއުލަރ އިން ވަނީ އާންމުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާއި ގުޅުންހުރި 

2 އުޞޫލެއް އިސްލާހުކުރެވި ސަރކިއުލަރއަކުން ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ. 
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ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެޗް.އާރް ޮއޑިޓް ހިންގުނު އިދާރާތައް

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތުއިދާރާ#

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ1ީ

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒ2ް

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ3ް 

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސ4ް  

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ5ީ 

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ6

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ7ް

1 އޮގަސްޓް 2016 – 8 ސެޕްޓެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ8

6.11 ޮއޑިޓްކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހެދުމަށް  އެއް  އޮޑިޓް(  )އެޗް.އާރު 

ޕޭޕަރެއް  ކޮންސެޕްޓް  ކަމަށް  މި  އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، 

ތައްޔާރުކޮށް، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް 

ވިލަރެސް  އުފައްދާފައިވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ސަރުކާރާއެކު 

ވަނީ  މަސައްކަތް  އޮޑިޓްގެ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޓީއާ 

ޝެޑިއުލެއް  ކުރިއަށްގެންދާނެ  އޮޑިޓް  ގޮތުން  މި  ފެށިފައެވެ. 

ޓޫލްސްތައް  ބޭނުންކުރާނެ  އޮޑިޓްކުރުމުގައި  އެކުލަވާލައި، 

ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓްތައް ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް 

ގޮތުގައި  އޮޑިޓަރުންގެ  އަދި  ހަމަޖެހިފައެވެ.  ގެންދިއުމަށްވަނީ 

އޮޑިޓް  މަސައްކަތްކުރާ،  އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ސިވިލް  އަދި  މުވައްޒަފުން  ދެވިފައިވާ  ތަމްރީނު  ކުރުމުގެ 

6.11.1 ހިއުމަން ރިޯސސް ޮއޑިޓް 2016

މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސް 

ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ. މި އޮޑިޓްގެ މަގްސަދަކީ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ދިވެހި  މަޤްޞަދުގައި  ކުރުމުގެ  ދިރާސާ  ކަންކަން  އެއްކޮށް 

ވަޞީލަތުގެ  އިންސާނީ  އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ހާލަތު އޮތްގޮތާއި ބޭނުންކުރެވެމުންދާގޮތް އަދި މުވައްޒަފުންގެ 

ޤާބިލްކަން ހުރިނެތްގޮތް ދެނެގަތުމެވެ.

މި ގޮތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް 8 މިނިސްޓްރީއެއްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓްކޮށް 

ރިޕޯޓްތައް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. 
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ސިފަތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ފުރިހަމައަށް 

އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެންމެ މައްސަލަތައް ގިނަ އިދާރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

އިދާރާތަކަށާއި ރަށްރަށަށް ގޮސް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މި ގޮތުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 7 އިދާރާއެއް 

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެވެ.

6.11.2 ޮކމްޕްލަޔަންސް ޮއޑިޓް

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތުއިދާރާ#

9 ފެބުރުވަރީ 2016 – 11 ފެބުރުވަރީ 2016އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރ1ާ

23 ފެބުރުވަރީ 2016 – 3 މާރިޗު 2016އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 2

29 މޭ 2016 – 1 ޖޫން 2016ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ3ާ 

09 އޮކްޓޫބަރު 2016 – 13 އޮކްޓޫބަރު 2016ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރ4ާ  

06 އޮކްޓޫބަރު 2016 – 13 އޮކްޓޫބަރު 2016މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 5 

21 ނޮވެންބަރު 2016 – 24 ނޮވެންބަރު 2016މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރ6ާ

21 ނޮވެންބަރު 2016 – 29 ނޮވެންބަރު 2016އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑ7ް

6.11.3 ސްޮޕޓް ޗެކް

2016 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ 11 އިދާރާއެއްގެ ސްޕޮޓް ޗެކް ކުރެވި، އެކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންގިފައި ވެއެވެ. 

އޭގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތުއިދާރާ#

9 ފެބުރުވަރީ 2016 – 11 ފެބުރުވަރީ 2016އދ. މާމިގިލި ސިއްޙީ މަރުކަޒު 1

ނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރ2ާ 1 ޖޫން 2016ދަ

31 މެއި 2016ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރ3ާ

30 މެއި 2016ދޫޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރ4ާ

1 ޖޫން 2016ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރ5ާ

30 މެއި 2016ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރ6ާ

1 ޖޫން 2016ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ7ް

ނޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރ8ާ 31 މެއި 2016މާދަ

2 ޖޫން 2016މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރ9ާ

2 ޖޫން 2016މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރ10ާ

11 އޮކްޓޫބަރު 2016ލ. އަތޮޅު ސިއްޙީ މަރުކަޒު 11
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6.11.5 ޯޕސްޓް އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޮއޑިޓް

ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ޮއޑިޓް  އެމްޕްޯލއިމަންޓް  ޯޕސްޓް 
ޮގތުގެ ޕްލޭން

އިތުރަށް  މަސައްކަތް  އޮޑިޓުގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕޯސްޓް 

އޮޑިޓް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕޯސްޓް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ 

އަހަރު  ވަނަ   2016 “ޕްލޭނެއް”  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް 

ދަށުން  ޕްލޭންގެ  މި  ގޮތުން  އެ  ވާނެއެވެ.  ތައްޔާރުކުރެވިފައި 

ވިއުގަ ސިސްޓަމުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީސް/އިދާރާތަކުން 

މައްސަލަތައް  އެންމެހާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެންދާ  ނިންމަމުން 

ދުވާލެއްގެ މައްޗައް އެންމެ ގިނަވެގެން އޮޑިޓް ކުރެވޭނެ މިންވަރު 

ނޑައަޅައި، އެ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓް ކުރަމުންދިއުމަށާއި، މީގެ  ކަ

އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީސް/އިދާރާތައް ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެންމެހާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހި 

ހަމަޖެހިފައިވާ  އަދި  ގަވާއިދު  ޤާނޫނާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކްޝަން 

ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ކުއަރޓަރ  ފުރަތަމަ  ޕްލޭންގެ 

ޒިޔާރަތް  ޓީމު  އޮޑިޓް  އޮފީހަކަށް/އިދާރާއަކަށް  )ހަތަރެއް(   4

ނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޮށްގެން )ފީލްޑް އޮޑިޓް( ކަ

ފެށިގެން  އިން  ޕްރޮސަސް  ރެކްރޫޓްމަންޓް  މައްސަލަތައް 

މި  ކުރާގޮތަށް  އޮޑިޓެއް  ތަފްސީލް  ހަމައަށް  ސިލެކްޝަންއާ 

ޕްލޭންގެ ދަށުން ރޭވިފައި ވާނެއެވެ. 

ކުރެވިފައިވާ  ޮއޑިޓް  ޮކމްޕްލަޔަންސް   6.11.4
އިދާރާތައް ރިވިއުކުރުން

ފިޔަވަހީގެ  ދެވަނަ  ޕްރޮސެސްގެ  އޮޑިޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް 

އިދާރާތަކަށް  ކުރެވުނު  އޮޑިޓް  ފިޔަވަހީގައި  ފުރަތަމަ  ދަށުން، 

އިދާރާތަކުގެ  އެ  ދިއުމުން  ފަހަނައަޅާ  މުއްދަތު  ދެވިފައިވާ 

ހުރި  ފާހަގަކޮށްފައި  އިސްލާޙުކުރުމަށް  ރިޕޯޓުތަކުގައި  އޮޑިޓް 

ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހެދޭ އޮޑިޓް 

ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނީ  ތެރޭގައި  އަހަރު  މި  ރިވިއު 

އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރިވިއު  އިދާރާއެއްގައި   6 ގޮތުން  މި 

ރިވިއު އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ރަގަޅު ކުރުމަށް 60 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިދާރާތަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ.   

ރިވިއު ކުރެވުނު މުއްދަތުއިދާރާ#

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި 1

އާޓްސް 

16 ފެބުރުވަރީ 2016 – 

18 ފެބުރުވަރީ 2016

29 މާރިޗު 2016 – މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސ2ް

03 އެޕްރީލު 2016

25 އެޕްރީލު 2016 – ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 3

29 އެޕްރީލު 2016

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 4

އެޖެންސީ 

23 މޭ 2016 –

25 މޭ 2016

13 ޖުލައި 2016 –ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ  5

14 ޖުލައި 2016

12 އޮކްޓޫބަރު 2016 – ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6

13 އޮކްޓޫބަރު 2016
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ޯޕސްޓް އެމްޕްޯލއިމަންޓް - ފީލްޑް ޮއޑިޓް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 5 އިދާރާއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 19 މައްސަލައެއްގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ 

އޮޑިޓް )ފީލްޑް އޮޑިޓް( ކުރެވިފައެވެ.

