
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2                        2023 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮުތގެ ކުރިޔަްށ ބޭއްވުމާއި( މީޓިންގ ސްޓާފް) ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް

` 
 

 ކުރިޔަށް  ޭބއްވުމާއި(  މީޓިންގ   ސްޓާފް)  ަބއްދަލުވުން  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް އުސޫލުގެ ނަން:
 2023 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮތުގެ

ތަންފީޒުކުރެވޭ  އުސޫލު  
 ދާއިރާ:  

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

ފާސްކުރި  އުސޫލު  
 ތާރީޚު:

 2022 ަބރުންޑިސެ 27

އުސޫލު ފާސްކުރި  
 ޖަލްސާ:   

 ަބއްދަލުވުން  ވަނަ 76 އަހަރުގެ ވަނަ 2022 ކޮމިޝަނުގެ

ޢަމަލު  އުސޫލަށް  
 ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 2023ޖެނުއަރީ  01

 ކުރިޔަށް  ޭބއްވުމާއި(  މީޓިންގ   ސްޓާފް)  ަބއްދަލުވުން  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް އުވައިލެވޭ އުސޫލުތައް:
  2017 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮތުގެ

 

  



 3                        2023 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮުތގެ ކުރިޔަްށ ބޭއްވުމާއި( މީޓިންގ ސްޓާފް) ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް

` 

މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން )ސްޓާފް މީޓިންގ(  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  
 2023  ލު އުސޫ ބޭއްވުމާއި ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތުގެ  

 
މިއީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިކޮށްގެން މަދުވެގެން މަހަކު   1 ތަޢާރަފު 

 ލެވެ.އުސޫއެއް ފަހަރު ޭބއްވޭ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމާއި ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތުގެ 
 

  ަބއްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލްމި އުސޫލުގެ ނަމަކީ " 2 ގެ ނަން އުސޫލު 
 " އެވެ.2023 އުސޫލު ގޮތުގެ ގެންދާނޭ ކުރިޔަށް ޭބއްވުމާއި(  މީޓިންގ ސްޓާފް)

 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ  )ހ(  3 މަޤުޞަދު 

 މެވެ.ޔާލުަބދަލުކުރުހިމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް 
 

މައްސަލަތަކާއި  )ށ(    ދިމާވާ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
މުވައްޒަފުންގެ  ފިޔަވަޅުތަކާމެދު  އެޅިދާނެ  ހައްލުކުރުމަށް  ދެނެގަނެ  ދަތިތައް 

 މެވެ.ޔާލު ަބދަލުކުރުހި
 

 މެވެ.މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ގުޅުން ަބދަހިކުރު )ނ(   
 

ތަޖުރިާބ   )ރ(   މައުލޫމާތާއި  ކަންކަމުގެ  ޭބނުންވާ  މެންަބރުން  މުވައްޒަފުންނާއި 
 މެވެ. ހިއްސާކުރު

 
މި ަބއްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް   )ހ(  4 ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރުން 

 ރާވާ ހިންގާނީ، "ސްޓާފް ސެކްރެޓަރީ" އެވެ.
 

 ަބއްދަލުވުން މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ފަހަރު ާބއްވާން ވާނެއެވެ.  )ށ(   
 



 4                        2023 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮުތގެ ކުރިޔަްށ ބޭއްވުމާއި( މީޓިންގ ސްޓާފް) ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް

ަބއްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އެ   ( ނ)  
 ނުނިމޭނަމަ، އިތުރު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 
  ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރުތައް ކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ކޯޕަރޭޓް  (ރ)  

 ޑިވިޜަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު "ސްޓާފް ސެކްރެޓަރީ" އެވެ. ސަރވިސް
 

ހަރު ދުވަހެވެ. އަދި ސްޓާފް ސެކްރެޓަރީގެ  އަ  2ސްޓާފް ސެކްރެޓަރީގެ ދައުރަކީ   ( ބ )  
ކޮމިޝަނުގެ  ރަސްމީކޮށް  ސެކްރެޓަރީއަކާ  ސްޓާފް  ކަނޑައެޅޭ  ޒިންމާ 

 ހިއުމަންރިސޯސްއާ ެބހޭަބއިން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ބައްދަލުވުމުގެ ދަޢުވަތު  
ރުވުން އަދި  ޒި އެރުވުމާއި ހާ 

 އެޖެންޑާ 

ހާ  )ހ(  5 ަބއްދަލުވުމަށް  ދައުވަތު  ޒިމުވައްޒަފުންގެ  ކުރިން    24ރުވުމުގެ  ގަޑިއިރު 
ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ދަޢުވަތާއެކު، ަބއްދަލުވުން އޮންނާނެ ތަނަކާއި 

 ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
 

ރުވާން ވާނެއެވެ. މަގުޫބލު ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހާމުވައްޒަފުންގެ   )ށ(   
ހާ ގުޅިގެން  ކުރިން  ޒިއުޒުރަކާ  ފެށުމުގެ  ަބއްދަލުވުން  މުވައްޒަފުން  ރުނުވެވޭ 

ސެކްރެޓަރީއަށް  ސްޓާފް  ސްޕަވައިޒަރަށާއި  އެމުވައްޒަފެއްގެ  އެކަން 
ޫބލު އުޒުރެއްނެތި ރުނުވެވުނު ސަަބުބ ނާންގާ އަދި މަގުޒިއަންގަންވާނެއެވެ. ހާ

މަތިން ޒިހާ ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ  މުވައްޒަފުންނާމެދު  ރުނުވާ 
 ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ. 

