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 الّرحيــم الّرحمـن اللّـه بســم
دُ  سيّدنا علـى َوالّسالم َوالّصـالة  ،العَـالَِمـين َربُّ ِللّـهُِ اَلَحْمـدُ   أجمـعـين َوَصْحبِـهُِ آلـه َوعلـى محـمَّ

 
ވެ. ކެ ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާއެކު ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެ ،ކީވަނަ އަހަރަ  2021

 ،ސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކުތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކު ވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުން އަދި ދައުލަތުގެ މުއައް
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އުސްއަލިތައް މި ރިޕޯޓު 

 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައިލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ. 

ކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކާ ގުޅިގެން، ، ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2021
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން  ،އްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީހޮވުމާއި ޢަ

ކުރުމާއި ފޯމް ހުށަހެޅުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން އިމްތިހާނާއި އިންޓަވިއު އަދި ނަތީޖާ ޝީޓް ހާމަކުރުމާއި އަދި މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތް އައްޔަނު
 ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިއީ މެދުވެރިކޮށް މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ޒަމާނީ އޮންލައިން ހަމައަށް ސީއެސްވިއުގަ

ކުރެވޭގޮތަށް  ހުރި ރަށެއްގައި ހުރެގެން އެޕްލިކޭޝަންގެ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަތަނެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ވެސް އެ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ
 2021ކައުންސިލްތަކަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޯކަލް  ،ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ގޮތުން

ކުރުމަށްފަހު  ޖޫން މަހުގައި ކުރެވުނު އިއުލާނަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަވަނަ އަހަރުގެ 
 ސިލްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ލިބެންފެށިއެވެ. ކައުންސިލެއްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލުން އައްޔަނުކޮށް މި ކައުން 99

ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް  ،ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަސައްވުރެއް ކަމަށްވާ
ޝަން މަޝްރޫއު މިއަހަރު ނިމުނު އިރު އިފްތިތާހުކުރެވިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭ

ކޮމިޝަނުން އޮންލައިންކޮށް އިދާރާތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސީއެސްވިއުގައިގެ ޚިދުމަތް  މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން،މި ދިޔައެވެ. 
 ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވެ، މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަށްމުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ  އިތުރަށް ފުޅާކުރެވި،

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އޮންލައިންކޮށް  2022ވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގެނެވުނެ
 ވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އިދާރާތަކުން  މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމުގެ ގޮތުން
. ދެވޭނެއެވެތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންކުރެވޭ ގޮތަށް ރާވައި، ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން މި ބާރުތައް އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަ

ކުރެވި މިގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލާމަރުކަޒު 
ޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، އެހެން އިދާރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް އެ ބާރުތައް ދޫކޮށްލެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އަމާ
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ން ވެސް ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން މި ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ދައުރު ފުޅާކޮށް އޮޑިޓުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއި
  މަސައްކަތްތައް އަވަސްކޮށް ހަލުވިކުރުމެވެ.މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އިދާރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ ތަމްރީނުތައް ފޯރުވައިދީގެން 

ކުރެވުނު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުމްނަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި އެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް
އް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ތައާރަފުކުރެވުނެވެ. މި އިދާރާއެއްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރ އެ 471މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ  ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ އަވަސްމިން އަންގައި ،ފެންވަރާއި ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ  ޗާޓަރުގެ ބޭނުމަކީ އިދާރާތަކުން ސަރވިސް 
 ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމެވެ.

މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތާޒާކޮށް،  މަތިކުރުމަށްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުންވަނީ  2021 ،މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ސޫލުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނުތައް ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އު ،ހިންގާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދެވޭ ތަމްރީނުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ، ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގަން ފެށުނެވެ. މީގެ އިތުރުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ޝަނުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން،ސެންޓަރ ފޮރ ގުޑް ގަވަނަންސް އާއެކު ކޮމި
ބެޗެއްގެ ތަމްރީނު  3ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ފެށިގެން  19-ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮވިޑް

 ސިވިލް ސަރވަންޓުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނުކުރެވިފައި ވެއެވެ.  89ކުރިއަށް ގެންގޮސް އިތުރު 

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ  ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދަށާއި
އި އެކި އިދާރާތަކުގެ މެންޑޭޓަށް އަށް ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުސޫލާމި ގޮތުން، ވަޒީފާ ވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ.މަސައްކަތް

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންބަދަލުތަ  މި ،ޑުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކާއި ނއަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އޮނިގަ

ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ ކުޑަކޮށް މުސާރަ ލިބެމުން އައި ވޭޖް" ގެ މިނިމަމް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވުނު "
ޖަނަވަރީ  1 ،ކުރެވި ރ އަށް ވުރެ މަތިން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއ7000ްމުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ 

  ގަކުރަމެވެ.އިން ފެށިގެން މި އިޖޫރަ ހަމަޖެހިގެން ދިއަކަން އުފަލާއެކު ފާހަ  2022

ކޮމިޝަނަކީ މީޑިއާއާ ރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް  ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދިނުމަށާއި
އި ޤަވާއިދުގެ ބައިތައް އް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވުނެވެ. މި ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ޒަމަނީކުރުމާއި ޤާނޫނާމަސައްކަތްތަފެށި ކޮމިޝަނުން 

  ފަސޭހައިން ސާޗްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވުނު މޯބައިލް އެޕެއްވެސް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަލީގައި، ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއަށް މުހިއްމު  2021
ސިވިލް ސަރވިސް ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން މަޝްރޫއުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައި އޮތް އުއްމީދީ އަހަރެކެވެ. މި ގޮތުން، 

އްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން ފުޅާކޮށް ގައިގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް މުވަހިތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސީއެސްވިއު ހިމެނޭ ފިޔަވަ 
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި  ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިތައް އިތުރުކުރުމާއި ޗުއްޓީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމާއި

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް  ،ކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއިއުސޫލުތަ
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަކީ ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ރު ވަނަ އަހަ 2022 ،އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ
ބަރާކާތް ލެއްވުމެވެ. هللا ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އަޅުގަޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް 

 އާމީން!

 މުޙައްމަދު ނާޞިޙު 
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3  ު ސައްވުރ  ކޮމިޝަނުގެ ތަ
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 އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ކޮމިޝަނުގެ  4

 
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  4.1
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 )މެންޑޭޓް( ލިއްޔަތު މަސްއޫ ކޮމިޝަނުގެ  4.2
 

މިޝަނުގެ ކޮ ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 8ގެ  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

 
ދުމާއި، މީހުން ހޯޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މީހުން )ހ( 

މީހުްނ ވަޒީފާއިން ، ޢައްޔަންކުރުމާއި، މީހުންނަށް މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މީހުްނގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި
 ވަކިކުރުން؛

ޞޫލުތައް މިންގަނޑަކުން ހިންުގމުގެ އުއެއް ،ތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމާއިސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާ)ށ( 
 ޤާއިމުކުރުން؛

ނގަޅު ނަތީާޖ މިނެއްގައި ކުރެވޭނެ ައދި ރަގެްނވާ ހަލުވިސިވިލް ސަރވިސްގެ އެްނމެހައި މަސައްކަތްތައް އެކަށީ)ނ( 
  ގޮތްތަކަށް މިންގަނޑުތަާކއި އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ރޭވުން؛ނެރެވޭ

މާއި، ވަޒީފާއިން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ޢައްޔަންކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނު)ރ( 
 ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

ންގެ މަޖިލީހަށް ކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށާއި، ރަްއޔިތުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައް)ބ( 
 .މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދިއުން

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 އޮނިގަނޑު  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ
 10ޑިވިޜަނާއި،  7ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 

ކަްތތައް މަސައްއިދާރާގެ މައްޗަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ޓެއްގެ ޔުނި 3ސެކްޝަނާއި، އަދި 

   ޗަށެވެ.ޔުނިޓްތަކުގެ މައް ސެކްޝަން އަދި ،ވެސް މި ދެްނނެވި ޑިވިޜަންތަކާއި ބަހާލެވިފައި ވަނީ
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 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  4.3
 
 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ  2020
 
 

  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ އިދާރާގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ  2021

 

 ަންހެްނ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި، ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި، އ
 އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދެވެ.

 
  

 

  ުއަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ   
 

 ިމުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ހެންފިރ 
 
  ުކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 

 

  ުދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 

 
 

  

83 

56

6 
19

6 
4

6 
66

6 

2021 

text 

70 

2020 

text 60 

23 

3 

80 
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ކޮމެޓީތައް  44.
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  4.5
 

 ބައިވެރިން  މުއްދަތު  ޤައުމު  ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން  
ސިންގަޕޯރ  ސިޓިޒެން ސަރވިސް ސްމާޓް ނޭޝަން  4.0ޕަބްލިކް ސަރވަންޓް  1

 )ވަރޗުއަލް(

 1 ދުވަސް  4

ންޑިއާ އި އައިޓީ ޓޫލްސް ފޯ އިފެކްޓިވް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  2

 )ވަރޗުއަލް(

 6 ދުވަސް  5

ސިންގަޕޯރ  ސްޓްރެޓެޖިކް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ޕަބްލިކް ގަވަރނަންސް  3

 )ވަރޗުއަލް(

 1 ދުވަސް  2

ސިންގަޕޯރ  ސަރވިސް  ބިލްޑިންގ އަ ފިއުޗަރ ރެޑީ ޕަބްލިކް  4

 )ވަރޗުއަލް(

 1 ދުވަސް  5

ންޑިއާ އި ސް ޕްރޮގްރާމް އޮން ސައިބަރ އެޓޭކްސް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ޓެކްނިކް 5

 )ވަރޗުއަލް(

 1 ދުވަސް  5

ންޑިއާ އި ޕްރޮގްރާމް އޮން ވިމަން އެމްޕަވަރމަންޓް  6

 )ވަރޗުއަލް(

 1 ދުވަސް  4

 ފޯރ އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ދަ ފީލްޑް 7

 )އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ( ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 15 އިންޑިއާ

 ދުވަސް 

2 

 ފޯރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 8

 )އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ( ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 13 އިންޑިއާ

 ދުވަސް 

2 

 ފޯރ ޕްރޮގްރާމް އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ 9

 )އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ( ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 13 އިންޑިއާ

 ދުވަސް 

1 

 55 ދުވަސް  1 ދިވެހިރާއްޖެ ސެޝަން އޮން ވޯކްޕްލޭސް ސެކްޝުއަލް ހެރޭސްމަންޓް  10

 2 ދުވަސް  1 ދިވެހިރާއްޖެ މެނޭޖްމަންޓް(ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް )ވޭސްޓް  11

ޓީމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ –އައިޓީ ސަޕޯޓް އޮފިސަރ  12  1 މަސް 3 ދިވެހިރާއްޖެ 

 



11 
 

 
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން  4.6
 

އި،  އާކްސްލިބުނު މާޒަފުންނަށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައް ގެވަނަ އަހަރު  2018 - 2020
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. އިންސައްތަ

 

ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  މަސައްކަތު ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން  75 ރު ނިމުނުއިރުވަނަ އަހަ 2021    
 2022ޖެނުއަރީ  15އިން ފެށިގެން  2022ޖެނުއަރީ  1މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މި )ފެށިފައެވެ.  