ރިވިއު ކުރެވުނު މުއްދަތުއިދާރާ#

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ )ހދ. ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ 1

އަދި ގދ. ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ(

16 ފެބުރުވަރީ 2016 –

18 ފެބުރުވަރީ 2016

29 މާރިޗު 2016 –އަމީނިއްޔާ ސްކޫލ2ް

03 އެޕްރީލު 2016

25 އެޕްރީލު 2016 –މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒ3ް

29 އެޕްރީލު 2016

23 މޭ 2016 –ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ4ު

25 މޭ 2016

13 ޖުލައި 2016 –މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ5ީ

14 ޖުލައި 2016
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ޯޕސްޓް އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޮއޑިޓް ޓޫލް އިޞްލާޙުކުރުން

ޯޕސްޓް އެމްޕްޯލއިމަންޓް – ދުވަހު ޮއޑިޓް

ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ޮއޑިޓުން  އެމްޕްޯލއިމަންޓް  ޯޕސްޓް 
މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޮގތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ އުޞޫލު

2015 ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

އޮޑިޓް ކުރާނެ “ޓޫލް” ވަނީ އިސްލާޙުކުރެވިފައެވެ. އަދި 2016 

ޓޫލް  ކުރެވުނު  އިސްލާޙު  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ   01 މޭ 

ބޭނުންކޮށްގެން ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް 

ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

 2016 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ   01 ޖަނަވަރީ   2016

ގުޅޭ  ވަޒީފާތަކާ  ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ   29 ޑިސެންބަރު 

1846  )އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަޔެއް( މައްސަލަ 

އޮޑިޓްކުރެވިފައެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ވަޒީފާގެ އެންމެހައި 

ނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކަ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން 

އޮޑިޓުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕޯސްޓް  ގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ފާހަގަކުރެވޭ 

އުޞޫލު 2016 އޮކްޓޫބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލެވުނެވެ. 
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6.12 ސީއެސް ވިއުގަ 2.0
6.12.1 “ސީ އެސް ވިއުގަ 2.0”

ޮސފްޓްވެއަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ޕްރޮސެސް  ރެކްރޫޓްމަންޓް 

ތައްޔާރުކުރެވުނު ސޮފްޓްވެއަރ “ސީއެސް ވިއުގަ 2.0”، 12 

އޯގަސްޓު 2015 ގައި ވުޖޫދަށް އައުމާއި ގުޅިގެން، ސިވިލް 

ދާއިރާގައި  ރިސޯސްގެ  ހިއުމަން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ 

ސޮފްޓްވެއަރއަށް  އެ  މުވައްޒަފުން  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއްވަނީ  ތަމްރީނު  ގިނަ  އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މާލޭގެ  ގޮތުން  މި  ހިންގިފައިވެއެވެ. 

އެހީގައި  ސޮފްޓްވެއަރގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާތަކުގެ 

އަދި  ދަސްކޮށްދެވިފައެވެ.  ވަނީ  ގޮތްތައް  ކުރާނެ  މަސައްކަތް 

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އެޗް.އާރު މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމުން  ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގި، މި  ދިނުމަށްޓަކައި ޓީއޯޓީ 

ކައުންސިލް  އެހީގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރެވުނު  ތަމްރީނު 

އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ. “ސީއެސް 

ވިއުގަ 2.0” އަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން 

އަހުލުވެރިކުރުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ތަފާތު އެކި 

ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން   141 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

6.12.2 ވިއުގަ 2.0 ފީޑްބެކް ޯފރަމް 2016

“ސީއެސް ވިއުގަ 2.0 ގެ ފީޑްބެކް ފޯރަމް 2016” ގެ ނަމުގައި 

މުވައްޒަފުންނަށް  ކަމާބެހޭ  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

އިސްލާމިކް  ބޭއްވުނެވެ.  ފޯރަމެއް  ޚާއްޞަ  އަމާޒުކޮށް 

ސެޕްޓެންބަރު   26 މާލަމުގައި  ޖަލްސާކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ  2016 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ފޯރަމުގެ މައިގަ

ވަޒީފާއާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ 

ސޮފްޓްވެއަރ “ސީއެސް ވިއުގަ 2.0” ބޭނުންކުރަން ފެށިފަހުން، 

ސޮފްޓްވެއަރއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ 

 12 އިތުރުން  މީގެ  މަޝްވަރާކުރުމެވެ.  މުވައްޒަފުންނާއެކު 

 ”2.0 ވިއުގަ  “ސީއެސް  ފެށިގެން  ން   2015 އޮގަސްޓު 

ބޭނުންކުރުމުގައި  ސޮފްޓްވެއަރ  ފެށުމަށްފަހު،  ބޭނުންކުރަން 

އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ، ސޮފްވެއަރއަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ބެހޭގޮތުން  ބަދަލުތަކާ  ފެންނަ  އިދާރާތަކަށް  ކަމަށް  ބަދަލުތައް 

މަޤްޞަދުތަކުގެ  ފޯރަމުގެ  މި  ވެސް،  އެއްކުރުމަކީ  މަޢުލޫމާތު 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

މި ފޯރަމުގައި މާލޭގެ 19 ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާއަކުން، 

ތެރޭގައި  މީގެ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ފަރާތަކުން   55 ޖުމްލަ 

އިސްވެރިންނާއި،  ޒިންމާދާރު  ސެކްޓްރީންނާއި،  ޕަރމަނަންޓް 

އިސްވެރިންނާއި،  ސެކްޝަންތަކުގެ  ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ވިއުގަ ބޭނުންކުރާ އާންމު މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މިއީ 

ބޭއްވުނު  ފެށިފަހުން  ބޭނުންކުރަން   ”2.0 ވިއުގަ  “ސީއެސް 

މިފަދަ ފުރަތަމަ ފޯރަމެވެ.
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ތަމްރީނުވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

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

ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަފާތު ގިނަގުނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ތަމްރީނު 

މުއްދަތު  ކުރު  އިތުރުން،  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ތަމްރީނު  މުއްދަތުގެ  ކުރު  ތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކާއި ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު 200 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި، 

ޖުމުލަ 5687 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއީ މާލޭގައި ހިންގުނު 114 ޕްރޮގްރާމުން ތަމްރީންވި 2891 މުވައްޒަފުންނާއި 

އަތޮޅަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގުނު 86 ޕްރޮގްރާމުން ތަމްރީންވި  2796 މުވައްޒަފުންނެވެ.

ޑިޕްޮލމާ ލެވެލް 
ޯކސް

ލެވެލް  ޖުމްލަ ސެޓްފިކެޓް 
ޯކސް

ކުރު މުއްދަތުގެ 
ޯކސް

7. ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

5302 331 54 5687
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7.1 މާލޭގައި ހިންގުނު ޯކސްތަކާއި 
ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް

7.1.1 މާލޭގައި ހިންގުނު ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު 
ޕްޮރގްރާމްތައް

7.1.2 މާލޭގައި ހިންގުނު  ދިގު މުއްދަތުގެ 
ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް

7.2.1 ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް

7.2 އަޮތޅުތަކުގައި ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމްތައް

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް 

ޚިދުމަތްތަކުގެ  އިދާރާތަކުންދޭ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހެދުމަށާއި 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި 2016 ވަނަ 

އަހަރު މާލޭގައި ހިންގުނު 114 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި 

ދެވިފައިވެއެވެ.  ތަމްރީނު  ބައިވެރިކޮށް  މުވައްޒަފުން   2891

2016 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ހިންގުނު ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު 

މުވައްޒަފުން  ދާއިރާތަކުން  އެ  ދާއިރާތަކާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ތަމްރީނު ކުރެވުނު ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރު  ވަނަ   2016

އިންސްޓިޓިއުޓުން މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގި 108 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 

ޖުމްލަ 2725 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީން ދެވިފައިވެއެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މިނިވަން 

ގޮތުން  މި  ހިމެނެވެ.  ވެސް  މުވައްޒަފުން  މުވައްސަސާތަކުގެ 

ސިވިލް  ތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ޓްރެއިނިންގ  ހިންގުނު 

ކަލަންޑަރު  އިންސްޓިޓިއުޓުގައި  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް 

އިތުރުން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ތަމްރީނު  ހިންގުނު   ކުރެވިގެން 

އޮފީސްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރާ  މާލޭގައި  އަހަރު   ވަނަ   2016

ދިގު  ހިންގުނު  ތަމްރީންކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުން   166 ޕްރޮގްރާމުގައި  ތަމްރީނު   6 މުއްދަތުގެ 

ޓްރެއިނިންގ  މި  ދެވިފައިވެއެވެ.  ތަމްރީން  ބައިވެރިކޮށް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯހާއި ސެޓްފިކެޓް 

ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ގާބިލް ބަޔަކަށް 

ޚިދުމަތްތަކުގެ  އިދާރާތަކުންދޭ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހެދުމަށާއި 

 2016 މަޤުޞަދުގައި  ހަލުވިކުރުމުގެ  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު 

ޓްރެއިނިންގ   86 ހިންގުނު  އަތޮޅުތަކުގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ތަމްރީނު  ބައިވެރިކޮށް  މުވައްޒަފުން   2796 ޕްރޮގްރާމުގައި 

ދެވިފައިވެއެވެ.

ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަހަރު  ވަނަ   2016

ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރާ  އަތޮޅުތަކުގައި  އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު 77 ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 2577 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނު 

ތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ތަމްރީނު  މި  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހިމެނިގެން  ކަލަންޑަރުގައި  ޓްރެއިނިންގ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

އަތޮޅުތަކުގެ  އިތުރުން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ތަމްރީނު  ހިންގުނު 

ޕްރޮގްރާމުތައް  ތަމްރީނު  ހިންގުނު  އެދިގެން  އިދާރާތަކުން 

ހިމެނެއެވެ.  
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7.2.2 ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމުތައް

7.2.3 ކެޕޭސިޓީ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޕްޮރގްރާމް

7.3.1 ޮކމިއުނިޓީ އީ-ސެންޓަރ ޕްޮރޖެކްޓްގެ 
ދަށުން ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް 

7.2.4 ހައިބްރިޑް ޮމޑެލް ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމް

7.3 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު 
ޚާއްސަ ޕްޮރގްރާމްތައް

2016 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގައި 

މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރާ 

ތަމްރީންކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައްވަނީ ހިންގިފައެވެ. 

މުވައްޒަފުން   219 ޕްރޮގްރާމުން   9 ހިންގުނު  ގޮތުން  މި 

ތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރިވސްގެ އިދާރާތަކުގެ 

ދަސްކޮށްދީ  ހުނަރުތައް  ހިންގުމުގެ  އޮފީސް  މުވައްޒަފުންނަށް 

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުތަކަށް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކެޕޭސިޓީ  އަންނަ  ހިންގަމުން  ޚާއްސަކޮށްގެން 

ނޑައެޅިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު  ޕްރޮގްރާމު ކަ

ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.

މި ގޮތުން، އދ، ރ، ބ، އައްޑު އަތޮޅު އަދި ކ. އަތޮޅު 

ގައިވަނީ މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގިފައެވެ. ކެޕޭސިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 2016 ވަނަ އަހަރު 583 މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަގާމުތަކުގެ  ނޑާއި  އޮނިގަ އިދާރީ  އިދާރާތަކުގެ  ކައުންސިލް 

ނޑު “ހައިބްރޮޑް މޮޑެލް” ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  އޮނިގަ

ގާބިލް  ވެސް  މަސައްކަތަކަށް  ހުރިހާ  މުވައްޒަފުންނަކީ 

މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  ބައްޓަންކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް 2016 ވަނަ 

އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ރ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހައިބްރިޑް ސްކިލްސެޓް 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި 

ކޮމިޝަނާއެކު، 15 ޖޫން 2015 ވަނަ  ސިވިލް ސަރވިސް 

އަތޮޅުތަކުގައި  ދަށުން  ފަހުމުނާމާގެ  ސޮއިކުރެވުނު  ދުވަހު 

ބޭނުންކޮށްގެން  އީ-ސެންޓަރ  ކޮމިއުނިޓި  ކުރެވިފައިވާ  ގާއިމު 

ކުދި އާބާދީތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 

2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ފެށުނެވެ.

ހިންގުނު  ފުރަތަމަ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި  ގޮތުން،  މި 

ގެންދެވިފައިވާ  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމު  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

އަތޮޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެ އަތޮޅުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އެޕްރައިސަލްގެ  ޕަރފޯމަންސް  މެނޭޖްމަންޓާއި،  ޕަރފޯމަންސް 

ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އިތުރުން 

ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައްވަނީ ހިންގިފައެވެ. 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  2016 ވަނަ އަހަރު މި ގޮތުން ހިންގުނު 

259 މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދަދުއަތޮޅުތާރީޚް

ނޑު އަވަށް 31 މޭ 2016 82ޏ. ފުވައްމުލަކު މާދަ

10-14 އޯގަސްޓު 

2016
67ބ. މާޅޮސް އަދި ގޮއިދޫ

4-8 ސެޕްޓެންބަރު 

2016
110އައްޑު އަތޮޅު، މަރަދޫ ފޭދޫ
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ގަވަރނަންސާއި  ޮއފް  އެކަޑަމީ  ޗައިނީސް   7.3.2
ޓްރެއިނިންގ  “އެގްޒެކެޓިވް  ގުޅިގެން  އިންސްޓިޓިއުޓް 
ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވަންޓްސް” 

ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމު ހިންގަން ފެށުން

7.3.3 އެޑްވައިޒަރީ ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 
ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ޮކމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ 

ތަމްރީނު ސެޝަނެއް ހިންގުން

ސިވިލް ސަރވިސް  ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ޗައިނީސް 

ފެށުނު  ހިންގަން  ގުޅިގެން  ގަވަރނަންސް  އޮފް  އެކަޑަމީ 

މޯލްޑިވްސް  ފޯރ  ޕްރޮގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ  ‘އެގްޒެކެޓިވް 

ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެ  ތަމްރީނު  ސަރވަންޓްސް’  ސިވިލް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންނާއި ޕަރމަނަންޓް 

ސެކެޓްރީނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް  “ޑިވެލޮޕިންގ 

 10-12 އޮކްޓޫބަރު   2016 ނަމުގައި  ތިންކިންގ”  ފޯވަޑް 

އިންސްޓިޓިއުޓްގައި  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަށް 

ބޭއްވުނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްފަންތީގެ މަގާމުތަކުގައި 

ހިންގުނު  ޚާއްސަކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ސެޓްފިކެޓް  ވަނީ  ބައިވެރިން   45 ޕްރޮގްރާމުގައި  މި 

ކުރިޔަށްދިޔަ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  ތިން  ހާސިލްކޮށްފައެވެ. 

އޮފް  އެކަޑަމީ  ޗައިނީޒް  މަޢުލޫމާތުދެއްވީ  ޕްރޮގްރާމުގައި  މި 

ގަވަރނަންސްގެ ތަޖްރިބާކާރުންނެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 

މަޢުލޫމާތުދެވުނު މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

ކްރައިސިސް  އޭޖް،  އިންޓަރނެޓް  އިން  އެކްސެލެންސް 

މެނޭޖްމެންޓް، މެނޭޖިންގ ޗޭންޖް ފަދަ މައުޟޫޢުތައް ހިމެނެއެވެ. 

ސުޕަވައިޒަރީ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި 

ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް 

ވަނީ ހިންގިފައެވެ. “ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް 

ރޑްސް ޓްރާންސްފޯމޭޝަން” ގެ  ފޯރ މިޑުލްމެނޭޖާރސް: ޓްވަ

ނަމުގައި 2016 އޮކްޓޫބަރ 18-16 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

ސެޓްފިކެޓް  ބައިވެރިންވަނީ   55 ޕްރޮގްރާމުގެ  ތަމްރީނު  މި 

ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިންނަށް 

މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ލީޑަރޝިޕް 

ސްކިލްސް، ކްރައިސިސް މެނޭޖްމެންޓް، ކޮމިއުނިކޭޝަން ފަދަ 

ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި 

ޒިންމާދާރުވެރިން އެކުލެވޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ކޮމިޓީ އަށް “ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެގްޒެކިއުޝަން” 

ޕާކިސްތާނުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީނު  ޚާއްސަ  ނަމުގައި  ގެ 

ގައި   2016 އޮގަސްޓް   9 ފަރާތުން  ކޮމިޝަނަރުގެ  ހައި 

ވަނީ  އިންސްޓިޓިއުޓްގައި  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ބާއްވާފައެވެ. މި ސެޝަނަކީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ 

ބޭއްވުނު  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ސެޝަންގައި  މި  ސެޝަނެކެވެ. 