 
ޖެނެރަލްއާ  )ނ(    ސެކްރެޓަރީ  ވާނީ   އެކުލަވާލަން  އެޖެންޑާ  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.  
 

ނުވަތަ   )ރ(   ކަނޑައެޅުމަށް  ކޮންމެ އެޖެންޑާ  ހިމެނުމަށް  އެޖެންޑާގައި 
މިގޮތުން  ދެވިދާނެއެވެ.  އައިޓަމް  ަބޔާންކޮށް  ސަަބުބ  މުވައްޒަފަކަށްވެސް 
ސަްބސްޓޭންޓިވް އިޝޫ އަކާގުޅޭއައިޓަމެއްނަމަ އެކަމެއްގެ މައްޗައް ފަސްފަހަތް 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 
 



 5                        2023 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮުތގެ ކުރިޔަްށ ބޭއްވުމާއި( މީޓިންގ ސްޓާފް) ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް

ބައްދަލުވުންކުރިއަށް  
  ގެންދިޔުމުގައި ރިޔާސަތުން 

 ސަމާލުކަން ދޭންވީ ނުކުތާތައް 

އެޖެންޑާގައިވާ  )ހ(  6 އަދި  ނިންމުން  ގަޑިޔަށް  އަދި  ފައްޓާ  ގަޑިޔަށް  ަބއްދަލުވުން 
ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އަދި  ކުރަންޖެހޭ  ފެއްތުމަށް  ގަޑިޔަށް  އައިޓަމްތައް 

 މެވެ.އެޅު
 

މަރުހަާބ   )ށ(    ަބއިވެރިންނަށް  އިރުޝާދުތައް ަބއްދަލުވުމުގެ  ދޭންޖެހޭ  ކިއުމާއި، 
 މެވެ.ދިނު
 

 މެވެ.ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރު )ނ(   
 

އާއި   )ރ(   މައްސަލައާއި  ހި މަޝްވަރާ  ދިނުމާއި،  އެހީތެރިވެ  ފާޅުކުރުމަށް  ޔާލު 
މަދުކުރުވުމާއި،   ވާހަކަތައް  ޭބކާރު  ފާޑުކިޔުމަށް ކަމާނުގުޅޭ  ިބނާކުރުވަނިވި 

 މެވެ. ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށް ދިނު
 

ަބއިވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަނޑައެޅުމާއި،   )ބ(    ނަގަންޖެހޭ ޑިޒިޝަންތައް 
 މެވެ. އޮޅުންފިލުވައިދިނު

 
ަބއްދަލުވުން ނިންމާލަމުން ަބއިވެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމާއި، ަބއްދަލުވުމުގެ  )ޅ(  

 މެވެ. ލާސާކުރުހުއް ނިންމުންތަ
 

ަބއްދަލުވުމުގެ  )ކ(    ނުވަތަ  ޖަލްސާ  އެއްގޮތަށް  އަދަުބތަކާ  އާންމު  ޖަލްސާތަކުގެ 
 މެވެ. ަބއިވެރިން އަމަލުކުރޭތޯެބލު

 
 މެވެ. ަބއްދަލުވުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް ކަމާެބހޭ ވެރިންނާއި ހަވާލުކުރު 7 ރިޔާސަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 
ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް  

ގެންދިއުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ  
 ލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ސޫ އު 

 އެހެން ަބއިވެރިންނަށް އިހުތިރާމް ކުރުން:ަބއްދަލުވުމުގެ  )ހ(  8
ަބއިވެރިޔަކު  .1 އެ  ދާއިރު  ވާހަކަދައްކަމުން  ަބއިވެރިޔަކު  އެއް 

 ވާހަކަދެއްކުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ަބއިވެރިޔަކު އަނެއް ަބއިވެރިޔަކާ ޒާތީގޮތުން ދިމާކޮށް ހަދައިގެން   އެއް .2

 ނުވާނެއެވެ. 