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.(

 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އަދި ފައިނޭންސް  4.7
ޝަނުގެ ބަޖެޓުންނާއި އަދި އެކައުންޓްތަކުން ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމި 2021ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ  ،ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް

 އެއްގޮތަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް  ހުށަހެޅި ބަޖެޓް މި ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް 2021 

)ސައްބީސް މިލިއަން އެއްލައްކަ  26,161,617ފައިވަނީ ޖުމުލަ ށްއިން ދޫކޮ ނޭންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި 

 ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ހަސތޭކަ ސަތާރަ ރުފިޔާ( އެވެ. 

މަސައްކަތު  
ފެންވަރު ބެލުނު 
މުވައްޒަފުންގެ 

 އަދަދު 

 ކްސް އަހަރުގެ އެވްރެޖް މާ
އިންސައްތައިން މަތިން  90

ހާސިލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ 
 އަދަދު 

 ކްސް އަހަރުގެ އެވްރެޖް މާ
އިންސައްތައިން  90

ހާސިލުކުރި މަތިން 
 މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތަ 

ފެންވަރު  މަސައްކަތު
ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުން 

 ކްސް އިދާރާގެ އެވްރެޖް މާ 

2018 41 21 51.21% 90.57% 

2019 61 33 54.09% 93.26% 

2020 64 49 76.56% %92.16  

2021 75 - - - 
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 ިހެން ބޭނުންވި ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް ކޮންމެ ،ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެހެން ގަންނަން ބޭނުންވި މުދަލާއ

ވަނަ އަހަރުގެ މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް  2021ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

ދިހަ )ފަސްމިލިޔަން ހަލައްކަ އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ އަށް 5,601,572.88

އި އްވާފައިވާ ފައިސާގެ ތަރޭގައަށްލާރި( އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އިތުރު ކޮށްދެ

ހަ ދެމިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދި  ( 2,764,499.35

ގެ ނުވަރުފިޔާ ތިރީސް ފަސްލާރި( އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކު

 ނުމަށެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަދަލު ދޭންޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދި 

 2021  ީރީސް )ތި 31,763,189.88 ވަނަ އަހަރު މުޅިޖުމްލަ ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބިފައިވަނ 

ޑިހަ އެއްލާރި( އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަރުފިޔާ އަށް

 އެވެ.

 2021  ްފައިވަނީ  ޚަރަދު ކުރެވިލަ މުޅިޖުމު ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ
ހަތްލައްކަ އަށާރަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިއަން  ރީސް )ތި 30,718,457.77

މިނިސްޓްރީ  ،ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރުހަތްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތްލާރި( 
 އަކީ  ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލަ އިން އުނިކޮށަފއިވާ ފައިސާއާއި އަދި 

 ލާރި( އެއްމިލިއަން ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ދެރުފިޔާ އެގާރަ ) 1,044,732.11
 އެވެ.

  ްކުރެވިފައެވެ.ޚަރަދު އިންސައްތަ ވަނީ  97ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބުނު ބަޖެޓުނ 
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 ޚަރަދު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މެއިން ކޯޑުތަކުން ކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ ޚަރަދު  2021

 
 ކޯޑް  ބަޖެޓް ތަފްސީލް ބަޖެޓް ކޯްޑގެފައިސާ ަޚރަދު ުކރެުވނު  ހިނގި ަޚރަދު ވަނަ އަހަރު  2021

 211  މުސާަރާއއި އުޫޖރަ  11,991,157.24

 212  މުަވއްޒަފުންަނށް ދޭ އެަލވަންސް  9,059,038.06

 213  ޕެންޝަންގެ ަފއިސާ  720,791.08

 221  ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  103,977.50

 222  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ތަކެީތގެ  297,876.01

 223  ަޚރަދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުމަށް ޯހދޭ ިޚދުަމތުގެ  1,753,001.44

 225  ަޚރަދުުކރުމަށް ކުެރވޭ ތަމްރީނު  467,074.44

 226  މަރާމާތުުކރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  500,586.41

 228  ސަބްިސޑީޒް ސަރުކާުރންދޭ ެއހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައދި   272,378.15

 281 ސަރުކާރަްށވީ ެގއްލުެމއް ުނވަތަ ލިބިާދނެ ގެއްުލމެއް ހަަމެޖއްުސމަށް ދޭ ފަިއސާ   2,764,499.35

 423  ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާއޮފީސް   2,788,078.09

 ލަ ޚަަރދު ޖުމު  30,718,457.77

 

 

 

 

97%

3%

2021 އިންަައް ަަ ލިބުނު ޖުމްލަ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ
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 ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ ބަ ޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 

 ކޯޑް ބަޖެޓް ކޯޑް ތަފްސީލް ބަޖެޓް 2021 2020 2019
 211 އެލަވަންސް މުސާރައާއި އުޖޫރަ އަދި   20,050,195.30 18,481,527 17,417,828

 213  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  720,791.08 759,563 762,276

 221  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  103,977.50 51,153 132,496

 222  ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ  297,876.01 230,904 206,418

 223  ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ އޮފީސް   1,753,001.44 1,746,142 3,777,554

 225  ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  467,074.44 236,461 613,990

 226  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  500,586.41 237,861 720,207

 228  ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  272,378.15 121,888 140,383

- - 
ސުމަށް ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއް 2,764,499.35

 281 ދޭ ފައިސާ 

 423  ހޯދުމުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  2,788,078.09 1,198,022 442,237

  ޖުމްލަ 30,718,457.77 23,063,522 24,213,389

     
 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑު
 ވެ.ގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފަންޑެކެ 14މާރިޗް  2017ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ 

 
)ނުވަދިހަ ހަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނަވާރަ  96،419.59ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ޓަރަސްޓް ފަންޑުގެ ޖުމްލައަކީ  2021

ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަްށ  2021ރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަލާރި( އެވެ. އަދި 
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ  2021ހެންކަމާއެކު )ސައުވީސް ހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. އެ 24000.00ލިބިފައި ވަނީ 

)އެއްލައްކަ ވިހިހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ  120,419.59ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ބާކީ ހުރި ޖުމްލައަކީ 
 ވަނަ އަހަރުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑްއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރެއެވެ. 2021ފަންސާސް ނުވަލާރީ( އެވެ. 
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 މުތައް ހަމަޖެއްސުން އިދާރީ އިންތިޒާ  މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ  ގެ ވިލް ސަރވިސް ސި  5

 

 ގެނެވުނު އިސްލާޙުތައް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދަށާއި، އުސޫލަށް  5.1

 
 (2021ޖޫން  13) ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 7އަށް  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  1

 (2021 ނޮވެންބަރު 04)ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  8އަށް  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2
 (2021ޑިސެންބަރު  28)ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  9އަށް  2014 ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ދިވެހި ސިވިލް 3

 

  ު27ގައި ޗެޕްޓަރ ވަނަ އިސްލާޙު  8އަށް  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދ 
)އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން(  28)އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން( 

 )ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުން( އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. 29އަދި 
 

 

 2021ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލު 
 އިސްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ލޯކަލް  18ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  5.1.1
ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ 

ސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ފަރާތްތަކާއި، މަ
ހަމަތައް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ " ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  09ނޮވެންބަރު  2021" 2021މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލު 
ވަނަ ދުވަހުން  2022 ޖަނަވަރީ 01 ދި މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް އާންމުކޮށްފައެވެ. އަ

 ބަދަލު ގެނައުން.ފެށިގެން 
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 2021އުޞޫލު  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ 
 އިސްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން 

ރުދަނާކޮށް ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމު ހަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  5.1.2
ރވިސް ސަވަނަ ދުވަހު ވަނީ "ދިވެހި ސިވިލް  30ޑިސެންބަރު  2021ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން، 

އެވެ. އާންމުކުރެވިފަ " 2021މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލު 
ނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ރފޯމަންސް މެ ޕަ-މިގޮތުން މި އުޞޫލުގައި ސީއެސްވިއުގަ އީ

ނާ ހިމާ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނޭގޮތް 
 އާންމުކުރެވިފައިވުން 

 

 އުޞޫލަށް އިސްލާޙުގެނައުން  ކަނޑައެޅުމުގެ ސްކޫލް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ޕްރިންސިޕަލުން
އުޞޫލަށް  މުގެކަނޑައެޅު  ސްކޫލް އަދާކުރާ ވަޒީފާ  ޕްރިންސިޕަލުން ސްކޫލުތަކުގެ ސަރުކާރުގެ  5.1.3

 ދެ އިޞްލާހެއް ގެނެވި އާންމުކުރެވިފައިވުން 
 

 ގެނައުން އުޞޫލަށް އިސްލާޙުއައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް ގެސަރވިސް  ފޮރިން
އުޞޫލުށް  ކާއިމިންގަނޑުތަ އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި  މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ސަރވިސް ފޮރިން 5.1.4

 ދެ އިޞްލާހެއް ގެނެވި އާންމުކުރެވިފައިވުން 

 
ލަށް އުޞޫ ޑައެޅުމުގެ ޅުވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސަނަދުތައް ގު

