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 ތަޢާރަފު

 ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް 21)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/5މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   
ޑިސެމްބަރ  26 ދި މެންޑޭޓްޗަރ އައޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކް އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް އެހީވުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 ން އަމަލުކުރުމަށް އިން ފެށިގެ  2022ޖެނުއަރީ  01އްދަލުވުމުން އިސްލާހުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ވަނަ ބަ 81ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ގައި އޮތް ކޮމިޝަނުގެ 2021
 .އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މެންޑޭޓެވެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ

މި ގޮތުން ކައިދެނީ ތިރީގައިވާ ކުރެހުމުން ދައް ބަޔަކަށެވެ. 7މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންދަނީ މައިގަނޑު ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ   
 ނާއި ރިޕޯޓިން ސްޓްރަކްޗަރއެވެ.ޑިވިޜ7ައުފައްދާފައިވާ 
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  ވެ.ކެދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަޑިވިޜަންތަކުގެ ލިސްޓްކޮށްފައި މިވަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު  ތިރީގައި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން   1.1 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކޯރޕަ 1
 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން   1.2  
 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން   1.3  
 ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ   1.4  

 ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  1.4.1
 ޕާރޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް  1.4.2
 މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް  1.4.3

 ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން  2
 ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން   3.1 ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން  3

 ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން   3.2  
 ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން   3.3  
 ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން  4
 ޑިވިޜަން ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް  5
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 އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން   6.1 އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން  6
 ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން   6.2  
 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް  7
 

މީގެ އިތުރުން  އެވެ.ވާނެމި ކަރުދާހުގައި ތަފްސީލް ކުރެވިފައިގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މެންޑޭޓް އަދި ޔުނިޓްތަކު  ސެކްޝަންތަކުން ޑިވިޜަންތަކުންނާއި
 ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، އަދި ޔުނިޓް ތަކުގެ ނަންތައް ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ލިސްޓެއް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
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 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ރޕަ ކޯ. 1
  1.1 އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ޭތައް އަދި ސަރވިސް ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ
 ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ 

  ްގޮތަށް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމުެގ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގާ އިމާރާތް ނުވަތަ އިމާރާތްތައް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމަށް ޑިއުޓީ ތާވަލެއް އެކުލަވާލާ، އެއާއި އެއ
 ކަންތައްތައް ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްަޓއި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.

 ޮވާނޭ ފަދަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މިޝަނުން ބޭުނންކުރަމުންދާ ައސާސީ ޚިދުމަތް )ފޯނު، ފެން، ކަރަންޓް އަދި އިންޓަނެޓް ފަދަ ޚިުދމަތްތައް( މެދުނުކެޑި ޚަރަދު ކުޑަ ކ
 ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން.

 ްށް ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާްމ  ރައްުދކުރަންޖެހޭ ސިޓީ/ތަކެތި އެފަރާތްަތކަކޮމިޝަނަށް އަްނނަ ސިޓީ/އީމެއިލް/ތަކެތި ަބލައިގަތުމާއި، ކޮިމޝަނުން އެކިފަރާްތތަކަށ
 ހަމަޖެއްސުން.

 .ްކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯިދފައިވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްުޓނ 
 .ކޮމިޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ނުަވތަ އިމާރާތްތަކުގެ ސާފު ތާހިރުކަމާއި މެއިންޓެނަންސް ބެލެހެއްުޓްނ 
  ެއެންމެހާ ފަރުނީޗަރާއި ފިކްސްޗަރ ބެލެހެއްޓުން.ކޮމިޝަނުގ 
 ާއި، އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެޭހ ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގާ އިމާރާތާއި، ފާހަނާތައް ސާފުކުރުވުމާއި، ގުދަން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމ

 ބަދަލުތައް ގެނައުން.
 ަގަހަތަކަށް ގެންނަ ބަަދލުތަްއ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ެގނައުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖ 
 ާނޭގޮތުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޝަނު ރައީސްގެ ކާރު އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކާރުގެ އަހަރީ ފީދެއްކުމާއި، ކާރަށް ބޭނުންވާކަންކަން ުފރިހަމަ ކުރުމާއި ކާރު ބޭނުންކުރ