ސިވިލް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމެޓީގައި  އެޑްވައިޒަރީ  

ކޮމިޝަނާއި  އިތުރުން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ޖުމްލަ 25 

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މި ސެޝަން ނަންގަވައި 

ރޑް  ކޮމިޝަނަރ އޮނަރަބަލް ރިޓަޔަ ހައި  ޕާކިސްތާނު  ދެއްވީ 

ސައީދް ޚަވާރު ޢަލީ ޝާހު އެވެ.
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7.4.1 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ 
އިމްތިހާން

7.4.2 ޓްރެއިނިންގ ޮޕލިސީގެ ތަމްރީނު 
ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުން 

7.4.3 ޑިސްޓެންސްޮކށް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމުތައް ހިންގުން

7.4 ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 
އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ހިންގި އަދި ބައިވެރިވި މުހިއްމު ޙަރަކާތްތައް

އެދޭ  ވަނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ނޑު  މައިގަ ބޭނުންވާ  މާހައުލަށް  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތްތަކަކީ 

ފަރާތްތަކެއްތޯ  ގާބިލް  ވަޒީފާއަށް  ލިބިފައިވާ،  ހުނަރުތައް 

ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގޮތުން،  ދެނެގަތުމުގެ 

ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ‘ސިވިލް 

‘ސިވިލް  ނުވަތަ  އިމްތިހާނު’  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ސަރވިސްއަށް 

ސަރވިސް އެންޓްރެންސް އެގްޒާމް’ 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް 

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ގޮތުން 2016 ވަނަ މި އިމްތިހާނުގައި 

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކަކީ  އިދާރާތަކުންދެވޭ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

މުވައްޒަފުންގެ  ހެދުމަށްޓަކައި،  ޚިދުމަތްތަކަކަށް  ރަނގަޅު 

ހުނަރާއި  ބޭނުންވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، 1 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި 

މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  “ސިވިލް  ފެށުނު  އަމަލުކުރެވެން 

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި   ސިޔާސަތު”  ކުރުމުގެ  ތަމްރީނު 

މަސައްކަތް  ހިންގުމުގެ  ޕްރޮގްރާމުތައް  ތަމްރީނު  ހިންގަންޖެހޭ 

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން މި ސިޔާސަތަށް 

އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފުން  ކަމާބެހޭ  އިދާރާތަކުގެ 

މުވައްޒަފުން   141 ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ތަމްރީނު  ހިންގުނު 

ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އިންފޮމޭޝަން 

އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް  ޕްރޮގްރާމުތައް  ތަމްރީނު 

އަމާޒެމެވެ.  އެއް  ނޑު  މައިގަ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ  ޓްރެއިނިންގ 

އަހަރު  ވަނަ   2015 ވާސިލްވުމަށް  އަމާޒަށް  މި  ގޮތުން  މި 

ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލަރނިންގއާ ގުޅިގެން 

ޑިސްޓެންސް މޯޑުގައި ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ 

ތައްޔާރީތަކާއި ވަސީލަތްތައް ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. މި ގޮތުން  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން” ކޯސް  އޮފީސް  “ސެޓްފިކެޓް 3 އިން 

ކާމިޔާބު ކަމާއެކުވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ށ. އަތޮޅުގައި 

މުވައްޒަފުންވަނީ   16 ބައިވެރި  ޕްރޮގްރާމުގައި  މި  ހިންގުނު 

ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. 

ގުޅިގެން  އެގްޒެމިނޭޝަނާ  ޕަބްލިކް  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިމްތިހާނު އަހަރަކު 2 

ފަހަރު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދަދުސެންޓަރުތައްތާރީޚު

21 މެއި 2016
މާލެ، ޅ. ނައިފަރު، ގއ. ވިލިނގިލި 

އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު
44

14 ނޮވެންބަރު 

2016

މާލެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ށ. 

މަރޮށި، ށ. ނޫމަރާ، ނ. ޅޮހި، ރ. 

އިނގުރައިދޫ، ބ. ގޮއިދޫ، އއ، 

ފެރިދޫ، އދ. ފެންފުށި، އދ. 

ހަންނާމީދޫ ވ. ފުލިދޫ، މ. ދިއްގަރު، 

މ. މަޑުއްވަރި، ފ. ބިލެއްދޫ
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7.4.4 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް

7.4.5 “ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރީ” އެކުލަވާލުން

7.4.6  ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިސް 
މަގާމްތަކަށް މީހުން ޮހވުމުގެ އިމްތިހާން ހިންގުން

ތަމްރީނު  ހިންގާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  އެންމެ  އޮފީސްތަކަށް  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ 

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކިއެކި ވަޒީފަތަކަށް 

ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް، 2016 ވަނަ 

އަހަރު ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް 

މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާތަކުގެ  ގެ 

އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރު ދެނަގަތުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު 

އެހީގައި  ފޯމްގެ  ސަރވޭ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  އެއްކުރުމަށް 

ހެދިފައިވެއެވެ.  އެސެސްމަންޓެއް”  ނީޑް  “ޓްރެއިނިންގ 

އަދި  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  އޮފީހަކުން   77 ސަރވޭގައި  މި 

ޓްރެއިނިންގ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  އެހީގައި  ސަރވޭގެ  މި 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އެނަލިސިސްގެ  ނީޑް 

ކޯސްތަކަށާއި  ހިންގަމުންދާ  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ 

 2016 ގޮތުން  މި  ކުރެވެމުންނެވެ.  އަންނަނީ  މަސައްކަތް 

ސަރިވސްގައި  ސަޕޯޓް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަހަރު  ވަނަ 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން “ޕްރޮފެޝަނަލް 

ޚާއްސަ  ނަމުގައި  ސްޓާފްސް”  ސަޕޯޓް  ފޯރ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ހިންގަން ފެށިފައެވެ.

ތަމްރީނު  ހިންގާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  އެންމެ  އޮފީސްތަކަށް  ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ 

ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހެދުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި ހިންގުނު ‘ޓްރެއިނިންގ 

ނީޑް އެސެސެމަންޓް’ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 އިންސްޓްޓިއުޓްގެ  ޓްރެއިނިންގ 

ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރީ ވަނީ އެކުލަވާލައި އާންމުކުރެވިފައެވެ.

އައްޔަންކުރެވޭ  މަގާމްތަކަށް  އިސް  ގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ގާބިލް  އެންމެ  އިސްވެރިންނަކީ  ނުވަތަ  ޒިންމާދާރުވެރިން 

މީހުން  މަގާމުތަކަށް  އެ  ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި،  ފަރާތްތައްކަން 

ހިމަނަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތާ  މަގާމުގެ  ހޮވުމުގައި 

ބައިތައް ހިމަނައިގެން ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ދެމުން 

އަންނަ އިމްތިހާން ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކޮށް އެ އިމްތިހާން ހިންގުމުގެ  

މަސައްކަތް  2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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7.4.7 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީސްގެ ދަށުން އިންތިޒާމު ކުރެވުނު ލެކްޗަރތައް

ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ގާބިލް މަސައްކަތައް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ޕްރޮޕެޝަނަލްކޮށް 

ތަމްރީނު  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  އިންސްޓްޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހެދުމަށްޓަކައި  ކަމުގައި  ބައެއް  މަސައްކަތްކުރާ 

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އިތުރުން، ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީސްތަކެއް 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން 3 ލެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމުވަނީ 

ބޭއްވިފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. 2016 ވަނަ 

އަހަރު ހިންގުނު ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީޒްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

 An Evening with Professor
Hassan Ugail

 Public Administration and
 Management
 The Chinese Approach by
 CAG Professor

Mrs Jin Zhuqing

 Virtual Session on Investing in
 Human Capital Management by

CAG Professors

10 ޖަނަވަރީ 2016

13 އޮކްޓޫބަރު 2016

19 އޮކްޓޫބަރު 2016
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7.5.1 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، 

ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  އޮތޯރިޓީއާއި،  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

ކޯޓު  ކޮމްޕެނީއާއި، ސްޕްރީމު  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  އޮތޯރިޓީއާއި، 

އަދި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އެ  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ތަމްރީނު  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ގާބިލްކަން 

އިދާރާތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.

7.5.2 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއެކު މެމޮރަންޑެމް 

ފަރާތްތަކާއި  އެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ  އަންޑަރސްސްޓޭންޑިންގ  އޮފް 

ގުޅިގެން ތަމްރީނުތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް 2016 ވަނަ އަހަރު 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުން  މި  ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ވެސް 

ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ތަމްރީނު ފެސިލިޓީސް އެ ފަރާތްތަކުން 

ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމަށް ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ބޭނުންތަކަށް  އިދާރާތަކުގެ  އެހެނިހެން  ސަރުކާރުގެ 

ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީސްތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ.

7.5 މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

އިންސްޓިޓިއުޓަށް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް   7.5.3

މަހު  މެއި   2016 އިންސްޓިޓިއުޝަނުން  ރޯޔަލް  ސިންގަޕޫރުގެ 

ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ހިންގުމަށް  ތަމްރީނު  ޒިޔާރަތުގައި  ޚާއްސަ  ކުރެއްވި 

އެއްބާރުލުން އުފެއްދުމަށާއި، އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްގީއަށް، 

މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ 

އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާ  ގޮތުން  ބެހޭ  މަސައްކަތްތަކާ 

ދެފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް 

ކުރުމަށް  ތަރައްގީ  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

މަސައްކަތްތަކާ  ގެންދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަނުން  ރޯޔަލް 

ސިވިލް  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޚިޔާލު  ގުޅޭގޮތުން 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޖަމީލާ އަލީ ޚާލިދު  ބައިވެރިވެ 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

7.5.4 ތައިލެންޑުގެ “އޮފީސް އޮފް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު” ގެ 

ވަފުދާއެކު 3 އޮގަސްޓު 2016 ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި   ބޭއްވުނު  އިންސްޓިޓިއުޓުގައި 

ތަރައްގީއާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އުފެއްދުމަށާއި،  އެއްބާރުލުން 

މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ 

ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރަމުންދާ  ދެފަރާތުން  ކުރެވި  ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި  ވެއެވެ.  ބަދަލުކުރެވިފައި  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން 

ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޚިޔާލު  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވިދާނެ 