 އިސްލާޙުގެނައުން 

 ގުޅުވުމުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަނަދުތައް 5.1.5
 ނޑުތަކަށް ދެ އިޞްލާހެއް ގެނެވި އާންމުކުރެވިފައިވުން ގަބަލާނެ މިން 

 

 ނައުންޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލަށް އިސްލާޙުގެ 
ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  5.1.6

 ންމުކުރެވިފައިވުން އާ އުޞޫލު އެކުލަވާލެވި 
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 ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ  އުޞޫލަށް އިސްލާޙުގެނައުން 

ކުރުމުގެ އުޞޫލު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަގާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލު 5.1.7
 އެކުލަވާލައި އިތުރު އިޞްލާހެއް ގެނެވުނު 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތައް ފާސްކުރުން  5.2

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރެވުނު  28މުޅިއެކު 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  އެކުލަވާލެވުނު

 1 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  ފާސްކުރެވުނު

 8 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  އިސްލާހުކުރެވުނު 

 

 

 

 

 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރިވސްގެ  9

 އިދާރާތައް  

 

 ހޮސްޕިޓަލް 1

 

 އެއަރޕޯޓު  1

 

 ކައުންސިުލގެ އިދާރާ  ސިޓީ 2

 ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  1

 

  މިނިސްޓްރީ 14

 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު ރެވުނު ފާސްކު 
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 )މަޤާމުތައް ެދިވފަިއވާޮގތް(  ފާސްކުެރވުނުލްގެ ރިކުައރމަންޓް ސްކޫ 202 

 )މަޤާމުތައް ެދިވފަިއވާގޮްތ( ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިކުއަރަމންޓް ފާސްކުެރވުނު 13    

 )މަޤާމުތައް ދެވިަފިއވާގޮތް( ސިއްޙީ މަރުަކޒުގެ ރިކުައރމަްނޓް ާފސްކުރެވުނު 162   
 

އުަލރ ޯނޓްތަކާއި، ސަރިކއުލަރ އިދާރީކަންަކން ހަުރދަނާުކރުމަށް ތައްޔާރުކުރުކުެރުވނު ސަރކި
 ތަކުގެ ތަފްސީލު 

 2021 ނޯޓް  ސަރކިއުލަރ

 ލިޔުންތައް އެއްގޮތަށް ޖަދުވަލުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވައިދުގައި އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅު އިސްލާޙީ މުވައްޒަފުންނަށް .1
 ގުޅޭ  ތައްޔާރުކުރުމާއި

 ކޮންސެލްޓެންސީ ހޯދުމާއި ގޮތުގައި ކޮންސަލްޓެންުޓންގެ ފަރުދުން އާންމު އިދާރާތަކުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް .2
 ގުޅޭ ހޯދުމާ ޚިދުމަތް

 ގުޅޭ ހުށަހެޅުމާ ކުރުމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާ އުޞޫލުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް .3
 ގުޅޭ  ސަސްޕެންޝަނާ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ސިވިލް .4
 ބައެއް ަތންފީޛުކުރަްނޖެހޭ ނިންމައިގެން ކޮމިޝަނުން މި ކަންކަމުގައި ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް .5

 ގުޅޭ ކަންކަމާ
 އެ އެދި ހޯދުމަށް ވީޑިއޯ  އަދި އޯޑިއޯ ،ލިޔެކިއުްނތަކާއި ބޭނުންވާ ތަހުޤީޤުތަކަށް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް .6

 ދެއްވުމާ ސަމާލުކަން އިތުރަށް ސިޓީތަކަށް ފޮނުވާ އޮފީސްތަކަށް މަސްޢޫލު ސަރުކާރުގެ  ފަރާތުން ސަރވިސްގެ
 ގުޅޭ

 ގުޅޭ ބަދަލާ ގެނެވުނު އަށް ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ .7
 

  2021ސަރކިއުލަރ 

ތަމްރީންތަކަށް ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭލީވް ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ތަމްރީންތަުކން ފާސްނުވާ ުނވަތަ ތަމްރީނު  .1
 ޖޫޢަކުރުމާ ގުޅޭ އްޒަފުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުފުރިހަމަނުކުރާ މުވަ

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމާގުޅޭ .2

 އިދާރާތަކަށް މަޤާމުތައް ދެވިފައިވާގޮތް ފާސްކުރުން 
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ޒަފުންނަށް މުސާރަ " ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" އުޞޫލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަގުތީ މުވައް .3
 ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދިނުމާ ގުޅޭ 

 އެޅުމާ ފިޔަވަޅު އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ހިތްވަރުދޭ ކުށްތަކަށް ދައެފަ ،ކުށްތަކާއި ޓެރަރިޒަމްގެ .4
 ގުޅޭ

 ގެނެވުނު އަށް (ޝަރުޠުތައް ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަޒީފާއަށް) މާއްދާ ވަނަ 41 ޤާނޫނުގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި .5
 ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ  އިޞްލާޙުތައް

ދާރާއެްއގެ މަޤާމަކަށް  ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ އެހެން އިސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް .6
 ބަދަލުވާން އެދޭނަމަ އެ އިދާރާއަކަށް ބޮންޑު ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ

 

 ލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑި )ކީ ޑެލިވަރަބަލްސް(ޞި ހާ  5.3
ތިޒާމުތައް އިދާރީ އިން  އިދާރާަތއް ހަރުދަނާކުރުމަށްވިލް ސަރވިސް ގެ އޮނިގަނޑުތައް ހެދުމާއި، ސި 5.3.1

 ހަމަޖެއްސުން 

 ހަރަކާތް )އެކްޝަން(

 ެ150  ޢަދަދު:"ސައްލާ" ސިސްޓަމް މެދުވެިރކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަުލވުްނތަކަށް ހުށަހެޅުނު ކޭސްތަކުގ 
 ޮ673ޓާސްކުަތކުެގ އަދަދު: މިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ ގުިޅގެން ނިންމާފައިވާ ކ 
 "887 ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮްށ ނިންމާފައިވާ ކޭސްތަުކގެ ޢަދަދު: "ވެޮޔ  

    
  ފައިވާ ރިކުއެސްޓް ތަކުގެ ޢަދަދު "ވިއުގަ" ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނިންމާ 

 1017  ސްޓްރަްކޗަރ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް އޮފީސް

 4939 ޕޮންސިބިލިޓީ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް ޖޮބް ރެސް

 164 މެންޑޭޓް ޓްރާންސްފަރ ރިކުެއސްޓް

 1333 ޕޯސްޓް މައިގްރޭޝަން ރިުކެއސްޓް

 20 ރިކުއެސްޓް ޓެމްޕޮރަރީ ޖޮބް ކްރިއޭޝަން 

 222 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެްސޓް 
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 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 5.3.2

 

 2021 2020 ތަފްސީލު

 3554 1479 އަލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިމީ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދު 

 1835 1624 ދު އަލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާތަކުގެ އަދަ

 2471 3179 ޕްރޮމޯޝަން ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 ގާ މިބައި :ޓް ނޯ) ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
 ހުންގެ އަދަދުވެސް މީ  ކުރެވިފައިވާ ޅިއިން މުސްކުފާވަޒީ

 ވެ.ނެއެ ފައިވާހިމަނާ
768 1674 

 

 

 

 

 މަގާމަށް އިޢުލާނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމަށް ހޭދަިވ މުއްދަތު

 އެޕްޫރވްކުެރވުނު ރިުކއެސްޓްތަުކގެ ުޖމުލަ
 ހޭަދވި މަާގމަށް އިޢުލާނުުކރި ތާރީުޚން ފެށިގެްނ ވަޒީފާ ހަަމޖެހެން

 މުްއދަތު 

 30ދުވަހުން ފެށިގެން އިޢްލާނުކުރާ  84

 ދުވަސް 31- 60 881

 އެވްރެޖުގޮތެއްގައި މަތީގައި އެވާ ޓޭބަލްގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޭސްތައް ނިންމިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ލަސްވަނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން އިދާރާއިން 
ސްޓް ކޮމިޝަނަށް ލިބުން ލަސްވާތީއެވެ. އަދި ހަމަޖެއްސުމުގެ ރިކުއެކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވަޒިފާ

 މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެވިފައިއެއެވެ.

 ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ އަލުން ހޯދަްނޖެހުން  •

 ރެކްރޫޓްމަންޓްަތކެއް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހުން  އެއްފަހަރާ ގިނަ •

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި ލަސްވުން •

 އެކަޑަމިކް ޑިސިޕްލިން އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަދަލުުވން  •

 މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމަށް ނަގާ މުއްދަތުސިވިލް ސަރވިސް  5.3.3
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 ލިބޭ ޝަކުވާތަކާގުޅިގެން  •

 ކޮވިޑްހާލަތާގުޅިގެން •

 އެޕްލިކެންޓުންގެ އަދަދު ގިނަވުން  •

 ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅިގެންސެޓްފިކެތްތައް އެޓެސްޓްކުރުމުގައި  •

 

 

 އެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމުލަ
ކޮމިޝަނަށް ރިކުއެސްޓް ހުށަހެޅުމާއެކު، 

 ކޮމިޝަނުން ރިކުއެސްޓަށް އެޓެންޑްވުމަށް ހޭދަވި
 މުއްދަތު

 ދުވަސް  0 – 2 1027

 ދުވަސް  3 – 5 589

 ދުވަސް  6 – 8 722

 ދުވަސް  9 – 11 272

 ދުވަސް  12 – 15 150

 
ގުޅޭގޮތުން ލިބުނު  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ  5.4

 ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްސީލު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ންމުމަށް ނަގާ މުއްދަތު ތަފާތުވޭ ޝަކުވާގެ ބާވަތުން ޝަކުވާތައް ނި •

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޝަކުވާތަކާއި އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު •

ސް ދުވަސް ޝަކުވާތަކަށް އެޓެންޑްވުމަށް ބައެއް ފަހަރު ދޮޅުމަސާފުކުރަންޖެހޭ 

 ހޭދަވޭ 
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  ންމުވައްޒަުފން ައއްަޔނުކުރުމާ ގުޭޅ ޤަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮަތށް އަމަލުކުރު 5.5

 

 