 ހަމަޖެއްސުން.އުސޫލާއެއްގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް 
 .ްކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާ/ހަފްލާ ތަކުގެ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 
 .ްކޮމިޝަނުގައި ގައުމީ ދިދަ ކޮންމެ ދުވަހަކުނެގުމާއި ތިރިކުރުނ 
 ާއި އާންމުކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފނުވުމ 
 ަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަަކށް ކޮމިޝަނަށް އަންނަ އާންމު ޯފނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި، އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަންނަ ފޯނުކޯލުތައް އެކަމަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަނ

 ރައްދުކޮށްދިނުން.
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 ްމެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުަރންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްސުނ. 
  ްލެހެއްޓުން.ބެކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ރެކޯޑު، ފަސޭހައިން ރައްކާކުރެވޭ އަދި ރެޓްރީވް ކުރެވޭނެ ފައިލިންގް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށ 
 .ްކޮމިޝަނަށް އެކި ބޭނުްނތަކުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ 
 ީިޓންގ ރޫމްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކޮފީ/ސައި ތައްޔާރުކުރުމާއި، ނިމުމުން ސާފުކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ މީޓިންގ ތަކަށް މ 
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 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ރޕަ ކޯ. 1
  1.2 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން 

 ޭސްޓޭންޑަރޑްތައް  ގައިޑްލައިންތައް އަިދ ސަރވިސްޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ންހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ
 އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެެހޓުން.

 ުޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަްށ ރުމުގެ މިންގަނކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަނުކ
 ހޯދުން. 

 ެނެގަެނ، ޓްރެއިނިންގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާީނ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ދ
 ސައްކަތްތައްކޮށް، ޕްލޭނަށް ެގންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުން.ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، އެ ޕްލޭން ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަ

 ަސައްކަތްތައްކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާިއ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މ 
 ިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖ 
 ޭއެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން. ކޮމިޝަނުގެ މަގާމެއް އުފެއްދުމަށް، ބަދަލުކުރުމަށް އުވާލުމަށް ނުަވތަ ރިޒާވުކުރުމަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހ 
 ްއްޓުްނ.ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރުތީބުން ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ެބލެހެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކާއި ރެކޯޑުތައ 
 ައްޔާރުކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާބަޔާން އެ ސެކްޝަނަކާއި ގުޅިގެން ތ 
 ިރީއާއި ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުނ 
 .ްކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުނ 
 ޮން.މިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ކޮިމޝަނުން ބޭުނންވާ ބަދަުލތައް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ުކރުކ 
 ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑަށް )މެންޑޭޓް( ކޮިމޝަނުން ބޭުނންވާ ބަދަުލތައް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ުކރުނ . 
 ިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ކޮމިޝަނުން ބޭުންނވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ކުރުން. ކޮމ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަޤާމުތަކަްށ ހޮވޭ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ )އިންޑަކްޝަން( ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުނ 
 ުިނޒާމު ހިންގުން، ޮމނިޓަރކުރުން  ވައްޒަުފން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާގޮތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮްށ، ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މ

 އަދި ބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް ގެނައުން.
 ްތައް ާރވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިނ 
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2022 

 ިހަމަކޮށް ުހށަހަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރާ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ފުރ
 ކަން ކުރުން.ކުރަންޖެހޭ ކަން

 ަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވ
 ފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ިރވޯޑް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

 ަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް/ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި ހިންގުން. ކޮމިޝ 
 ަޅުއެޅުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގޮތުން ހުށައަޅާ ަމއްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވ 
 ެއެ މުވައްޒަފެއްގެ ސެކްޝަނަކާ  ތެރެއިން ވަޒީފާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގ ،

 ގުޅިގެން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
 ްހު ިދރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި ތަކަމާއި މަސައްކަތުގެ ރޫކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ ައދާކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަނ

 އެކުވެރި، އިންސާފުވެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރުން.
 .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލަފާއަުރވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާއެރުުވްނ 
  ްގެ އެންމެހާ އިާދރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓން.ކޮމިޓީކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ިއދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓނ 
 ެއުން. ން ސެކްޝަން، ޔުނިޓްތަކުގެ އެހީއާއެކު އެކުލަވާލައި ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެްނދިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އެހ 
 ްތައްތައް އިްނތިޒާމުކޮށް ކޮމިޝަނުން އައި.އެސް.އޯ ސެޓްފިކޭޝަން ހޯދުމާެބހޭ ކަންތަްއަތކާއި، އެސެޓްފިކޭޝަން ދެމެހެްއޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ެއންމެާހ ކަނ

 ބެލެހެއްޓުން.
 ެސްޓްކޮށްދިނުމަށް އެދި މުވަްއޒަފުން ހުށަހަޅާ ތަކެތި ހަމަޖެހިަފއިވާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން އެެޓސްޓްކޮށްދިނުން.އެޓ 
 ޭެނ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި، އެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާއާބެހޭޮގުތން ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާްތތަކަށް އެ ފަދަ ލިޔުންތައް ދ

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ފަދަ ލިޔުންތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. 
 ުމަސައްކަތްކުރުން.  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި، އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެފަދަ ތަކެތި ދިނުމުގެ އޮފީސް ފާހާއި އޮފީސް ބިޒްނަސް ކާޑ  
 ުރުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އާންމު ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރންޝިޕް އާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކ 
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 ރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ރޕަ ކޯ. 1
  1.3 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން 

 ޭސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދިންބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ 
 ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެެހޓުން.އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި 

 ަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކޮމިޝަނުން އެކިއެކި ކަންތައްަތކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ ޤ
 ޒިންމާދާރީއާއެކު ބެލެހެއްޓުން.

 .ްކޮމިޝަނުގެ އެކައުންޓްތައް ބެެލެހއްޓުމާއި ކޯޑުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރކުރުނ 
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 .ްކޮމިޝަނުގެ މަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ޓެީލކުރުނ 
 ުކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް، ފައިސާ، ައދި ޚަރަދުތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ މުޢާމަލާތ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް، ފައިސާ، ައދި ޚަރަދުތަކާ ބެހޭގޮތުން އިސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫާމތުތައް ދިނުމާއި ލަފާއެރުވުނ 
 ެްއޓުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހޯދަންޖެޭހ ތަކެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮތަށް ހޯދުމާއި އެތަކެތީގެ އިްނވެންޓްރީ ގަވާއިދުން ބެލެހ 
 ޮމިޝަނުގެ ފަރުނީޗަރާއި ފިކްސްޗަރތަކުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވާ ނުވަތަ ބޭނުްނނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަްނކިޔުން ނުވަތަ ނައްތާލުން.ކ 
  ިލެހެްއޓުން.ބެކޮމިޝަނުން ބޭުނންވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޢިއުލާންތައް ކުރުމާއި ހަދަންޖެހޭ އެގްރިމެންޓްތައް ހެދުމާއ 
 ޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.ކ 
  .ްކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިންުޝއަރަންސްއާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުނ 
 ައް ކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާއި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ކަންތަްއތ 
 ިކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.  މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮމިޝަނުން ކުރާ ަދތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައ 
  ެތިން އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެކި ފަރާތްަތކާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތުގ

 ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އެގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން.
 ެށް ިދނުމާއެކު  މުވައްޒަފުންނަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުތަްއ މޮނިޓަރކޮށް ޚަރަދުތައް ކުޑަުކރެވޭނޭ ގޮތްތަކުގެ ލަފާ، އިސްެވރިންނަށާއި އެކިއެކި ސެކްޝަންަތކުގ

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
  ްގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.ކޮމިޓީކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބިޑ 
 .ކޮމިޝަނުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ަބލަހައްޓައި، ފަންޑާ ގުޅޭގޮތުން ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުްނ 
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 ޑިވިޜަން ކޯރޕަރޭޓް ސަރވިސް . 1
  1.4 ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ 

   1.4.1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް
  ްއިޑްލައިންތައް އަދި ގަޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ންޔުނިޓްގެ މަސައްކަާތގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ

 ހެޓުން.ބެގަވާއިދުން މި ތަކެިތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލަތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، 
 ުޒާމާއި، ޕްރޮޓޮކޯލް ތަކުގެ އިންތިކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއި، ކޮިމޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގޮތުން އަތޮޅުތަކަށާއި، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރ

 ހަމަޖެއްސުން.
 ުވުްނތައް އިްނތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލ 
  ްދި ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވާ ެއ އަކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ ޑޮކިއުމެންޓްކޮށް އަމަލުކުރުމަށާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނ

 ާނނެހެން ބެެލހެއްޓުން.ނިންމުންތައް ފަސޭހައިން ެފން
 .ްކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިދާރީ ެއންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެެހއްޓުނ 
  ީމާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ގެ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވުކޮމިޓީއާއި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރ

 ހެއްޓުމާއި އެ ބައްދަލުުވންތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތަްއތައް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުން.ލިޔެ ބެލެ
 ެބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިާޒމުކޮށް ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވުންތަުކގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔ 

 ންތައްތައް ހިްނގާ ބެލެހެއްޓުން.އިދާރީ އެންމެހާ ކަ
  ުން.ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަާކބެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންތައްތަްއ ހިންގައި ބެލެހެއްޓ 

   

   1.4.2 ޕާރޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް 
  ެއޮޕަރޭޓިން ޑަރޑްންޕާރޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭ ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގ 

ންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނެސް ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަ
 އަދާހަމަކޮށް ބެހެުޓން.

  ާގުޅުންަބދަހި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަްތތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތައް ހިމެޭނހެން އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނ 
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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 ާޝަންތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާ ، އަދި ބައިނަލްއަުގވާމީ އިދާރާތައް ހިމެނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް އިންސްޓިޓިއުކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބައިވެރިވ
 ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ސްޓަޑީ ޓުއާތައް، ފީލްޑް ޓްރިޕްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.

 ްޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް  ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުބައިނަލް އަގުވާމީ ފަރާތްތައް ހިެމނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށ
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވާ އެކުލަވާލުމާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއާއި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް އެހީ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

 ހިންގުން.
 ުއެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް  ވާމީ އަދި ޤައުމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަކޮމިޝަނާއި ބައިނަލްއަގ

 ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.
 ްރުމާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ތަކުގެ ތެރެއިން އާންމު އެމް.އޯ.ޔޫތަކުގައި ސޮއިކުކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ކަނޑައަޅާ އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަ އެއްބަސްވުނ

 ވިލަރެސްކޮށް، ހިންގައި، ބެެލހެްއޓުން.
   1.4.3 މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް

  ިރޮސީޖަރތަކާއި ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްންސްޓޭކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއ
  ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް

  ުފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަުނގެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮ)މަުޢލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު 2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރ
މުތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިންތިޒާ

ކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަވެ، ޤާނޫުނގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ގެނެސް، އެ 
 ފޯރުވައިދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ުވެރިކޮށް ާޢންމުކުރުން. މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް މެދ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 
 ްާވ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާްތތަކަށާއި އެހެނިހެން ފަރާްތތަކަށް ޭބނުނ

 .ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުން ހޯދައި އެ މައުލޫމާތު އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ެއ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން، ތަފާސްހިސާބު
 ުރުމާއި އެ ކަންކަން ހިންގައި ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސާ/ހަފްލާތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމަތު ފެތުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފޮޓޯ/ވީޑިޯއ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކ

 ބެލެހެއްޓުން.
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 ްޒަފުންނާއި ޢާންމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުާބރު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައ
 ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ގާތްގުޅުމެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

  ޑައަޅައި، އެ ތަކެތީގެ ލޭއައުްޓ ފޮތްތަކާއި ެއހެނިެހން ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާބެޭހ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކަނކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރަންޖެޭހެނކަމަށް ފެންަނ
 ތައްޔާރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތަްއތައް ހިްނގައި ބެލެހެއްޓުން.

