
ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   

 

 

 
 

 

 
 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
(އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް)  

 

 

 

 

 

   ސެކްޝަން:ޑިވިޜަން / 
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަންސިވިލް ސަރވިސް  އެންފޯސްމަންޓް /މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ސިވިލް ސަރވިސް 

   އެސް.އޯ.ޕީގެ ނަން:

 )ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު( އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އާންމު އިޖުރާޢަތްަތއް
 ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚު:

 2021ޖޫން  16

 އެސް.އޯ.ޕީގެ ނަންބަރު:

188-EA/SOP/2021/1-V2  

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ތާރީޚު:

 2022ޖަނަވަރީ  31

މުޤާމަ ސޮއި ތާރީޚު  ންނަ    

2022ޖަނަވަރީ  31 އެގްޒެކެޓިވް އޮޑިޓް    އެކުލަވާލި ފަރާތް  ލަމްޢަތު ޢަދުނާނު  

2022ޖަނަވަރީ  31  ރިވިއު ކުރި ފަރާތް  ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ  ޑިރެކްޓަރ  

2022ޖަނަވަރީ  31 ސަޢީދުهللا ޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    ހުއްދަ ދިން ފަރާތް  

c 



 
 
 
 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
  (އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި)

                         1 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 

 މަޤްޞަދު  .1

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ވާލުކޮށްފައިވާ ހައިދާރާތަކާ  ސްގެވި ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ސިވިލް ސަރމި ސްޓޭން
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ވިލް ކުރަމުން ގެންދަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސި އެ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތްތައްއެންމެހައި 

 ،ކުރުމަށް ތައްޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އެ މަސައްކަތްތަކުގެ، ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުންލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންކަން ޞޫއު
ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި ' ލުޞޫ'އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އޮޑިޓް އު އާންމުކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

 ގޮތުންނެވެ.  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާްނކުރުމުގެ އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން
 
 

  ސްކޯޕް .2

 އެމްޕްލޯއިމަންޓްސިވިލް ސަރވިސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ބޭނުންކުރާނީ 
 އޮފީސްތަކުގެ  އެޕްރޫވްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރިކުއެސްޓް ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި  އޮޑިޓް
 ނެވެ.މުވައްޒަފުން ކަމާބެހޭ

 

 މާނަކުރުން  .3

 

 ތަފްޞީލު  ކުރުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ަނން 

EA ްއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް  އެޗް.އާރު.

 ވިއުގަ ސިވިލް ސަރވިސް  ސީ.އެސް. ވިއުގަ 

 )ޢަމަލުކުރާނެ އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް( ރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަ އެސް.އޯ.ޕީ.

 ބެލެނިވެރި އިދާރާ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފީސް  ނުވަތަ އޮފީސްަތކެއްގެ އެހެން އޮފީހެއް މަސްއޫލް އޮފީސް 

 

 



 
 
 
 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
  (އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި)
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ފަރާތްތައް ވާ ޒިންމާ  .4

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނަމަ މި އެސް.އޯ.ޕީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ ޖުމުލަކޮށް ނަގާނީ  .4.1
 ހެއް އޮފީ އެ ވަގުތަކު އެއަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީހެއް ނަމަ  ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަންސިވިލް ސަރވިސް 

 ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަާރެތކެވެ. 

 

އެސް.އޯ.ޕީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެްނދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުެރވޭ ވަކިވަކި މަސައްކަތްތަކަށް ޒިްނމާވާ ވަކި ފަރާތެއްވާނަަމ  .4.2
 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.މި އެސް.އޯ.ޕީގައި އެކަން 

 

 ށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތް މަސައްކަތް ކުރިއަ / މަސައްކަތް ފެށޭ ހިސާބު .5

 ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުންނެވެ؛ 2ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަށް ރިކުއެސްޓް ހުށަހެޅިގެންދާނީ ތިރީގައިާވ 

 އިންޕުޓް  #
މަސްއޫލުވާ  / ހުށަހަޅާ ފަރާތް

 ފަރާތް 
 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

5.1 

ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 
ވާލުކުރެވިފައިވާ ހަމަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ ޒިންމާ 

ސްގެ އިދާރާއަކުން ސީ.އެސް. ވިއުގަ ސިވިލް ސަރވި
ރިކުއެސްޓެއް އެޕްރޫވް ކުރުމުން އެ ރިކުއެސްޓް 
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަށް ހުށަހެިޅގެން ދިޔުން. 

 މެދުވެރިކޮށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ 
ންޑަމްކޮށް ސިސްޓަމުން )ރެ

 ޚިޔާރުކުރާނެ(

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އޮޑިޓް ރިކުއެސްޓެއް 

 މެދުވެރިކޮށް

5.2 

ލާމަރުކަޒުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ 
 އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާ ޞައްޚާ

ހިނދެއްގައި، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 
އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަކި 

ދާއިރާއަކަށް ނޫނީ ވަކި އިދާރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ 
ސީ.އެސް. ވިއުގަ ރިކުއެސްޓްތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

 އޮޑިޓަށް ހުށަހެޅުން. 

 އުގަ މެދުވެރިކޮށް ސީ.އެސް. ވި
ސިވިލް ސަރވިސް )

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 
އްޒަފުން ދޭ ސެކްޝަނުގެ މުވަ

 (އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އޮޑިޓް ރިކުއެސްޓެއް 

 މެދުވެރިކޮށް
 / މެނުއަލްކޮށް 

 



 
 
 
 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
  (އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި)
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ދާނެ ގެންމަސައްކަތް ކުރިއަށް  .6

އަންނަނިވި  ހުށަހެޅުމުން ށް ރިކުއެސްޓްގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަ 2ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  5ނަންބަރު 
 މަލުކުރުމަށް؛ޢަގޮތަށް 

 

 

 ޙަވާލާދޭ ލިޔުން މަސްއޫލުވާ ފަރާތް މަސައްކަތް #

6.1.0  
 ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައި( )ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުން 

 އެވެ. ދުވަސް  1* މި ބައިގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގިނަވެގެން ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 

6.1.1 
ށް ހުށަހެިޅފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަ

މުވައްޒަފުންނާ އޮޑިޓްކުރާ  ރިކުއެސްޓްތައް
 ވާލުކުރުން )އެސައިންކުރުން( ހަ

ސިވިލް ސަރވިސް 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ސެކްޝަނުގެ އޮޑިޓް 
 ވެރިޔާ 

 އުޞޫލުމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އެ

6.1.2 
ގުޅޭ އޮޑިޓް  ވާލުކުރެވިފައިވާ ރިކުއެސްޓާހަ

ހިމެނޭ  ގެން، ޓޫލް ގައިބޭނުންޮކށްޓޫލް 
 ބެލުން.  އައިޓަމްތައް ފުރިހަމެވޭތޯވަކިވަކި 

ރިކުއެސްޓް 
ވާލުކުރެވިފައިވާ ހަ

 މުވައްޒަފު

 / ޔޫސަރ މެނުއަލްއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 
 /  އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލް

6.1.3 

ރިކުއެސްޓަށް ނިސްބަތްކޮށް ޓޫލް ގައި 
ހިމެނޭ ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވެސް ފާސް 

ނޫނީ ފެއިލް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް 
 ޕޮއިންޓް ދިނުން. 

ރިކުއެސްޓް 
ވާލުކުރެވިފައިވާ ހަ

 މުވައްޒަފު

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޔޫސަރ މެނުއަލް /
 /  އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލް

6.1.4 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރެވުނު 

ރިކުއެސްޓުގެ އޮޑިޓް ނަތީޖާ 
 ހިސާބުކުރުން.

ސީ.އެސް. ވިއުގަ 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
 އޮޑިޓް މޮޑިއުލް

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޔޫސަރ މެނުއަލް /
 އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

6.1.5 

އޮޑިޓް ކުރެވުނު އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
ރިކުއެސްޓުގެ އޮޑިޓް ނަތީޖާ އަދި 
ހޯދުންތައް ރިކުއެސްޓް ނިސްބަްތވާ 

 އިދާރާއާ ހިއްސާކުރުން.

ސީ.އެސް. ވިއުގަ 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
 އޮޑިޓް މޮޑިއުލް

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޔޫސަރ މެނުއަލް /
 އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

6.2.0 
  ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައި( )ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ތަންފީޛުކުރުން 

 * މި ބައިގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގިނަވެގެން ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 2 ދުވަސް  އެވެ.