 

 

 

 

 

 ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވްކުރެވުނު ގޮތް އެޕްރޫވްކުރެވުނު ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ޖުމުލަ

 ފަހަރު ހުށަހަޅައިގެން  1 618

 ރު ހުށަހަޅައިގެން ފަހަ 2-3 1925

 ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހުށަހަޅައިގެންފަހަރަށް  4 334

 ްށްކަދުވަސްތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން އެ ރިކްއެސްޓަށް 5ތާރީޚުން ފެށިގެން އެވްރެުޖކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ޓެއްފުރިހަމަ ރިކުއެސ 
 ވެއެވެ.އެޓެންޑް

 

 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްއަށާއި 
 އަދަދާއި، ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް ހު

 

 

 

 

  ްޕްރޫވްކުރުމުގެ ކުރިން އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ ރިކުއެސްޓްތައ

އިވަނީ ސީދާ ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަރުހަލާތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފަ

 ރެވުނު.ކުކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 2021 ަރިކުއެސްޓްގެ  ޅުނުމަޖައްސަން ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެވަނަ އަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެން ވަޒީފާ ހ

  2877 އަދަދު:

 ިހންގަމުންދިޔަޓްރައިބިއުނަލްއާއި ކޯޓުތަކުގައި 
 މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު

ޓްރައިބިއުނަލްއާއި ކޯޓުތަކުގައި ިހންގަމުންދިޔަ 
 ދަދުއަމައްސަލަތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވާ 
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 އުނަލްއަށާއި ޓްރައިބި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
 ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު 

 

 2021 2020 ތަފްސީލް

 8 2 ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް ނިންމުނު 

 9 3 ކޮމިޝަނާދެކޮޅަށް ނިންމުނު 

 3 2 އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ ނަގާފައި މަ

 1 1 ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކުރެވިފައި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު

 ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރަން ނިންމާ ނިންމުންތައް 

 ފައިސާދޭން ނިންމާ ނިންމުންތައް 
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 . މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން 6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންނަށް  6.1

 އެއްބާރުލުން ދޭކަން ކަށަވަރުކުރުން 
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2019 2020 2021

ޖުމްލަ ލިބުނު ޝަކުވާ ަަކުގެ އަދަދު ނިމުނު ޝަކުވާގެ އަދަދު

 ހާޞިލްކުރަންޖެހޭ ަމއިަގނޑު ލަނޑުަދނޑި )ކީ ޑެލިަވރަބަލްސް(:

 : )އެކްޝަން( ހަރަކާތް

ކާރުގެ އިދާރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސް މެންޑޭޓު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސަރު 6.2
 ލިބުނު ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދާއި ނިންމުނު އަދަދު 
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 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ިސިވލް ސަރވިސް ުމވައްޒަުފން 6.3
ިރންގެ ޕަރމަނަްނޓް ސެކްރެަޓރީންާނއި ޒިންމާާދރުވެ އެއްާބރުލުންދޭ ިމންަވރާިއ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރާ މިންަވރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމތައް
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް އ

 ން ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވިފައިވުގެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތު 

 ާތްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކި ފަރ

 ދަށުން ބެލުން  ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ މަލްޓިސޯސް އެޕްރައިޒަލް ނިޒާމެއްގެ

 

 

 

 2020  ު19ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި  3 ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި 15ވަނަ އަހަރ 

 ންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން ޒިންމާދާރުވެރި ގެއަތޮޅު

 

 

 

  ްމިންވަރާއި، ތް ކުރާމަސައްކަ ސެކްރެޓަރީންޕަރމަނަންޓް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށ 

 ލާ ފޯމް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަމިނިސްޓަރގެ ބަސް ހިމެނޭގޮތަށް "    ބެހޭގޮތުންފެންވަރާ

 ބައްޓަންކުރެވިފައިވުން 
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 2021 2020 ޖަލްސާ/ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްީސލް
 323 144 ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު އަދަދު ޝަނުގެ ކޮމި

 12 17 އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު އަދަދު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ލައެންމެ ދަށުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޖުމް އެންމެ މަތިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުނު ފަާރތް

 63.81 93.55 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން 

 86.10 89.01 ޒިންމާދާރުއިސްވެރިން 

 71.21 95.84 އަތޮޅު ޒިންމާދާރުވެރިން 

 30.13 100 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ އާއި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  7

 ލައި ހާސިލުކުރި ނަތީޖާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަ 
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 ނިންމި މުހިންމު ކަންތައްތައް  ކޮމިޝަނުން  7.1

ހާ ސީއެސްވިއުގަ، އޮންލައިންކޮށް، އިންޓަރނެޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރި .1
 މުވައްޒަފުންނަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް،

 (2021ޖަނަވަރީ  3)އިފްތިތާޙްކުރުން "ސީއެސްވިއުގަ އޮންލައިން" ޕޯޓަލް 

ޞޫލުން އުނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ  .2
ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށާއި އަތޮޅު
ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިދާރާތަކަށް އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން އައްޔަން

            އާންމުކުރުން  ތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންއެ މަޤާމު
 (2021ޖޫން  20)

 އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  .3
ގެ ގޮތުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް އެންމެ އިސްވެރިޔާ
 ގެ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 (2021ނޮވެންބަރު  01)މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރަން ފެށުން 

ކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ފޯރު .4
ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ވަނީ ފޯރުކޮށް   ފަންނީ އެހީތެރިކަން ސިވިލް ދޭންޖެހޭ 

ތަކަށް އެކަމުގެ ދެވިފައެވެ. މިގޮތުން ސަރވިސް ޗާޓަރުރައް އެއް މިންގަޑަކުން އެކުލަވާލުމަށް އިދާރާ
ނީ ކަށަވަރު ން ވައިރުޝަދުތައް ދިނުމަށް މީޓިންތައް ބާއްވާ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަ

 (2021ޑިސެންބަރު  01)ކޮށްދެވިފައެވެ. 

           ންސިވިލް  ސަރވިސް  ޑިޖިޓަލް  ޓްރާންސްފޮމޭޝަން  މަޝްރޫއު  އިފްތިތާހުކުރު .5
 (2021ޑިސެންބަރު  30)
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ކުެރވުުނ ވަނަ އަަހރު ެއްޑވައިޒަީރ ކޮމިީޓެގ ބައްދަުލވުންތަކަށް އެެޖންޑާ 2021 7.2
 އަިއޓަމްތައް 

 

 ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  .1
ޝަން އެންޑް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ސައިންސް، ކޮމިއުނިކޭ .2

ނޭޖުކުރުމަށް ކް މެ ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދިނުމާއި، މިނިސްޓްރީގެ ޓާސް
 ލޮޖީ އާއި ޓޫލްތައް ޙިއްސާކުރުން ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮ

މަލުކުރުމުގައި އަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެ، ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް  .3
 ޝްވަރާކުރުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާމެދު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގައި މަ

ތުކަން ދޭ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން އަހައްމިއްޔަ .4
 މިންވަރު އަންގާދިނުން 

ދިނުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް .5
 އުޞޫލެއް އެކުލަވައިލުމާ ގުޅޭ 

އްޞާކޮށް ށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ބަދަލުތައް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާ ޙިއައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލަ .6
 މަޝްވަރާކުރުން 

 ވަރާކުރުން ސްޓެޕް މުސާރައާ ގުޅޭ އުޞޫލު އިޞްލާޙުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި މަޝް .7
 މެޓަރނިޓީ އުޞޫލަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކުރުން  .8
 ސަރވިސްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު އިޞްލާޙުކުރުން ސިވިލް  .9

ތުން ހިންގާ ސްޓްރެޓެޖިކް ފޯރސައިޓް: ފިއުޗަރސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ނަމުގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާ .10
 ސެޝަން ބޭއްވުން 

ގެ މަސައްކަތްތަކަށް  ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕްރޭޝަންސް .11
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ  2020އެކި މުއްދަތުތަކަށް ވީއްލާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 

 ތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ފެންވަރު ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
 2021ތަކާއި އުޞޫލުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑު  .12

 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް ހިއްސާކުރުން
 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ހިއްސާކުރުން  8އަށް  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  .13
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އަޅާފައިާވ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަނޑަ .14
 ލާފަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޭސްތައް މަދުކުރުން އުޞޫލުތަކާ ޚި 

ޗުއްޓީ  ވަނަ ޗެޕްޓަރުގެ ދަށުން ތަމްރީނުތަކަށް 25ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .15
 ޝްވަރާކުރުމަށް ދެވޭ މުވައްޒަފުން ބޮންޑުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަ 

ގެންދާ ކަންކަމުގެ އޮފީސްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރަމުން ސަރުކާރުގެ  .16
 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސްރަ -މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ރިފޯމް މެނުއަލްގައި ބަޔާންކުރާ ސަރވިސް ޗާޓަރުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި  .17
 ރިޔަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކު

 ނުން ދިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކޭސް މެނޭޖަރ ސިސްޓަމް ހުށަހަޅައި  .18
ސަރވިސް  ސިވިލް ސަރވިސްގައި އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްމެންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް  .19

 .މާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންރުއެކްސަލަންސް އެވޯޑް ތަޢާރަފްކު

 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އޭ ޓާގެޓްސް ސިސްޓަމުން އަދާ ހަމަކުރުމާގުޅޭ. 2021  .20

.އެސްއިންގެ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ކަސްޓަމަރ ފީޑްބެކް ހޯދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީ .21
 ހިޔާލު ހުށަހެޅުން 

 މައްސަލަބެލުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން  .22
 އްސާކުރުން.ހިގޮތުން މައުލޫމާތު ތަކުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ އާންމުކުރުމާ ގުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާ .23
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އްކަތު މަސަވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ  2021
ރީންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ. ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަ

 2022 އެޕްރީލް 30އިން  2022 ޖެނުއަރީ 1ވަނަ އަހަރުގެ  2022ޑައެޅިފައިވަނީ  ކަނފެންވަރު ބެލުމަށް
 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑި )ކީ ޑެލިވަރަބަލްސް(:ހާޞިލްކުރަންޖެހޭ  9