ރައީސް  ނައިބް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބައްދަލުވުމުގައި  މި 

އިސްވެރިން  ކޮމިޝަނުގެ  އިތުރުން  ޚާލިދުގެ  އަލީ  ޖަމީލާ  އަލްފާޟިލާ 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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8. ކުރިމަގަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް 
ރޭވިފައިވާޮގތް

 2016 ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ޒަމާނީކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އެ  ތައްޔާރުކުރެވި  ޕްލޭނެއް  އަހަރަށް  ވަނަ   2020 އިން 

ނޑައެޅިފައެވެ.  ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަމާޒު ވަނީ ކަ

ދެވަނަ  ކޮމިޝަނުގެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2016 ގޮތުން  މި 

ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭނުގެ ފުރަތަމަ އަހަރެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި ބޮޑަށް ކުރިއަށް 

ގެންދެވިފައިވަނީ ކަންކަން ރޭވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ސްޓްރެޓެޖިކް 

ޕްލޭންގައި ރޭވިފައިވާ 41 ސްޓްރެޓިޖިކް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 16 

ހަރަކާތަކީ، ނިމުނު ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން 

 2016 އިތުރުން،  މީގެ  ޙަރަކާތްތަކެވެ.  ގެންދާ  ހިންގަމުން 

އިތުރު 7 ސްޓްރެޓެޖިކް  ކުއާޓަރުގައި  ދެވަނަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހަރަކާތެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ . 1

ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީ އަދި އުފެއްދުންތެރި ތަނަކަށް 

ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މަސައްކަތު ކޮމިޓީތަކެއް އުފެއްދުން.

ޕްރޮގްރާމް . 2 އަދި ސަކްސެޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކެރިއަރ 

ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަދި އުޞޫލުތައް 

ދެނެގަނެ ކުރިއެރުވުން.

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވިފައިވާ . 3

ތަމްރީންވުމަށް  ތިބެގެން  ވަޒީފާގައި  ދިރާސާތަކާއި 

ނޑައޅައި ހިންގުމަށް ޕްލޭންތައް  ބޭނުންވާ  ޝަރުޠުތައް ކަ

އެކުލަވާލުން.

8.1 ދެވަނަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 
)2020-2016( އާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު 

މަސައްކަތްތައް

8.2 2016 އިން 2020 ވަނަ 
އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ މުހިއްމު ސްޓްރެޓެޖިކް 

އެކްޝަންތައް

އިންސްޓިޓިއުޓު . 4 ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  އިސްނެގުމާއި،  މެދުވެރިވެގެން، 

މި  އުފައްދައި،  ޕްރޮގްރާމް  ކުރިއެރުމުގެ  މުޚްތަރިހުކަން 

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުން.

ޢިލްމު އުނގެނި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް . 5

ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީތަކާއި، 

އެސެސްމަންޓްތައް  އިދާރާތަކާއެކު  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓްތައް 

ހެދުން.

އަދަބުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ . 6

ސަޤާފަތެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ސިވިލް ސަރވަންޓުން މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާނޭފަދަ . 7

ނޑައަޅައި ހިންގުން. ރިވޯޑް ޕެކޭޖްތައް ދެނެގަނެ ކަ

ހަމަހަމަކުރުމާއެކު، . 8 ދިރިއުޅުން  އަމިއްލަ  މަސައްކަތާއި 

ބާރުއެޅުމުގެ  އިސްކަންދިނުމަށް  ދިރިއުޅުމަކަށް  ދުޅަހެޔޮ 

ކްލަބެއް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޙަރަކާތްތެރި  ގޮތުން 

ގާއިމުކުރުން.

ލިބެންހުރި . 9 ރައްކާތެރިކަމާއި  މާހައުލުގެ  މަސައްކަތުގެ 

ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ފުއްދުންތެރިކަން  ވަޞީލަތްތަކުގެ 

ދިރާސާކުރުން.

ވަޒީފާގެ . 10 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކުރެވިފައިވާ  ލާމަރުކަޒީ 

ދައުރު ވަރުގަދަކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުން.

ނޑު . 11 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބިނާކޮށް މުސާރައިގެ މިންގަ

ނޑައެޅޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން. ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް މުރާޖަޢާ . 12 ކަ

ކުރުމާއެކު، ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އޮޑިޓް ކުރެވޭނެ 

ނިޒާމެއް އުފެއްދުން.

އަދި . 13 ޑިޕާޓްމަންޓްތައް  މިނިސްޓްރީތަކާއި،  ހުރިހާ 

އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި، މޮނީޓަރކޮށް 

މިންކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓާރ ރޭޓިންގެ މިންގަޑު އުފެއްދުން.

ކުރުމަށްޓަކައި . 14 ހާސިލު  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ މުއައްސަސާގެ 

އާންމު  މެދުވެރިކޮށް  މޮޑަލްއެއް  ‘ހައިބްރިޑް’ 

މިނިސްޓްރީތަކާއި،  ދަށުން،  އެއްބަސްވުމެއްގެ 
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8.3 ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ޯއވަރސައިޓް 
ޮކމިޓީ އެކުލަވާލުން

ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ޯއވަރސައިޓް ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން

ސައިޒެއް  ރަނގަޅު  އިދާރާތަކުގެ  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓްތައް 

ނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. ކަ

ޚިދުމަތްތައް . 15 ނޑުތަކަށް  މިންގަ ނޑައެޅިފައިވާ   ކަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ބަލައި، އެފަދަ 

ވެއްޓެއް ބިނާކުރުން.

ޚިދުމަތްތައް . 16 އޮންލައިން  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ 

އީ-ރެކޯޑްތައް  އަދި  ޑާޓާ  ޑިޖިޓަލް   ، ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި 

ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ކޮމިޔުނިކޭޝަން  އިންފޮމޭޝަން،  ކޭޓަރކުރުމަށްޓަކައި 

އަދި  ބޮޑުކުރުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ބިނާކޮށް  އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް  ގެނެވޭފަދަ  ނަތީޖާ  ރަގަޅު 

އައު އިންފޯރ ސްޓްރަކްޗަރެއް އުފެއްދުން.

ގްރާސްރޫޓްގެ . 17 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  އުޞޫލުތަކުގެ  އާންމު 

ގޮތްތައް  ލިބޭނެ  ޑޭޓާ  މަޢުލޫމާތާއި  ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ 

ހިމެނޭގޮތަށް،  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ގޮތުން  ފަހިކުރުމުގެ 

ގުޅިފައިވާ ޑޭޓާ ބޭސް ސިސްޓަމެއް އުފެއްދުން.

އަންހެނުން . 18 މަޤާމްތަކުގައި  އިސް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ތަނަވަސްކުރުމުގެ  ފުރުޞަތުތައް  ކުރުވުމަށް  ޙަރަކާތްތެރި 

ގޮތުން އިސް މަޤާމްތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުމަށް 

އުސޫލުތަކެއް އުފެއްދުން.

މަރުކަޒުތައް، . 19 އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކާއި،  ޝައުގުވެރިވާ 

އެހެނިހެން  އަދި  ސޮސައިޓީ  ސިވިލް  އެން.ޖީ.އޯތައް، 

މަސްއޫލުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، 

އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން.

ހޯދުމަށާއި، . 20 ހައްލު  ހުރަސްތަކަށް  ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ކުރިމަތިވަމުން  މުއައްސަސާތަކަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ހަދައި  ދިރާސާތައް  ބެލުމަށްޓަކައި  ކަންތައްތައް  އަންނަ 

ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ކުޅަދާނަކަން  ޝާއިޢުކުރުމުގެ 

ޓީމެއް  ދިރާސާކުރާ  އެހީތެރިކަމާއެކު  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހޯދުން.

ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އޯވަރސައިޓް ކޮމިޓީއަކީ، ކުރިއަށް އޮތް 

ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލެވި އާއްމު ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް 

ގައި   2020-2016 ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ސަރވިސްގެ 

މި  ކޮމިޓީއެކެވެ.  އުފެދިފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް 

ހާސިލްކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ގައިވާ   2020-2016 ޕްލޭން 

ނުވާ  ހާސިލް  ބަލައި،  މިންވަރު  ހާސިލްވާ  ބާރުއެޅުމަށާއި 

އަދި  ދީ  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  ކުރުމަށް  ހާސިލް  ކަންތައްތައް 

މި  ޔަޤީންކުރުމެވެ.  ހާސިލްވީކަން  ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައިވާ 

މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2016 ގޮތުން 

ނޑައަޅައި ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ހޮއްވަވާފައެވެ. ކަ

ޑރ. ޢަބްދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޑރ. އަޙްމަދު ޞާލިޙް

)ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް(

އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު

)ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް(

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ދީދީ

)ޒިންމާދާރުވެރިޔާ، ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ(

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ހަބީބާ

)ޑިރެކްޓަރ، ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް(

ކޮމިޓީގެ ރައީސް

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން:
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9





ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން | އަހަރީ ރިޯޕޓް 2016

9. 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް

9.1 ސިވިލް ސަރވިސް ޮކންފަރެންސް 2016

މައްސަލަތައް  ހުރި  އިދާރާތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ދެނެގަނެ،  ދިރާސާކޮށް، 

ދިރާސާތަކުގެ  ކުރެވުނު  މައްޗަށް  ދާއިރާތަކެއްގެ  މުހިންމު 

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް 

2014 އޮކްޓޫބަރު މަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގެ 

ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  އަލީގައި 

11-  ”2016 ކޮންފަރެންސް  ސަރވިސް  ސިވިލް  “ދިވެހި 

12 މެއި 2016 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ފުރިހަމަ ސިވިލް 

މަގްސަދެއްކަމުގައި  ނޑު  މައިގަ ޤާއިމްކުރުން  ސަރވިސްއެއް 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޮންފަރެންސްގައި ޖުމްލް  ހަމަޖެހިގެން 

ގޮތުން  ބެހޭ  ކަރުދާސްތަކާއި  އެ  ހުށަހެޅި  ކަރުދާހެއް   6

މަޝްވަރާ  ވަނީ  މެދުގައި  ބައިވެރިންގެ  ކޮންފަރެންސްގެ 

ޚާއްސަ  ނޑައެޅި،  ކަ ދާއިރާއެއް   3 ޖުމްލަ  ކުރެވިފައެވެ. 

ހުޅުވުމުގެ  ކޮންފަރެންސް  މި  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ކުރެވިގެން 

ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ 

ވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު 

ވަހީދު ހަސަނެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގެ ކީނޯޓް ސްޕީކަރއެއްގެ 

އިންސްޓިޓިއުޓް  ސްރިލަންކަން  ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވީ  ގޮތުން 

 )SLIDA( އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އޮފް 

ތިލިކަސަރީއެވެ.  އެމް  ޕްރޮފެސަރ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ގެ 

ކޮންފަރެންސްގައި  މި  ބައިވެރިވި  ބައިވެރިން   112 ޖުމްލަ 

ހުށަހެޅުނު ކަރުދާސްތަކުގެ އަލީގައި މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް 

ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ ތިން މުވައްޒަފެއް ވަނީ ކަރުދާސް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ޒުހައިރާއި  އައިމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ  ލީގަލް  އެއީ 

ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހީނާ 

ޒުލައިޚާ  އޮފިސަރ  ރިލޭޝަންސް  އެމްޕްލޯއީ  އަދި  ރަޝީދު 

އިބްރާހީމެވެ.
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9.2 ސިވިލް ސަރިވސް އީޖާދީ އިނާމް 
2016

މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

އިދާރާތަކަށް ހިންގުމުގެ ޒަމާނީ އައު ގޮތްތައް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް 

އިނޮވޭޝަން  ސަރވިސް  “ސިވިލް  ގޮތުން  ހިތްވަރުދިނުމުގެ 

އެވޯޑް”ގެ ނަމުގައި 2012 އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު 

އަށް  އިނާމު”  އީޖާދީ  ސަރވިސް  “ސިވިލް  ނަން  އެވޯޑުގެ 

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، 2016 ވަނަ އަހަރުވަނީ ދެއްވާފައެވެ. މި 

އެވޯޑްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތް ހަލުވި ކުރުމަށް 

ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ފެންވަރާއި  މަސައްކަތުގެ  އޮފީހުގެ  ނުވަތަ 

ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާއެކު 

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ކުރާ 

ކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެ ފަދަ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތައް 

ބާއްވައިފައިވަނީ  ހަފްލާ  ދިނުމުގެ  އިނާމް  މި  ފާހަގަކުރުމެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2016 ގެ ނިންމުމުގެ 

ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންނެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލް 

ސަރވިސް އީޖާދީ އިނާމް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ އިންފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމުގެ 

ދާއިރާއިން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޚިދުމަތުގެ  ދެވޭ  ހަރުދަނާކޮށް،  ނިޒާމު  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  އަދި 

ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ އެވެ. އިނާމު 

ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ސިވިލް 

ސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2016 ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ 

ޝަރަފުވެރި މެހެމާން،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. 

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަނެވެ.

9.3 އަޮތޅުތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ 
ރިފްރެޝަރ ޕްޮރގްރާމް

ސަރިވސްގެ  ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރައްވާ  އަތޮޅުތަކުގައި 

ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް  އަތޮޅު  އިސްވެރިންކަމުގައިވާ  އެންމެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ހުނަރު  މަޢުލޫމާތާއި  ބޭނުންވާ 

މެއި   2016 ޕްރޮގްރާމް”  ރިފްރެޝަރ  “ޒިންމާދާރުވެރިންގެ 

11 ން 13 އަށް މާލޭގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި 

އަތޮޅުތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ގަވާއިދު، ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

“ސިވިލް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން 

ސިޔާސަތު”  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ 

މާހައުލުގައި   މަސައްކަތުގެ  އިތުރުން  މައުލޫމާތުގެ  ބެހޭ  އާއި 

ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންނާއެކު  ގޮތުގައި  ޓީމެއްގެ 

ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައުލޫމާތު 

މާލޭގައި  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ   3 ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.  ވަނީ 

އަތޮޅުގެ  ރާއްޖޭގެ 20  ޕްރޮގްރާމުގައި  މި  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް 

ޒިންމާދާރުވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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9.5 ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިއްމު 
ދުވަސްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް

ސާފުތާހިރުކަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ފަރާތްތަކަކީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  އިދާރާގައި  ދަމަހައްޓައި، 

ސާފުތާހިރުކަމަށް ލޯބިކުރައްވާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްސަދުގައި 

ހިންގުނު ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 

 13:00 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވީ   2016 ފެބްރުވަރީ   25

ހުރިހާ  ކޮމިޝަނުގެ  ހަރަކާތުގައި  މި  އަށެވެ.   15:00 އިން 

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

އިނާމު  ވަނީ  ފަރާތްތަކަށް  ދިޔަ  ވަނައަށް  ވަނަ  ތަފާތު  އަދި 

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. 

9.5.1 ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަސް 

9.4 ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް 
ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން ބޭއްވުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

ތެރެއިން ސަޕޯޓް ސްޓާފް ލެވެލް އިން ފެށިގެން އެގްޒެކެޓިވް 

ލެވެލްއާއި ދޭތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި 

ކަމަށް  މުހިއްމުކަމެއް  ހުރުމަކީ  ހުނަރުތަކެއް  ކަހަލަ  ވަކި 

ޤާބިލުކަން  އެ  ފެންނާތީ،  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ގޮތުން  މަގުފަހިކުރުމުގެ  ދިނުމަށް  ހޯދައި 

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ތައްޔާރުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުގައްރަރެއްގެ 

 21 ބުރު  ދެވަނަ  އިމްތިހާނުގެ  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ވަޒީފާއަށް 

މެއި 2016 ގައި ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން ޅ. 

ނައިފަރު، ގއ. ވިލިނގިލި އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު 

މި އިމްތިހާނުގައި ޖުމްލަ 78 ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ވަނީ  ބޭއްވުމަށް  ފަހަރު   2 އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިމްތިޙާނު  މި 

ބުރު  ތިންވަނަ  އިމްތިހާނުގެ  މި  ގޮތުން  މި  ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އަދި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފައިވަނީ 14 

 14 އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ގައެވެ.   2016 ނޮވެންބަރު 

ޖުމުލަ  އިމްތިހާނުގައި  މި  ގެންދިޔަ  ކުރިޔަށް  ސެންޓަރެއްގައި 

ނޑިޑޭޓުން އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވިއެވެ. 246 ކެ

ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  މުގައްރަރުގައި  އިމްތިހާނުގެ  މި 

ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ދިވެހިބަހާއި  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ހުނަރާއި، ހެޔޮގޮތުގައި މުޢާމަލާތުކޮށް ރަނގަޅަށް މުވާސަލާތު 

އެޕްޓިޓިއުޑްގެ  ހިންގުމާއި  އިދާރީ  ހުނަރުތަކާއި  ކުރުމުގެ 

ސިވިލް  ހިމެނިގެންވެއެވެ.  ބައިތައް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ހުނަރު 

ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް 

އިމްތިހާނުގެ  މި  ބޭއްވޭ  ގުޅިގެން  އެގްޒަމިނޭޝަނާއި  ޕަބްލިކް 

މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް 

ނޑު  އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ބޭނުންވާ މައިގަ

ފަރާތްތަކެއްތޯ  ގާބިލު  ވަޒީފާއަށް  ލިބިފައިވާ،  ހުނަރުތައް 

ދެނެގަތުމެވެ. މި އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ސިވިލް 

ޕޮއިންޓް  އިތުރު  ކުރިމަތިލުމުން  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ 

ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

74
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ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2016 ފާހަގަ ކުރުމުގެ 

ގޮތުން 08 މާރިޗު 2016 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވާފައެވެ. މޯލްޑިވްސް 

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގގެ މީރު ބަހުރު މާލަންގައި ބޭއްވުނު މި 

ސެޝަންގައި ތިން ބޭފުޅަކު “އެމްޕަވަރިންގ ވިމަން އިން ދަ 

ސިވިލް ސަރވިސް އޮފް މޯލްޑިވްސް” ގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ 

ތިން  މި  ދެއްވާފައެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ވަނީ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އޮފް  ޑިރެކްޓަރ  ބޭފުޅުންނަކީ 

އޮފް މޯލްޑިވްސް އަލްފާޟިލާ ފަސޫހާ، ފައުންޑަރ ފޯ ވިމަން 

މެނޭޖިންގ  ޑެޕިއުޓީ  އަދި  އަޙްމަދު  އަނީސާ  އަލްފާޟިލާ 

އަލްފާޟިލާ  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ 

ފަރާތުން  ގިނަ  އަށްވުރެ   70 ޖުމްލަ  ޝާހިދެވެ.  ޝާޔަން 

ދުވަހާ  އިތުރުން  މީގެ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މި ސެޝަންގައި 

ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ވަނީ ކޭކް ފެޅުމުގެ 

ރަސްމިއްޔާތެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ.