6.2.1 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުގެ ހޯދުންަތކާ 
ގުޅިގެން އޮޅުންފިލުވަން ޖެހޭ ކަމެއް 

ވާނަމަ އެކަން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 
ރިކުއެސްޓް ނިސްބަތްވާ ސިވިލް 

 އެންގުން.  އަށްސަރވިސްގެ އިދާރާ

ރިކުއެސްޓް 
ވާލުކުރެވިފައިވާ ހަ

މުވައްޒަފު 
)އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އޮޑިޓް ރިކުއެސްޓް 

 މެދުވެރިކޮށް(

 / އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޔޫސަރ މެނުއަލް
 އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

6.2.2 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުގެ ނަތީޖާއާ 
ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ޙުލާޞްގުޅިގެން އި

ވާނަމަ އެކަން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 
ރިކުއެސްޓް ނިސްބަތްވާ ސިވިލް 

 އެންގުން.  އަށްސަރވިސްގެ އިދާރާ

ރިކުއެސްޓް 
ވާލުކުރެވިފައިވާ ހަ

މުވައްޒަފު 
)އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އޮޑިޓް ރިކުއެސްޓް 

 މެދުވެރިކޮށް(

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޔޫސަރ މެނުއަލް /
 އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

ކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް މޮޑިއުްލ އްތަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނތަ 6.2.2އަދި  6.2.1ނޯޓް: ނަްނބަރު 
ގައި ހިމަނާފައިާވ "އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުެގ  1ުލގެ ޖަދުވަލު ޞޫއެންގެން ނެތް ނަމަ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އުމެދުވެރިކޮށް 

 (.އެވެމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ފޮނުވޭނެ-. )ެޖމްސް ނޫނީ އީއެވެހޯދުންތަކާ ގުޅިގެން އަންގާ އެންުގން" ބޭނުންކޮށް އެންޭގނެ

6.3.0 
)ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައި(އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ތަންފީޛުކުރުން   

 * މި ބައިގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގިނަވެގެން ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 7 ދުވަސް  އެވެ.

6.3.1 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުގެ ހޯދުންަތކާ 
ގުޅިގެން އޮޅުންފިލުވަން އެދިފައިވާ 

ލޫމާތު،  ޢުކަންތަކާ ގުޅޭ މަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ސިވިލް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.   

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 
މަސައްކަތްތައް 

 އިސްވެރިޔާބަލަހައްޓާ 
)އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އޮޑިޓް ރިކުއެސްޓް 

 މެދުވެރިކޮށް(

  ޔޫސަރ މެނުއަލް /އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް
 އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 



 
 
 
 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
  (އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި)
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 

 މަސައްކަތް ނިމޭ ހިސާބު  .7

 ؛ގޮަތކުންނެވެ ކުރެ ގޮތުން 3 ބަާޔންކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައި ތިރީގައިވާ އް ނިންމާލެވޭނީއޮޑިޓެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް

 ގޮތް  ހުށަހަޅާ މަސްއޫލުވާ ފަރާތް /  ފަރާތް  ނިންމާ އުޓްޕުޓްއަ  #

7.1 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ތަންފީޛުކުރަން ޖެހޭ 
 ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޮޑިޓް ނިންމާލުން. 

ސިވިލް ސަރވިސް 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 
 ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފު

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
 އޮޑިޓް މޮޑިއުލް

7.2 

އެންގުނު އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ތަންފީޛުކުރަން 
ކަންތައް ތަންފީޛުކުރެވިއްޖެ ކަމަްށ ނޫނީ ނުކުރެވޭ ކަމަށް  

ނޫނީ ތަންފީުޛނުކުރެވުނު ، ކަނޑައަޅައި އޮޑިޓް ނިންމާލުން
ކަމުގެ ބާވަތުން ކޮމިޝަނަށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޮޑިޓް ނިންމާލުން.

ސިވިލް ސަރވިސް 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

 / ގެ މުވައްޒަފުސެކްޝަނު
 ވެރިޔާ ސެކްޝަނުގެ 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
 އޮޑިޓް މޮޑިއުލް

6.3.2 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުގެ ނަތީޖާއާ 
ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ލާޙުކުރުމަށްޞްގުޅިގެން އި 

ކަންތައް ރަނގަޅުކޮށް، އިދާރާއިްނ 
އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ސިވިލް 
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.   