 މަދުކުރުން   ޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް މިކޮ  9.1

 ރުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކު 9.2

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު އަދި ހައްލު ކުރެވުނު ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު  9.3
 

 ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު  178މުޅިއެކު 

  މުއްދަތު މަދުކުރުން ޝަކުވާ ހައްލުކުރުމަށް އެވްރެޖުކޮށް ހިނގައިދާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ 9.4

29%

71%

ކުރިއަށްދާ ކޭަ ްަައް ނިމުނު ކޭަ ްަައް

ޝަކުވ51ާ

%96
ޝަކުވ127ާ
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އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމޯޝަނާއި 
ތު ގުޅޭ ޝަކުވާ ހައްލުކުރުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަ  

ވާތައް އެޕްރައިޒަލްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުޕަރފޯމަންސް 
 ހައްލުކުރުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު

 ލީގަލް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ހައްލުކުރުމަށް އެވްރެޖުކޮށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު  9.5

ސިލް އަތޮޅު ކައުންކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ މައްސަލަތައް 
 މެދުވެރިކޮށް ބެލުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީތަކަށް ފޮނުވައިގެން
 ބެލުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު

 އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންވާކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމާއި 
 ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތު 

ދުވަސް  21  

ދުވަސް  20  

މަސް  2  

 
 ދުވަސް  10-9 

 ދުވަސް  7-14



32 
 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ރިވިއު ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ އިންސައްތަ  9.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ ތަފްސީލު  9.7

 

  ެވަނަ  29ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލަމުންދަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގ

 އް ބެލުން( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗެޕްޓަރ )ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ

 ޭރުކުރެވިފައިވޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނުގައި އުސޫލެއް ތައްޔާ ހުށަހެޅ 

 ވުން ޖަވާބުދާރީ 10

ސަރުކާރު ަމސްއޫލު ޮއފީސްތަކުެގ ޕަރމަނަްނޓް ސެކްެރަޓރީ ުނވަތަ ޒިންމާާދރު  10.1 

ްކާޓ އިސްެވރިން ިދވެިހ ސިިވލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫާނއި ގަާވއިދާ އަިދ ކޯްޑ އޮްފ ކޮންޑަ

ތުހުމަތު ކުރެިވގެން ހުށަހެޭޅ  އުޭޅކަމަށްޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ނުވަަތ ކުރަްނ 

 ސަލަތައް ސީދާ ކޮިމޝަނުން ބެުލން މައް

ދުަވހުގެ ތެޭރގައި މައްސަލަ ބަލައިަގނެ، ަމއްސަަލ  03ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭތާ  .210

 ެއްނގުން އެްމ.އެސް މެުދވެރިކޮށް ބަލަމުންދާކަން އެސް.

 
ން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިވަނަ އަހަރު  2021

 ރިވިއު ކުރުމަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވޭ 
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އްސަލަތަކަްށ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަގވާިއދަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ވަގުތުން ޖަވާބު ދެވޭ މަ 10.3

 ދުވަހުގެ ެތރޭަގއި ަޖވާބު ިދނުން  03

ވާ މަޢުލޫމާުތ އިދާރާތައް މެދުެވރިކޮށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ހިެމނޭ ނަމަ، ބޭނުން  10.4

ންމުަމްށ ނިލަ ދުަވހުގެ ތެޭރގައި މަްއސަ 45އިދާރާތައް މެުދވެރިކޮށް ހޯދަިއގެްނ، ރަސްމީ 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ގެ މައްޗަްށ  މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފު ހުށަަހޅާ މަޢުލޫމާތާއި އިދާރާަތއް މެދުެވރިކޮށް ހޯދާ 10.5

 ެއ މައްސަލައެއް  ބިނާކޮށް ހައްުލނުކުެރޭވ މައްސަލަތަކުގައި ސީދާ ކޮމިޝަނުން

 ތަޙުޤީޤުކުރުން 

 އިޞްލާީޙ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިެގން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމަވއްޒަފަކަށް 10.6

ސެކްެރޓަީރ  ގެ ޕަރަމނަްނޓްފިޔަވަުޅ އަޅަންެޖހޭ ނަަމ، ުމވައްަޒފު މަަސއްކަތްކުރާ ާދއިރާ 

ުޅއެޅުްނ ނުވަތަ ޒިންމާާދރު އިްސވެރިޔާ މެުދވެރިކޮށް އެ މުވައްަޒފަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ

 ަގއި ޮކމިޝަނުން ފިަޔވަޅުއެުޅްނ()ބަެއއް ހާލަތްތަކު
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 ހާޞިލްކުރަންޖެހޭ މަިއގަނޑު ަލނޑުދަނޑި )ކީ ޑެލިވަރަބަލްސް(:

 ން ޖަވާބުދާރީކުރު  11

 )އެކްޝަން(: ހަރަކާތް

 ްަޒފުންނާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޯޑު އޮފް ޮކންޑަކްާޓއި ޚިާލުފވާ ސިވިލް ަސރވިސް ުމވައ

 މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

  ްޅުނުޑަކްޓާ ޚިާލުފވެެގން ހުަށހެސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުން ޯކޑު އޮފް ކޮނ 
 މައްސަލަތަކުގެ އަަދދާއި ހައްލުކުެރވުނު އަދަދު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައްސަލަތައް ހަްއލުކުރަން ެއވްރެޖްކޮށް ިހނަގއިދިޔަ މުއްދަތު  11.1
 

 

 

 

 

266  
 ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް 

 

265   

 މައްސަލައަށް ކޮމިަޝނުން ލަާފ ދެވުނު 
125 

 އަަޅންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަްއ އަަޅއި، ަހއްލުކުރެުވނު މައްސަލައަކަށް 

 ދުވަސް  1

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހިނގައިދިޔަ  އެވްރެޖުކޮށް

 މުއްދަތު 
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ފި ނަމަ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށް  271ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  .3

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުން.  272

ފިޔަވަޅު  ފައިވަނީ ވަގުތުންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް  273ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .4

ހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް ކަމާއި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދެވެރިވެއްޖެ ނަމަ، ނޯޓި

ތެއްގައި ހުރިހާ ހާލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި

ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ  272ޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދުގެ ވެސް މުވައް

 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުން.

 މުވައްޒަފުްނނާ ެމދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހަަމޖެހިފަިއވާ ޕްރޮސީަޖރތަކުގެ ތަފްސީލު  11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އް ފުރިހަމަ ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢާތުތަ 28ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .1

ހަރު ފެށި އަވަނަ  2020އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރުން )މި ޗެޕްޓަރ

 (ންވަނަ އަހަރުގައި އާންމުކުރު 2021

 ވަނަ މާއްދާގެ؛ 271ގެ  2014މިގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .2

  ަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން މަ، މުވައްޒަފަށް އަނގަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ނަ  1ކުށުގެ ދަރަޖ

 ނަސޭޙަތްދީގެން މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން.

  ަރުޞަތުދީ ތަކުރާރުވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އިޞްލާހުވުމަށް ފު 2ކުށުގެ ދަރަޖ

 ނުނިކުމެ ހުރުމަށް ފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން، ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށްނަމަ، ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަ

 އެންގުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އަންގާ އިންޒާރު ދިނުން.

  ަބަލައި،  ޑު މިނަށްބޮއެ ކުށެއްގެ ކުޑަ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ނަމަ 3ކުށުގެ ދަރަޖ

 ވެސް ގަވާއިދުގައިވާ ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން  ނުވަތަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުން

 ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހާޞިލްކުރަންޖެހޭ ަމއިަގނޑު ލަނޑުަދނޑި )ކީ ޑެލިަވރަބަލްސް(:

 އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތަމްރީނުކުރުން  12

 )އެކްޝަން( ހަރަކާތް

އަމިއްލައަށް ިއސްނަގަިއެގން މަސައްކަްތ ކުރާ ޤާބިލު ުމވައްަޒުފންތަކެއް  12.1 
 އުެފއްދުމަށް ތަމްރީނުިދުނން

އިންސާނީ ވަީސލަތްތައް ތަރައްޤީުކރުމުެގ ގޮތުްނ ތައުލީާމއި ަތމްރީނު ިދނުމަްށ  12.2
 އަމަލުކުރެޭވ އުސޫލުތައް 

 ެސިޔާސަތު )ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގ 

 ފާހަގަކޮށް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ(.

 ( ްވަނަ އަހަރުން  2012ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ އަތްމަތީ ފޮތ

 ފެށިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ(.

  ީނުން އެކުލަވާލައި ރވިސް ކޮމިޝަ )ކޮންމެ އަހަރަކު ސިވިލް ސަ 2020ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރ

 އާންމުކުރެވޭ(

 

 

ދުގައި ބަޔާންކުރާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު ގަވާއި .5
ތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނޫން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަ  އިޞްލާޙި

ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަުރ  ނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަދަ ޢަމަލެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފި ނަމަ، އެ މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެ
 ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން.

އަދި  ލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެހުރިހާ ސިވި .6
 ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ސީދާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން.