 6                        2023 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮުތގެ ކުރިޔަްށ ބޭއްވުމާއި( މީޓިންގ ސްޓާފް) ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް

ކޮންމެ ަބއިވެރިޔަކު ދައްކާ ވާހަކަޔަކަށްވެސް އިހްތިރާމް ކުރުމާއެކު  .3
 ޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.  ހިތިމާގެ 

 
 ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ:ަބއްދަލުވުމުގެ ަބއިވެރިއެއްގެ  )ށ(   

ަބއްދަލުވުން ވަގުތަށް ފެއްތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އެޖެންޑާގައިވާ  .1
ަބއްދަލުވުމުގައި  ނުދެއްކުމާއި،  ވާހަކަ  ޭބރު  ކަންތައްތަކުގެ 

 މެވެ.ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާގައި ަބއިވެރިވު
ހުއްދަ ހި .2 ރިޔާސަތުން  އުފުލާ  އަތް  ޭބނުންވުމުން  ފާޅުކުރަން  ޔާލު 

 މެވެ. ޔާލު ފާޅު ނުކުރުހިލިިބގެން ނޫން ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާ 
ފޯނުގެ ރިންގ އޮފްކޮށްލާފައި ޭބއްވުމާއި، ކޮންމެހެން ޖަވާުބދޭންޖެހޭ  .3

ަބއްދަލުވުން   ހުއްދައާއެކު  ރިޔާސަތުގެ  ާބއްވާތަނުން ފޯނެއްނަމަ، 
 މެވެ.ޭބރަށް ނުކުމެ، ފޯނަށް ޖަވާުބ ދިނު

 
 ަބއްދަލުވުމުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން:  )ނ(   

 ނިންމާނީ   ނިންމުންތައް   ނިންމަންޖެހޭ  ަބއްދަލުވުމުން   އާއްމުގޮތެއްގައި .1
 ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.ލަިބއްޔަތުގެ މައްޗަށް ގުއަ ވޯޓަކުން އާއްމު

އެހެން ފަރާތެއްގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނުވަތަ  .2
ގޮތުގެ  ނިންމާނޭ  ނިންމުންތައް  ނިންމަޖެހޭ  ގޮތަކުން  އެހެންވެސް 

 ތަފްސީލް ރިޔާސަތުން ަބއިވެރިންނާއެކު ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ. 
 އްސަލައެއްގެ މަ  ހުށަހެޅޭ  ނުވަތަ  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  މަޝްވަރާކުރެވޭ .3

ކީ ކޮމިޝަނުން ނިންމަން ޖެހޭ ފަދަ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ ނިންމުމަ
ހިއުމަންރިސޯސްއާ  ކޮމިޝަނުގެ  އެކަމެއް  ސެކްރެޓަރީ  ސްޓާފް 
ެބހޭަބއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ހިއުމަންރިސޯސްއާ ެބހޭަބއިން 

ންދަން އެކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކޮށް ކުރިއަށް ގެ
 ޖެހޭނެއެވެ.

 
 ތައް ބެލެހެއްޓުން:ކޯޑްަބއްދަލުވުމުގެ ރެ )ރ(  

ރީ ޒި ހާ  މިނެޓްތެރޭ  10  ފެށުމާއެކު  ަބއްދަލުވުމެއް  ކޮންމެ .1
 ނަގަންވާނެއެވެ. 



 7                        2023 އުސޫލު ގެންދާނޭގޮުތގެ ކުރިޔަްށ ބޭއްވުމާއި( މީޓިންގ ސްޓާފް) ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް

 ކަންކަމުގެ  ނިންމާ  ކަންކަމާއި  ކުރެވޭ  މަޝްވަރާ  ަބއްދަލުވުމުގައި .2
އެޔައުމިއްޔާ    ަބއްދަލުވުމެއްގައި  ދެންޭބއްވޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ޔައުމިއްޔާ

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
 މައުލޫމާތްތައް  ކަރުދާސްތަކާއި  ހުށަހެޅޭ   ގުޅޭގޮތުން  އެކިކަންކަމާ .3

 ރިކޯޑަށްޓަކައި  ތަރުތީުބކޮށް   ނިމުމުން   ަބއްދަލުވުން
 . ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ

 
 ގެ ަބއްދަލުވުމަކުންނެވެ. ކޮމިޝަނުލު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް އުސޫމި  9 އުސޫލު ފާސްކުރުން 

 
ގެ ަބއްދަލުވުމަކުން  ލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުއުސޫމި   10 އުސޫލަށް އަމަލު ކުރުން 

 ލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުށް ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން ފެށިގެންނެވެ. އުސޫމި 
 

ގައި ނެތް ކަމެއް  އުސޫލު 
 މެދުވެރިވުން 

ލުގައި ކަނޑައެޅިގެން ަބޔާންވެފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެތިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި  އުސޫމި   11
ލުން ސާފުނުވާކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އުސޫ

 ނެވެ.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
 

ގެނެއުސޫމި   12 ލަށް އިސްލާހު ގެނައުން އުސޫ  އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެ ލަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ވޭނީ 
 ަބއްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 

 

___________________________ 