އެޕްރީލް   14 އިސްނަންގަވައިގެން  އެކަޑަމީއިން  ދިވެހިބަހުގެ 

ދުވަހުގެ  ބަހުގެ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ދުވަސް  ވަނަ   2016

ސިވިލް  ގުޅިގެން  ނިންމުމާއި  ފާހަގަކުރުމަށް  ގޮތުގައި 

ވަރަށް  ވަނީ  ދުވަސް  އެ  ވެސް  ކޮމިޝަނުގައި  ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ  ކަމުގައި  މި  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ގަދަކޮށް  ކުލަ 

ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދެވީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަސް 

9.5.2 ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

9.5.3 ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް

ކޮމިޓީއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް އައީ ދިވެހިވަންތަ ހެދުން ލައިގެންނެވެ. 

އަދި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް ވެސް 

ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި ބޭއްވެވި 

ވަނީ  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ  ކޮމިޝަނުގެ  އެސެމްބްލީގައި  މި 

މުބާރާތެއް  ލަފްޒު  އައު  އޮފީސް  ގޮތުން  މި  ބައިވެރިވެފައެވެ. 

ވަނީ ބާއްވައި، ވަނަ ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އިނާމު 

އިސްވެރިން،  މުވައްޒަފުންނާއި  ކޮމިޝަނުގެ  މި  ދެއްވާފައެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި ޢަމަލީ 

ވަޒަންކުރުމުގެ  އަގު  އެކަމުގެ  ބައިވެރިވެފައިވާތީ،  ގޮތުން 

ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ވެސް 

ދެއްވާފައެވެ.

ވެސް  އިންސްޓިޓިއުޓްގައި  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް 14 އެޕްރީލު 2016 ގައި ވަނީ ފާހަގަ 

ކޮށްފައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު 

ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ދިވެހިބަހަށް  ކޮށްދެއްވީ  ޝަރަފުވެރި 

އަލްފާޟިލް  ކަމުގައިވާ  ޚިދުމަތްތެރިއެއް  އަންނަ  ކުރައްވަމުން 

ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  މި  އެވެ.  )ކަށިމާ(  އަހުމަދު ޝާކިރު 

‘ކުއްލި  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ގޮތުން 

ގިނަ  ތަފާތު  ފަދަ  މުބާރާތް’  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  މައުޟޫޢަށް 

ހަރަކާތްތަކުގައި   މި  ހިންގާފައެވެ.  ވަނީ  ޙަރަކާތްތައް  އަދަބީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލާ 

އަދި  މުވައްޒަފުން  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ޚާލިދުއާއި  ޢަލީ  ޖަމީލާ 

ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވިއެވެ.
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 6 ގެ  )މީރާ(  އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 

ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭއްވެވި “ޓެކްސް 

ހަވީރުގައި  ކުޑަކުދިންގެ  ބޭއްވި  ގޮތުން  ހަރަކާތެއްގެ  ވީކް”ގެ 

ގޮތުން  ބައިވެރިވުމުގެ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ސްޓޯލްއެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. 02 އޮގަސްޓް 2016 ވީ 

ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 

މި ހަރަކާތުގައި އެކި އެކި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ 

ސްޓޯލް ހަދާފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ހުޅުމާލޭގައި އުޅުއްވާ ގިނަ 

އަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ޤައުމީ 

ކޮމިޝަނުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ރަބީޢުލްއައްވަލް   01 ކަމުގައިވާ  ދުވަސް  ޤައުމީ  ގޮތުން  މި 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ދުވަހު  ކުރީ  ދުވަހުގެ  ވަނަ   1438

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ވަނީ ޤައުމީ ދުވަހާއި 

މި  ދެއްވާފައެވެ.  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ޚާއްސަ  ގުޅުވައިގެން 

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ މަޢުޟޫއަކީ “ޤައުމީ ލޯތްބާއި ޤައުމިއްޔަތު 

ޤައުމީ  ޒަރިއްޔާއިން  ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ  މި  އެވެ.  ދިރުވުން” 

ލޯތްބަކީ ކޮބައިކަމާއި، ޤައުމީ ލޯބި އަށަގަތުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި 

އަދި ޤައުމީ ދުވަހަކީ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ވަރަށް 

ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮޅުންފިލުވާދެއްވާފައެވެ.  ފުރިހަމައަށް 

ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި ގަޑިއިރެއްހާއިރު ވަންދެން 

ދުވަހުގައި  ޤައުމީ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  މި  ގެންދެވި  ކުރިއަށް 

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ދުރަށް ދައްކާފައެވެ.

 2016 އިސްނަންގަވައިގެން  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް 

ހއ.   20 އިން   14 މަހުގެ  ފެބްރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހޯރަފުށީގައި “ޑިމޮކްރެސީގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން” ތީމްގެ 

ސަރުކާރުގެ  ހަފްތާއަކީ،  ޑިމޮކްރަސީ  ފާހަގަކުރެއްވި  ދަށުން 

ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި  ޖަމްޢިއްޔާ  އަމިއްލަ  މުއައްސަސާތަކާއި 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޑިމޮކްރަސީގައި އަދާކުރާ ދައުރު ހަރުދަނާ 

ހޭލުންތެރިކަން  ޢާއްމުންގެ  މެދު  ޑިމޮކްރެސީއާ  ކުރުމަށާއި، 

މި  ޙަރަކާތެކެވެ.  ބޭއްވެވި  މަޤުޞަދުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ 

ވަނީ  ވެސް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޙަރަކާތުގައި 

ބޭފުޅުންނަކީ   4 ބައިވެރިވި  ކޮމިޝަނުން  ބައިވެރިވެފައެވެ. 

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ހަބީބާ، ސީނިއަރ އޮފިސަރ 

9.5.4 މީރާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ބައިވެރިވުން

9.5.6 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް 

9.5.5 ޑިޮމކްރަސީ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުން

އޮފިސަރ  ލީގަލް  ސީނިއަރ  ޝިޔާމް،  ހަސަން  އަލްފާޟިލް 

ޕަބްލިކް  އަދި  ޒުހައިރު  އަބްދުهللا  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ 

އަމީން  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އޮފިސަރ  ރިލޭޝަންސް 

އިބްރާހީމެވެ.
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އިސްނަގައިގެން 

ފުރަތަމަ  ބޭއްވި  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި  އިޖްތިމާޢީ  ރާއްޖޭގެ 

ބިންހިއްކި  އަލަށް  ހުޅުމާލޭގައި  ކަމުގައިވާ،  ހަރަކާތް  ތާރީޚީ 

ސަރަހައްދުގައި ގަސް އިންދުމާއި އަދި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  ހަފްލާގައި  ސޮއިކުރުމުގެ  އިޤްރާރުގައި 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. “އާރޯ” 

ނަމުން ނަން ދެވިގެން މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އެކުއެކީގައި 

އިންތިޒާމްކުރި މި ފަދަ ފުރަތަމަ ޙަރަކާތް ބޭއްވިފައިވަނީ މި 

އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ކަމުގައިވާ 05 ޖޫން ގެ 

އެއް ދުވަސް ކުރިން 04 ޖޫން 2016 ގައެވެ.

އިގުރާރުވެ  ހިމާޔަތްކުރުމަށް  ތިމާވެށި  ހަރަކާތުގައި،  މި 

އިޤްރާރުގައި  އިސްވެ  ވެރިން  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން 

ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި 

ރަމަޟާން  އޮތީ  ފަހުން  އޭގެ  އިންދެވިއެވެ.  ގަސް  ބިމުގައި 

މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން 

އިންސާފުކުރުމެވެ.  މާހެފުމަކަށް  ބޮޑު  އިންތިޒާމްކުރި 

މި  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ހަރަކާތުގައި  މި 

ގެންގޮސްފައިވާލެއް  ކުރިއަށް  އިންތިޒާމްކޮށް  ހަރަކާތް 

ވާހަކަދައްކާފައިވާކަން  ތައުރީފުކޮށް  ކަމަށް  އެ  ފުރިހަމަކަމުން 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ބޭއްވުނު މި ހަފްލާ ރާވައި 

އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ މި ކަމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން 

އިދާރީބައި  ކޮމިޓީގެ  މި  ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.  އިންތިޒާމް  ނެގުނު 

ކޮމިޝަނުންނެވެ.  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ 

އަދި މި ހަރަކާތް ސްޕޮންސަރކޮށް ދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ 

ފަރާތްތަކެއްގެ ދީލަތި އެހީއާއެކުގައެވެ.