ވައްޒަފުން އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށުން މާކުސް ލިބޭ މު  40މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން އަހަރުގެ ޖުމްލަ  .7
 ޒީފާއިން ވަކިކުރުން. ވަ
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 އަަދދު ުމވައްަޒފުްނގެ ނުކުެރވުނު ތަމްރީ އަހަރު 

2020 13444 

2021 16581 
 

 ްރީން ދިރާސާ ހެދުން )ޓީ.އެން.އޭ(ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ބޭނުންވާ ތަމ 

 ްވާލުން ޓީއައިގެ ފަރާތުން އެކުލަތަމްރީން ދިރާސާއަށް ބިނާކޮށް ތަމްރީން ޑައިރެކްޓަރީ ސީއެސ 

  ްތު ހިއްސާ ތަމްރީނާއި ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާދެވޭ މުއައްސަސާތަކަށް ސިއެސްޓީއައިގެ ފަރާތުނ
 ،ލޫމާތު އެއްކުރުންއިންޓްގެ މައުފޯކަލް ޕޮ ގެ އިތުރުންއްސަސާއަކުން އެޗް.އާރް ހެޑްކުރުމަށް ކޮންމެ މުއަ

ނިޓީއެއް  ވައިބާ ކޮމިއު މަށްއަދި ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު އެ ބޭފުޅުންނާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރު
 ލުން އެކުލަވާ

  ްނަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުންތަމްރީން ޑައިރެކްޓަރީ މުޢައްސަސާތަކާއި ހިއްސާކޮށ ،  

  ުހިއްސާކޮށް  ސާތަކާލޫމާތު ކުރިއާލާ މުއައްސަ ވެސް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ މައުކޮންމެ މަހަކ 
 ރަމުން ގެންދިއުން ހިއްސާ ކު އިލް މެދުވެރިކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އީމެ

  ުބަޔާނުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ، ން، ނަންތައް ޝޯރޓްލިސްޓްކުރުންތަމްރީންތަކަށް ނަންތައް ލިބުމ 
ން ފައިވާ އެހެނިހެހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް އަދި ހަވާލު ކުރެވި

 ކުރަމުން ގެންދިއުންށް ޝޯޓްލިސްތްޒިންމާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮ

 

 ތަމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ތަމްރީނުކުރެވުނު ގަޑީގެ އަދަދު  13

 



38 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 މަދުވެެގން ތަމްީރނު ުފިރހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަގޑި ުފރިހަމަކުރި ުމވައްަޒފުްނެގ އަދަދު 

 މުވައްޒަފުން  6397
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

ފުރިހަމަ ކުރި  ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް ތަމްރީނު 6އިންސްޓިޓިއުޓު މެދުވެރިވެގެން 
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 

 

 ވަނަ އަހަރު ހިްނގުނު ާދއިރާތަކަށް ާޙއްަސ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތައް  2021

 ޕެސިފިކް ޕްރޮގްރާމްތައްޖޮބް ސް .1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މި  .ވަނަ އަހަރު ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ 2021ރާމްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ޖޮބް ސްފެސިކް ޕްރޮގް
ބައިވެރިން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަ   276ޖުމްލަ ގޮތުން 

 ކޮށްފައިވެއެވެ.
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 ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.
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  އްވިލް ސަރވިސް ގެ ުމވައްަޒފުންނަށް ބޭނުްނވާ އަސާސީ ތަމްރީނު ޕްޮރްގރާމްތަސި

ންޖެހޭ  ކޮންމެހެން އެނގެ ދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްސިވިލް ސަރވިސްގެ އި
އާބެހޭ ޕްރައިޒަލްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް އެކުރުމަށާއި، މުވައް ދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިގަވާއި

އަންނަ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް އަލަށްގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގަމުން ،މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން
 ހިންގުނު ގޮތުން. މިވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ 2021އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް 

 .ޗާޓުގައި އެވަނީއެވެނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތަމްރީ

 
 

  ންތްލީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮގްރާމްތައް މަ

ސިވިލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ވެލިއުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް 
މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގު ރަނގަޅުކުރުމާއެކު، އިދާރާތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ސިވިލް  ،ލީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮގްރާމް މަންތްމައުލޫމާތާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގަމުން އަންނަ 
ރޮގްރާމް އޮންލައިން އަދި މި ޕް .ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ 2021 ތަކަށްއިދާރާ ސަރވިސް

 މުވައްޒަފަކަށް ހިންގިފައިވެއެވެ. 1596ބެޗުން  25ފިޒިޓަލްކޮށް ޖުމްލަ 
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 އާ ގުިޅގެްނ ހިންުގނު ާޚއްޞަ ވެިބނަރތަކާއި ސެޝަންަތއް  91-ވިޑް ކޮ

އް ވެބިނަރ އެ 2 ޓިއުޓްގެ ވެބިނަރ ސީރީޒްގެ ދަށުންސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓި ސިވިލް
 -ންޖް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ޙާއްސަ ކުރެވިގެން "ޗޫސް ތޮ ޗެލެ 

 ޑިޖިޓަލް އައެމްޕަވަރިންގް ވިމަން އިން ސިވިލް ސަރވިސް" މަނުގައު ވެބިނާރަކާއި " ކްރިއޭޓިންގް 
ސްތަކުގައި ފޫޓްޕްރިންޓް ޓު އެސްޓްބްލިޝް އަ ޕޮސިޓިވް ވާރކް ކަލްޗަރ" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ސެޝަ

 ބައިވެރިން އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  700ޖުމްލަ 

ިޓއުްޓގެ ެވބިަނރ ސީީރޒްގެ ދަށުްނ ސިވިލް ސަރވިސް ްޓރެއިިނންގ ިއންސްޓި
ެގ " ޖެން -މޯލްޑިވްސް ނެކްްސޓް ގުިޅގެން "ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  އާޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯްލޑިވްސް 

  ޭބއްުވން އްންތަކެސެޝަ ާޚއްޞަނަމުަގއި 
 ޓިއުޓްގެ ވެބިނަރ ސީރީޒްގެ ދަށުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓި

 5ދަށުން ވެބިނަރ ސީރީސްގެ  "ންޖެ -މޯލްޑިވްސް  ނެކްސްޓްގުޅިގެން "ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  އާމޯލްޑިވްސް
  ވެބިނަރއެއް އަހަރު ތެރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

 މި ނުބޭއްވު ހުޅުވާލައިގެން  ޢާންމުކޮށް ،ޚާއްޞަކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
 ންޑް އެ ރިސަރޗް އިނޮވޭޝަން، މޯލްޑިވްސްގެ ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ ލޫމާތު ދެއްވީޢުގައި މަ ތަކު ސެޝަން

 .އެވެ ރޮޑްރީގޭޒް ގަލިންޑޯ ފެނާންޑޯ ލީޑް، ޑިވެލޮޕްމެންޓް
 ކުރެވިދާނެ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްތައް އެހީގައި ގޮތްތަކުގެ އިނޮވޭޓިވް މި ސެޝަންގައި

 ކޮށްދެވުނެވެ.ފޯރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް އަލިއަޅުވާލައި މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ
 400މްލަ ޖުގައި ތަކު ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި ސެޝަންއޮންލައިންކޮށް މެދުވެރިކޮށް ޕްލެޓްފޯމް ޒޫމް 

 ން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.ތަކު އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާ
 

ަގއި ޕްރޮްގރާމެްއ ައއްޑޫ ސިޓީ ޚާއްޞަ ތަމްީރނު އާގުޅޭ ސަރވިސް އެކްސެެލންސް
 ްއވުން ބޭ

ކޮށްގެން "ސަރވިސް ޙާއްޞައައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 
އަށް އައްޑޫ  31އިން  29އޮކްޓޫބަރ  2021ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް  އާގުޅޭއެކްސެލަންސް" 

ރވިސް ސިވިލް ސަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ބޭއްވުނެވެ.އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 
ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ، ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައިއިންސްޓިޓިއުޓާ ޓްރެއިނިންގ 
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ލޫމާތު ޢު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މަ ދުމަތްޚިފުރިހަމަ 
 އެވެ.އިވެކޮށްދެވިފަފޯރު

ކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްއައްޑޫ އިކުއެޓޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ
ސަރވިސް "މްގައި މި ޕްރޮގްރާ  ވުނެވެ.ގެންދެ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

ވެސް ލޫމާތު ޢު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ މަ "ސަރވިސް ޗާޓަރ" ،ގެ އިތުރުން" އެކްސެލެންސް 
 ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

ކޮށްދެއްވީ ޙު ތާގެ ނަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގުނު މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތި " ސަރވިސް އެކްސެލެންސް"
 ވެ.ފައިސަލް ނަސީމެ އަލްފާޟިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

 ގެންދިޔައެވެ.ކުރެވި އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 100ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަކުމި ޕްރޮގްރާމު 
 

 ީޓގައި ސި ކުޅުުދއްފުށި ޕްރޮގްރާެމއް ޚާްއޞަ ގެ ޓްރެިއނިްނގ ޑިވެލޮޕްމަްނޓް  ސިޓީކެޕޭ
 ބޭްއވުން 

ށް ކުގެ މުވައްޒަފުންނަ އިދާރާތަ ސަރވިސްގެ ސިވިލް މަސައްކަތްކުރާ  ސިޓީގައިކުޅުދުއްފުށި
 29 އިން 23 ނޮވެންބަރު 2021ކޮށްގެން "ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ޚާއްޞަ

ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު އެކި ތަފާތު  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ބޭއްވުނެވެ. މި  ސިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށި  އަށް
 ހިންގުނެވެ.
ވިސް ސަރ"ކޮށްގެން ޚާއްޞަކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  އެގޮތުން،

 ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރާ ސިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށި  އް ހިންގުނެވެ. އަދިޕްރޮގްރާމެ  "އެކްސެލެންސް 
އި، " އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާޕޮލިސީ  "ޓްރެއިނިންގކޮށްގެން ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ

ލޫމާތު ޢުމަ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތުގެ  "ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭން" އަދި ޗާޓަރ" އިދާރާތަކުގެ "ސަރވިސް
 ދިނުމަށް ސެޝަންތައް ބޭއްވުނެވެ. ފޯރުކޮށް

 

ްށ ތަމްރީނުކުރުުމގެ ސިާޔސަތު ދަށުން ުމވަްއޒަފުން ފުރިހަމަުކރަންެޖހޭ ތަމްރީނަ
 މަގުަފހިކުރުން 

 6ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު" ގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ "
 2021ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީނަށް މަގުފަ ހިކުރުމުގެ ގޮތުން، ޚާއްޞަ އޮންލައިން ތަމްރީނު

އެ ގޮތުން "އެމްޕްލޮއީ ވެލްބީން ފޯރ އަ ސަރވިސް ބިޔޮންޑް ވަނަ އަހަރު ވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ
އި މި ގޮތުން ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ .ބެޗް ހިންގުނެވެ. 20އެކްސެލަންސް" ނަމުގައި 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 4354ޖުމްލަ 
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ިންނގ ސަރވިސް ުމަވއްޒަފުްނނަށް ޭބނުްނވާ ތަމްރީނުތަްއ ދެެނގަތުމާިއ ޓްެރއި ސިވިލް
 ޑަިއރެކްޓްރީ އެކުލަވާުލން 