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 
މަސައްކަތްތައް 

 ބަލަހައްޓާ އިސްވެރިޔާ
)އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އޮޑިޓް ރިކުއެސްޓް 

 މެދުވެރިކޮށް(

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޔޫސަރ މެނުއަލް /
 އުޞޫލުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

ކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އްތަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ 6.3.2އަދި  6.3.1ނޯޓް: ނަންބަރު 
ގައި ހިަމނާފައިވާ "އެމްޕްލޯއިމަންްޓ  2ލުގެ ޖަދުވަުލ ޞޫއޮޑިްޓ އުމޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް އެންގެން ެނތް ނަމަ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

 (.އެވެ. )ިމ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުްނ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެއޮޑިޓާ ގުޅިގެން ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބޭނުންކުރަން ވާނެ

ގިަނ އެ ަތންތަނަށް ނިސްބަތްވާ  އަންގަންޖެހޭ ޫނނީ ށްއެއް އިދާރާއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އޮފީސްަތކަ މަސްއޫލުނޯޓް: 
ސީ.އެސް.  އަދި  ،ޙަވާލާދީ ކަމެއް އަންގަންޖެހޭ ޙާލަްތތަކުގައި، ިއސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފޯމުތައް ޭބނުންނުކޮށް ރިކުއެސްޓްތަކަކާ

 ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް އެކަމެއް އެންގޭނެއެވެ.  ،ގެ ބޭރުންވިއުގަ އޮޑިޓް މޮޑިއުލް



 
 
 
 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
  (އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި)
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7.3 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިދާރާއިން 
ލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަަނށް ޢުއޮޅުންފިލުވާފައިވާ  މަ

މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޮޑިޓް 
 ނިންމާލުން. 

ސިވިލް ސަރވިސް 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް 

 ވެރިޔާ ސެކްޝަނުގެ 

މްޕްލޯއިމަންޓް އެ
އޮޑިޓް މޮޑިއުލް / 
ސީ.އެސް.ސީ. 

 ސައްލާ

 

 

 ލް ޞީބަދަލުތަކުގެ ތަފް  ގެނެސްފައިވާށްއަ.ޕީލް އަދި އެސް.އޯޞީނެ ގޮތުގެ ތަފްބަދަލުގެނެވޭ އެސް.އޯ.ޕީއަށް  .8

 ނުވަތަ  ގުޅިގެން ބަދަލަކާ އަންނަ ކަމަކަށް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް މި
 ނުވަތަ  ގެންނަންޖެހޭތޯ އްޙެލާޞް އި އެއްވެސް އަށް. ޕީ.އޯ.އެސް ގުޅިގެން ބަދަލުވުމާ ގޮތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުރުމަށް ކަމެއް އެއިން
 ކުރަންޖެހޭ ޙުލާ ޞްއި. ޕީ.އޯ.އެސް އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ ރިވިއު. ޕީ.އޯ.އެސް ފަހަރު 1 އަހަރަކު މަދުވެގެން އެޅުމަށްކަނޑަ ނޫންތޯ

 .އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ ޠާވަލަށް ތިރީގައިވާ ހުާލސާކޮށް ލޫމާތުޢުމަ އޭގެ ،ހާލަތުގައި

 ގެނެވުނު މައިގަނޑު ބަދަލު  ޢަމަލުކުރަންފެށި ތާރީޚު އެސް.އޯ.ޕީ ނަންބަރު
188-EA/SOP/2021/1-V2 23  ީމަސައްކަތަށް ހިނގާނެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން. 2022ޖަނަވަރ 

   
 

 ޢަމަލުކުރުން  .9

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެ އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް ދުވަހު ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ  ވަނަ  23 ޖަނަވަރީ 2022
ޕްރޮސީޖަރގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން އެނގޭކަމަށް އެއްބަސްވެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ކިޔައި،  )ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު(

  ސޮއިކުރަމެވެ.

މުޤާމަ ސޮއި ތާރީޚު ން ނަ   
    

    



 
 
 
 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
  (އާންމު އިޖުރާޢަތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި)
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