އިން  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ސީއެސްޓީއައި ފުޓްސަލް 

ޗެލެންޖް ކަޕް، 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

22 އެޕްރީލު 2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ނޑުގައި ބޭއްވުނު އެއްދުވަހުގެ މި ކަޕްގައި މުޅިއެކު 6 ޓީމް  ދަ

ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެއީ  ވާދަކޮށްފައެވެ.  ވަނީ 

ސިވިލް  ޓީމާއި  ދަރިވަރުންގެ  ކޯހެއްގެ   5 އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

ވާދަވެރި  ޓީމެކެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

މެޗްތަކަކަށްފަހު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ ސިވިލް ސަރވިސް 

އައި  ވަނަވަނައަށް  ޓީމާއި  ޗެންޕިއަން  ޓީމެވެ.  ކޮމިޝަނުގެ 

ކުޅުންތެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމެވެ.

9.5.8 ސީއެސްޓީއައި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް 9.5.7 “އާޯރ” ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތް
2016
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9.6 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާއިން ބޭރު ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މުހިއްމު 
މަސައްކަތްތަކާއި ތަމްރީނުތައް

ޯވރކްޮޝޕް ޮއން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޯފރ 
ސިވިލް ސަރވަންޓްސް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް 2016
)ފޭސް 1(

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮކންފަރެންސް ޮއން ބުލޫ ޯއޝަން 
ސްޓްރަޖީ އަދި ޮކމަންވެލްތު އެޯސސިއޭޝަން ޯފރ 
ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް

ސިންގަޕޫރު ޯރޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވަފްދެއް 
ޮކމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

ތައިލޭންޑްގެ ޮއފީސް ޮއފް ދަ ސިވިލް ސަރވިސް 
ޮކމިޝަނުގެ ވަފްދެއް ޮކމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

މެލޭޝިއާ

ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެ

24 މާރިޗު - 13 އެޕްރީލް 2016

ޗައިނާ

14-21 އޮގަސްޓް 2016

8 - 9 މޭ 2016

2 – 4 އޮގަސްޓް 2016
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ރީޖަނަލް ޯފރަމް ޮއން އައި.ސީ.ޓީ ހިއުމަން ކެޕޭސިޓީ 
ޑިވެޮލޕްމަންޓް އެންޑް ޯލންޗް ޮއފް ވިމަން އެންޑް 
އައިސީޓީ ފްޮރންޓިއަރ އިނިޝިއޭޓިވް )ވައިފައި(

ޯވރކްޮޝޕް ޮއން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޯފރ 
ސިވިލް ސަރވަންޓްސް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް 2016

)ފޭސް 2(

ކޮރެއާ

ޗައިނާ

ދިވެހިރާއްޖެ

ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ ޮއފް ގަވަރނަންސްގެ ވަފްދެއް 
ޮކމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

30 އޮގަސްޓު - 19 ސެޕްޓެންބަރު 2016 

9 - 10 ޖޫން 2016

9 – 22 އޮކްޓޫބަރު 2016



2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބީތައް

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކންފަރެންސް 2016

ސިވިލް ސަރވިސް އީޖާދީ އިނާމް 2016

 ސްޓާފް ރިޓްރީޓް 01 )ކ. ހުރާ(މީޓިންގްތައް މެނޭޖްކުރުމަށް “ސައްލާ” ޕްރޮގްރާމް ބޭނުންކުރަން ފެށުން 

 ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސް އާއި 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ހިންގުނު މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް



ސްޓާފް ރިޓްރީޓް 02 )ކ. ތުލުސްދޫ(

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މާލޭގެ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް 

ސަރވަންޓުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު

 ކުރުމަށް 8 ފަރާތަކާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

 ސީއެސްސީ ސްޓާފް ނައިޓް

ހިއުމަން ރިޯސސް ޮއޑިޓް 2016
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10. ޮކމިޝަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޮގންޖެހުންތައް

ނޑާއި، 	  އޮނިގަ މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހިމެނޭ  ނޑުތަކުގައި  އޮނިގަ ޢާންމު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ނޑުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި  ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެ ފަދަ އޮނިގަ

އިނާޔަތްތަކުގެ މެދުގައި ހުރި ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުން މިހާތަނަށް ނަތީޖާއެއް ނުލިބުން.

މަދުކުރަންޖެހި، 	  އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ދިއުމާއެކު،  ކުޑަވަމުން  އަހަރަށް  އަހަރުން  ބަޖެޓު  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން. 

ސްޓްރެޓެޖިކް 	  ޢާންމުކުރެވިފައިވާއިރު،  އެކުލަވާލައި،  އަހަރަށް   5 އޮތް  ކުރިޔަށް  ޕްލޭން،  ސްޓްރެޓެޖިކް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ރިސޯސްތައް ލިބޭނެގޮތެއް ނެތުން.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރެވޭނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި 	 

ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ދެވިގެންކަމަށް ވުމާއެކު، ތަމްރީނު ދެވޭނެ މަރުކަޒަކާއި އެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވޭނެ 

މަގު ފަހިވެފައި ނެތުން.

ނޑަށް، 1 އެޕްރީލު 2016 އިން ފެށިގެން 	  “ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން” ގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އައު އޮނިގަ

ނޑަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްނުވެ، މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ކެރިއަރެއް  އަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ނަމަވެސް، އެ އޮނިގަ

ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ތަމްރީނާއި  މަސައްކަތްކުރާ,  ކޮމިޝަނުގައި  ސަބަބުން،  ނެތުމުގެ  ފެންނަން  ކޮމިޝަނުން 

މުވައްޒަފުންތަކެއް، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާދޫކޮށް އެހެން ދާއިރާތަކަށް ބަދަލުވުން.

ބާރުގެ ދަށުން، ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ 	  ލިބިފައިވާ  ގަވާއިދުން ކޮމިޝަނަށް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި 

ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުން އަދި އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމަށް 

ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުން.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 	 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސަބަބުން،  ނުލިބުމުގެ  މީހުން  މަޤާމުތަކަށް  އެ  ނުލިބުމާއި 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދަތިވުން.

އާބާދީ 	  ދިނުމުގައި،  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ފޯރުކޮށް  އާބާދީތަކަށް ސަރުކާރުން  ކުދި  މެދުވެރިކޮށް  ސިވިލް ސަރވިސް 

ބެހިފައިވާ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށާއި އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވެ، ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ 

ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ދަތިވުން. 
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ރިޯޕޓް ނިންމުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން 2016 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

ނޑު  މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް އެކުލެވުނު ކަމަށްޓަކައި ކީރިތިهللا އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. މި ރިޕޯޓުން މައިގަ

މިންވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ގޮތުގެ  ހިނގައިދިޔަ  ކޮމިޝަނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް  އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް  ވޭތިވެދިޔަ  ގޮތެއްގައި 

މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާލެވުނު ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.

ދެމެދު،  ކޮމިޝަނާ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިދާރާތަކާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގޮސްފައިވަނީ  ފާހަގަކުރެވިގެން  އަހަރު  ވަނަ   2016

އެއްގުޅުމަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ “ވިއުގަ 2.0” ގެ ގިނަ މޮޑިއުލްތަކެއް ތައްޔާރުކުރެވި، އޭގެ ސަބަބުން އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ސަރުކާރުން  ސަބަބުން  ކަންކަމުގެ  މި  އަދި،  ގޮތުގައެވެ.  އަހަރެއްގެ  ދިޔަ  ތަނަވަސްވެގެން  ފަސޭހަމަގެއް  ކުރުމަށް  މުޢާމަލާތްތައް 

ރަޢްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރެވި، ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާހުކޮށް 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ 8 މިނިސްޓްރީއެއްގެ މެނޭޖްމަންޓް 

އޮޑިޓެއްކުރެވި، އަދި އެ ކަންކަމުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ގިނަކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަހަރު ނިމުނުއިރު ފެށުމަށް މިވަނީ 

ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެހެންކަމާއެކު، 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ 

އަހަރެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މާތްهللاގެ ވާގިފުޅާއެކު، ފެށިގެން މިދާ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދުތަކަށް 

ހިނިތުންވުމެއް ސަރުކާރުން ގެނެސްދެއްވާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރާ ހާލު، ސަރުކާރަށާއި، ރަޢްޔިތުންނަށް 

ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމުގެ ހެޔޮ ނަސީބު މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2017