މެ ބޭނުންވާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ އިދާރާތަކަށް އެން  
ރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދުމަށްޓަކައި، ތަމްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ހެ

އެވެ. މި ގޮތުން ވަނަ އަހަރު ވެސް ކުރެވިފައިވެ  2021ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 
ންމެ އެވަނަ އަހަރަށް  2022  ކުރިއަށްގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެސެސްމަންޓުގެ އެހީގައި

 .ކުރެވިފައެވެރެއިނިންގ ޑައިރެކްޓްރީ އެކުލަވާލެވި ވަނީ އާންމުބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ ޓް

 

 ޕްޮރގްރާމް  ގެއިތުރުުކރުމު ޤާބިލްަކން ުހަނރާއި މުވައްޒަުފންގެ ިއސް ާދއިާރގެ ހިންގުުމގެ
 އިފްތިތާޙުކުުރން 

 2021ރާމް ބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްޤާ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި  ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް
ރަލް ންޓްއުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙު ކުރެވުނެވެ.ގައި އިފްތިތާ 27ޑިސެންބަރު 

ގްރާމް ގައި މި ޕްރޮއްރަސްމިއްޔާތެ ޚާއްޞައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވުނު 
. މި ލިޙެވެޞާއްމަދު ޙަކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙުއިފްތިތާ 

އި ސިވިލް އުލުގަޙަ މާ  ގެސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތު ، ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޗަށް އްކަމުގެ މަސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމު 

 ވެއެވެ.ދައްކަވާފައި ފުޅުކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަ އްވައިއަލިއަޅު
ރާމަކީ ސިޔާސީ ބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގް ޤާ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި  ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް

ހުނަރު  ވެސް އެކުލެވޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ހިންގުމުގެ  ފަރާތްތައް
ވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި މުއްދަތައް ކުރިއަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު 2ދަސްކޮށްދިނުމަށް 

ވަނީ  ރުމަށްފަންތީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިދާރާތަކުގެ އިސް
 ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ވަނަ ައހަުރެގ  2020ސިވިލް ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ އިންސްިޓޓިުއުޓގެ 
 އްުވން ފްލާ ބޭ ޙަދަސްވެިނވުމުެގ 

 އިން ޑިޕްލޮމާ ހިންގުނު  އަހަރު ވަނަ 2020 އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ގސަރވިސް ޓްރެއިނިން ސިވިލް
 2021 ރަސްމިއްޔާތު ދަސްވެނިވުމުގެ ކޯހުގެ ސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެއެޑްމިނި  ޕަބްލިކް

 ބޭއްވުނެވެ. ކޮމިޝަނުގައި ސަރވިސް ވިލްސި ވަނަ ދުވަހު 9ނޮވެންބަރު 
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 މަދު މުޙައް  އަލްފާޟިލް ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް ކޮށްދެއްވީ ވެރިފްލާ ޝަރަފު ޙަ މި
ސަރވިސް  މާނުގެ ވާހަފުޅުގައި، މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމުގައި ސިވިލްމެހު ޝަރަފުވެރި .ނާޞިޙެވެ

 ވާހަކަފުޅު  އްވައިޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅު
 .އެވެއިވެދައްކަވާފަ

ގެ  ހަބީބާ މަތުމި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ފާތި 
ވަނަ އަހަރު އިންސްޓިޓިއުޓުން  2020 ލަތުގައި ވެސްޙާ   ބަލިމަޑުކަމުގެގެ  19-ކޮވިޑް ވާހަކަފުޅުގައި

އި، ވަށް އަލިއަޅުއްމައްޗަ  ޙަރަކާތްތަކުގެހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު ގެންގޮސްފައިވާ ފާ ކުރިޔަށް
 ވެ.ކުރެއްވިއެ ޙިއްޞާބައިވެރިންނާ ޙަފްލާގެ ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތައް  އިންސްޓިޓިއުޓުން

ކަން ޤާބިލުރާއި ކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަ މަސައްކަތްރޭގައި އާއި އަތޮޅުތެ މާލެ
އްދަތުގެ ކޯސްތައް ވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރު އަދި ދިގު މު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު

 ޑިޕްލޮމާ  ންގުނުވަނަ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހި 2020. މި ގޮތުން ހިންގިފައިވެއެވެއިންސްޓިޓިއުޓުން 
 ޙާޞިލުކޮށްފައިވެއެވެ. ސެޓްފިކެޓް ދަރިވަރުން 18 ޖުމްލަ އިކޯހުގަ
 

 ވުން އް ކުރެ  ޒިޔާރަތް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ސިވިލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު 

އިނިންގ ފަިއސަލް ނަސީމް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެ، އަލްާފޟިލް މްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖު

 އްވިއެވެ.ޒިޔާރަތެއް ކުރެ ޚާއްޞަ ގައި 25އޮކްޓޫަބރު  2021އިންސްޓިޓިއުޓަށް 

ކޮމިޝަނުގެ  ވީރެއްކުވިދާޅުވެ އިސްތިޤްބާލު އުޓަްށ އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމުން ަމރުޙަބާ ޒިޔާރަތުގައި އިންސްޓިޓި މި

ސްޓްޓިއުޓްގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އާމިރާއާއި އިން ޞިޙާއިއްމަދު ނާޙައަލްފާޟިލް މުރައީސް 

 ނެވެ.މުވައްޒަފުންއިންސްިޓޓިއުްޓގެ  ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ހަބީބާގެ އިތުރުން

މްރީުނ ރައީސްގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިުއޓުން ކުރިައށްގެންދާ ތަ ނައިބު

ކާއި ބެހޭޮގތުްނ ނެ ކަްނތައްތަބިލްަކން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާޤާ ޅުންފިލުވައި، މުވައްޒަފުންގެ ލޫމާތު އޮޢުރޮގްރާމްތަކުގެ މަޕް

 ވިއެވެ.މަޝްވަރާކުރެއް
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 ގެ ތަފްސީލް ބޭރުން ލިބުނު ފުރުސަތުތަކު ރާއްޖޭން  މަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރު  14

 ގަ ލިބިފައިވެއެވެ.ޖާ  90ވަނަ އަހަރު މުވަްއޒަފުން ތަމްރިނު ކުރުމަށް  2021އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 

 

 

 ޑު ނގަނޑު ަލނޑުދައި ންޖެހޭ މަހާޞިލްކުރަ

 ކުރުމާއި އީޖާދީ ކަންކަން  ދިރާސާ  15

 

 ން މެދުެވރިކޮށް އޮފީސް ހިްނގުން ހަރުދަނާ ުކރެޭވނެ ގޮތްތައް ހޯދުން އިޒޭޝަލަ ޖިޓަޑި

 ހިންގުނު ޑިޖިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އަދަދު  15.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  ބައިވެރިން  މުއްދަތު ޤައުމު

 89 ދުވަސް  15 އިންޑިއާ

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް 

 )އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ( އޮފް މޯލްޑިވްސް

1 

 ީޕޮއިންޓްމަންޓް އެ-ކޮންޓްރެކްޓް ރ 

 ްއޮޓޯ އެސައިންމަންޓ 

  ްސައްލާ އެންހޭންސްމަންޓ 

  ވެބްސައިޓްގައިވާ ފޭސްބުކް ޗެޓް ފީޗަރ 

 ްގެއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމ  

   ޮ2 –ވެޔ  

 ުމަށް ސީ.އެސް.ސީ ވިއުގަ އެޑްމިން ޕޯޓަލް އޮންލައިން ހޮސްޓިންގައށް ބަދަލުކުރ

  މަސައްކަތް ކުރުން

  ްޕޯޓަލް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން މައި އެކައުންޓ 

 ޕްރޮޖެކްޓު  8
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 ޑިޖިޓަލައިޒޭަޝންއަށް ައހުލުެވރިކުރުމަްށ ދެވުނު ތަްމރީނުތަކުގެ އަދަދު  15.1.2

 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު 7

 

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވިފައިވޭ  552

 

ފޯމުތަކަށް ވަނަ އަހަރު ތަމްރީނުތައް އޮންލައިކޮށް ހިންގަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން އޮންލައިން ޕްލެޓް 2021

ނގުނު ތަމްރީނު މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލް މީޓް، ޒޫމް، އަދި ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ހި

 އިއެވެ.ނީ ފޯރުކޮށްދެވިފަނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުވަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެ ޕްލެޓްފޯމުތައް ބޭ 

 

 : )އެކްޝަން( ހަރަކާތް 

 ރިސާރޗު އަދި އީޖާދީ ކަންކަން  16

 

 ގެއިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން  1.61

 ުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފ
 ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު ނުވަތަ ގައިޑްލައިނެއް އާންމު ކުރެވިފައިވޭ.

  ަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިދާރާތަކުގައި ފްލެކްސިބަލް މަސައްކަތު ނިޒާމެއް އެ ގައިޑްލައިންގައި ކޮވިޑްގެ ޙާލ
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން 

 ކަނޑައެޅިފައިވޭ. ހަމަޖެއްސުން

  ެގައިޑްލައިންގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގައިގޯޅިވުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދަންފަޅި އުޞޫލުން އ
ގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ވަކި ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައި 

 ކަނޑައެޅިފައިވޭ.
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 ހާޞިލްކުރަންޖެހޭ ަމއިަގނޑު ލަނޑުަދނޑި )ކީ ޑެލިަވރަބަލްސް(:

ކޯ ވެިލއުސްތަކާ އެްއގޮތަށް ސިވިްލ ަސރވިްސ އިާދރާތަކުން ައމަލުކުރޭތޯ ބަލާ  17
 ޗެކުކުރުން 

 

 ިފަތަކާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސ
އި އޮފީސްތަކުގަ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މަސްއޫލުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއް

ސަރވިސްގެ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ އާއި ސިވިލް 
ކުގައި އިދާރާތަކުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދު އަދި އުޞޫލުތައް އިދާރާތަ

 އެކުލަވައިލެވޭ. ނެގަތުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޮޑިޓް ޕްލޭންއެއްތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެ

  ްވަނަ އަހަރު ކަނޑައެޅުނު އޮޑިޓް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް  2020ގުޅިގެން  ގެ ހާލަތާ 19-ކޮވިޑ
 ޔަށް ގެންދެވިފައިވޭ.އޮޑިޓް ރިވިއު ކުރި 1އޮޑިޓަކާއި  5އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނުވިނަމަވެސް، 

 ިޅިގެން އޮޑިޓް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނުވާތީ،ރޯގާ އާ ގު 19-ޑްކޮވ 
ޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައި، އޮ 

 ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  ހުރިނެތްގޮތްއާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި
ބިނާކޮށް  އޮންލައިން ސަރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މި ސަރވޭއިން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް

ށް ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައި، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ރަނގަޅުކުރުމަ 
 .ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރެވިފައިވޭކުރެވިދާނެކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އިދާރާތަކާ އެ 
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯ ވެލިއުސްއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ އަދަދު އަދި އިހުމާލުވާ  18
 އެޅުނު ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާ މެދު 

 

  125 ކޯ ވެލިއުސް އާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ އަދަދު:

 

 

 

 

 ތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ތަހުޤީޤީ ދަތުރު 2021 17.1

 

 

 

 އަދަދު  ފަރާތްތަކާމެދު އެޅުނު ފިޔަވަޅު އިހުމާލުވާ 

 251 މާ ގުޅޭގޮތުން ދެވުނު ލަފާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު 

 51 މަނާކުރުން  ކުތުންނު އޮފީހަށްމައްސަލަ ބެލުމަށް 

 4 ކުތުން މަނާ ކުރުން އޮފީހަށްނު އިސްލާހީ ފިއަވަޅެއްގެ ގޮތުން 

 9 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު 

 45 ލިޔުމުންދޭ ނަސޭހަތް 

 16 އިންޒާރު

  ތަހުޤީޤު ދަތުރު 
 1 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2 ލ. ގަން / ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

 3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 އިދާރާ ކައުންސިލްގެ މަހިބަދޫ ދެކުނުބުރީ އަރިއަތޮޅު

 5 ކައުންސިލްގެ އިދާރާމާލެ އަތޮޅު އަތޮޅު 
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 : )އެކްޝަން( ހަރަކާތް

 މަސައްކަތްކުރާގޮތް ދެނެގަތުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން )މޮނިޓަރިންގ އަދި ރިޕޯޓިންގ( 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހެޅުން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެްނ ރިޯޕޓުތައް މަޖިީލހަށް ހުށަ  9.11

 2022ފެބުރުަވރީ  28 2021ފެބުރުަވރީ  28
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 ހާޞިލްކުރަންޖެހޭ މަިއގަނޑު ަލނޑުދަނޑި )ކީ ޑެލިވަރަބަލްސް(:

 ގޮންޖެހުންތައް  20

 )އެކްޝަން( ހަރަކާތް 

 

 

 

ތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ ަމސައްކަތްތަކަކީ އޮންލަިއން ނިޒާމަކަށް ބަރޯާސވެ ކުިރއަށްދާ މަސަްއކަ
ައއި.ީޓގެ ފަންީނ  އިދާރާތަކުަގއިވީނަަމވެސް ިމ ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް ބެެލހެްއޓުަމށް ބޭނުްނާވ މިްނވަރަށް 

 މުވައްަޒފުން ނެުތން.

ތަކާ ެއއްގޮތަށް އިދާރީ އޮިނގަނޑު ރިިވުއ ކުރަން ހުށަހަޅާއިުރ، ކަނޑައަާޅފަިއވާ އުޞޫުލތަކާއި މިްނގަނޑު
 ނުހުުރން އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާަފިއ 

 ވުން ށް ބޮޑަށް ލަސް އިދާރީ އޮިނގަނޑާ ގުޅޭޮގތުން އިދާާރއިން ުކރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުުމގައި ވަރަ

ެގ ސިވިލް ސަރވިްސގެ އެިކ އެކި ދާއިރާތަުކގެ ަވޒީފާ ނުން އެކުަލވާލާސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަ
 އޮިނގަނޑުތަކުަގއި ހިމެޭނ މުސާރަ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުުމގައި ލަްސވުން 

  ލިބުން ދަިތވުން ވަޒީާފގެ ޮއނިަގނޑުަތއް އެކުލަވާލުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ޭބނުްނވާ ަމއުލޫމާތު

މިްނވަރަށް  ެއކަށީގެންވާ ސީ.އެސް. ވިުއގަިއގެ ިސސްޓަމަށް އިދާރާތަުކގެ ަކމާ ގުޅޭ މުަވއްޒަުފން 
 އަހުލުެވިރވެަފއި ުނވުން 

ށަހަޅާ ވަޒީާފެގ ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް، މުސާރައިގެ ކޮމްޕޯނެްނޓް ފާސްކުރުމަށް ނޭަޝނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ހު
 އް ފާސްުނެވ ދިގުލަިއގެްނ ދިޔުން އޮިނގަނޑުތަ

ކަތް ައަވސްކުރުމަށް ވަޒީާފގެ މަސައްކަތްތައް ޑީސެންްޓރެލައިޒްކޮށް ެއމްޕްލޯއިމަންޓް އޮިޑޓް ކުރުމުގެ މަސައް
އް ާޤިއމުވެަފއި ސިސްޓަމެ އޮިޑޓުން ފާަހގަކުެރވޭ ަމއްސަލަތައް އިދާރާތަކާ އޮންލަިއންކޮށް ިހއްސާުކރެޭވނެ 

 ނެތުން 

ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް 
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މަސައްަކތްތައް ބައްަޓންެވަފއި ހުންނަ ގޮތުން ތަމްީރނުތަކަށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ އިދާރާތަކުަގއި 
 މުވައްަޒފުން ފޮުނވުމަށް އިދާރާތަކަށް ދަތިުވން.

ގެ ހާލަތާ ގުޅިެގން  އަތޮޅު ކަުއންސިލްތަކާއި، ރަށު ަކއުންސިލްތަކާ ގުޅޭގޮުތްނ ހުށަހެޅޭ  19-ކޮވިޑް 
ިސިވްލ ަސރިވްސެގ ިއާދާރަތްއ ، ހިްނގުމަށާއި ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ިހންަގންޖެހޭ ިއންވެްސޓިޭގޝަންތައް 

"ސީއެސްިވުއގަ" ިއްނ ގުޅާލެވި ދެމުްނާދ ޚިދުމަތްތައް ދިނުުމގައި ދިާމވަމުންދާ ަމއްސަލަތައް 
ތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކަިއ އަތޮޅުތެރެއަށް ކުަރންޖެޭހ ަދތުރުތައް ކުރުމަާށއި، ޭބނުްނވާ ތަމްީރނު ޕްޮރްގރާމް

 ން ހިންގުމަށް ދަތިކަްނ ދިާމވު
ޕަރފޯމަންސް ެމނޭޖްމަްނޓް ސެކްޝަނުެގ މެްނޭޑޓްަގއިާވ މުހިންމު މަަސއްކަތްތައް ކުރުމަށް، ޮއފިސަރ 

ުހރުމަކީ އެފަދަ މަަސއްަކތެއް ކުރުމަށް މަދު މުަވއްޒަފުން  ޑިރެކްަޓރ 1މުަވއްޒަުފްނނާއި،  2ލެވެލްގެ 
 ންސް އޮިޑޓްަގއި ވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށްޮއޑިަޓރ ޖެެނރަލް އޮީފހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕަރފޯމަ ކޮޅެއްކަން

 ވުން ފާަހގަކޮށްފަިއވާ 
މަސައްކަތުގެ ެފންަވުރ ބެލުމުގެ ނިޒާމު ޮއންލައިންުކރުމާިއ، ޮއްނލައިން ނިޒާމަށް ަވގުުތންަވގުތަށް 

ޕަރފޯމަންްސ ނިޒާމެްއ ާގއިމުކުުރންފަަދ -ގެްނނަންޖެޭހ ބަދަލުތަްއ ެގނައުާމއި، މަލްިޓސޯސް އީ
އަދި ޕަރފޯމަންްސ މާިއ، ވާކަމުަވއްޒަުފންގެ ދަތިކަމާުހރެ މަޑުެޖހިފައި ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ައއި.ޓީ 

 މަސައްކަތްތަްއ ކުރިޔަށް ސްޕީޑްަގއި މެނޭޖްމަންްޓ ސެކްޝަނުން ކުރިޔަްށގެންަދްނ ބޭނުްނވާ ބާރު 
 ގެންެދޭވގޮތް ުނވުން 

ން ޕަރފޯމަންސް ެމނޭޖްމަްނޓް ސެކްޝަނުގެ ުމަވްއޒަފުންނަށް އެންމެ ފަުހެގ ކަމާގުޅޭ ތަމްރީނުަތއް ލިބު
މި ފަދަ ތަމްރީނުތައް ލިބުން މަދުވުުމގެ ސަބަުބން މުވައްަޒފުްނގެ މަަސއްކަތުގެ  މަާށއި،މުކަންމުހި ވަރަށް

 ން ފެްނވަރަށް އޭގެ ސަަބުބން އަސަރުުކރު
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 ނިންުމން 

 

އި، ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ 2021 ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ސިވިލް، މި ރިޕޯޓަކީ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.ގާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިނ

ފަދަ ޤާނޫނީގޮތުން ބިޔަ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ މި ފަދަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަގުަނ 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު  2021މާއެކު، މި ރިޕޯޓުގައި ކުރުގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަަނގަ

  އިވާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ ގެކަމުކަންއެންމެހާ 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެންމެހާ އެކުލަވާލުމުގައި ޓް ރިޕޯ ގަކުރާ މި ދަނޑިވަޅުގައި،ތުގެ ނިމުން ފާހަމި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަ
ގަކޮށް، އެ ން ފާހައްވުރުލެޑިވިޜަންތަކާއި، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުން ވެދެއްވި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާ

 ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެވެ. ނަށްމުވައްޒަފުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަދި ދިވެހި ސިވިލް ގެ ރަޙުމަތުން هللا މާތް ،ވަނަ އަހަރަކީ 2022 ނުމި ފެށު
 ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.ސަރވިސްއަށް 
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