 ަްކޝަންތަކުން ހޯދައި ރާތުން ހޯދުމަށް ެއދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމާބެހޭ ސެއާންމު ރައްޔިތުން ސިޓީ، ފޯްނ އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކޮމިޝަނުގެ ފ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 .ްޝާއިޢު ކުރެވޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ފަސޭހައިން ފެންނަން ުހންާނނެހެން ބެެލހެއްޓުނ 
 ިތު ދިނުްނ.ާޒމެއް ގާއިމުކޮށް މައުލޫމާކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އިންތ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ ކޮންެޓންޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް އަޕްލޯޑްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އަޕްލޯޑްކުރުނ 
 ަރާވައި ސައްކަތްތައްސިވިލް ސަރވިސް އިން ތަޢާރަފްކުރާ އެކިއެކި ރެކޮގްނިޝަން އިވެންޓްތައް އަދި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ މ 

 ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.
 ްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަކީ ޒަމާނީ، ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ، ޭބނުންތެރި މަޢްޫލމާތު ހިމެނޭ ވެބްސައިޓަަކށް ހެުދމަށ

 އުން.ދިރާސާތައްކޮށް، ވެބްސައިޓަށް ެގންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ކަމާބެހޭ ުމވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ގެނަ
 ަކަށާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުގައާއި އެހެން ަތންތަނުގައި ުހރި ޓީ.ވީތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިަޝނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތ

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަާކ ގުޅިގެން އާންމުކުރުން.
 ޮތްކުރުން.ފީސް ބިޒްނަސް ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އެތަެކިތ ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކައޮފީސް ފާހާއި އ 
 ްސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފްރީކުއެންސީއެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓިސްޓިކްސް ބުލެޓިން ތައްޔާރުކޮށް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށ 

 ރުން.އާންމު ކު
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 . ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން 2
 ޭކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަިދ ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަންސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ

 ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެިތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލަތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
  ެރިވިއުތަކުން ފާހަގަކުެރވޭ ކަންތައްތަާކ  އި އެދުމާސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ރިވިއު ހެދުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕޮލިސީތައް އެކުަލވާލައި އޮގަނައިޒޭޝަން ރިވިއު ހ

 ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ޭލުތައް އެކުލަވާލުން.ދެނެަގނެ، މި ސްޓްރެޓަޖީސް ޤާއިމުކޮށް މިކަމާގުޅޭ އުޞޫނުންވާ ސްޓްރެޓަޖީސް ސިވިލް ސަރވިސްގައި މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމަށް )ރިެޓންޝަން( ބ 
 ުށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިންތަްއ ލަވާލުމަސިވިލް ސަރވިސް ސްޓެންޑަރޑް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ )މަގާމާއި މުސާރައިގެ( އޮނިގަނޑުތައް އެކ

 އެކުލަވާލުން.
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2022 

 ުމަލު ކުރާނޭ އޮޕަރޭޝަނަލް ޢަތައް ފަރުމާކުރުމާއި، މުރާޖަޢާކުރުމާއި، ފާސްކުރުމުގައި މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިާދރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑ
 ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

 ްއް ދިރާސާކޮށް، ޢަމަލު ކުރުމަްށ ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ިހނގާ އިދާރާަތކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް ފަުރމާކޮށް ނުވަތަ މުރާޖަޢާޮކށ
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތަށް އެންޑޯޒްކޮށް މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް އެންގުން.

 ޭވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ސި ކަންތައްތައް އެންޑޯޒްކުރެވޭ އޮނިގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިދާރާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހ
 ޑިވިޜަނަށް އެންގުން.

 ާއި އެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންާވ ަފްނީނ ކުރުމުގަމަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ިހނގާ އެންމެާހ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނުޑތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ނުވަތަ ުމރާޖަޢ
 ފޯރުކޮށްދިުނން. ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން

 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ ފަންނީ އޮނިގަނޑުތަކަށް މުވަްއޒަފުން ހިޖުރަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުނ 
 ަނޑައެޅުމަށް ބޭނުްނވާ އުޞޫލުތަްއ ތު ދާއިރާ ކަސިވިލް ސަރވިސްގެ ކެރިއަރ ފީލްޑްސް )ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް( ޤާިއމުކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި މަސައްކ

 އެކުލަވާލުން.
  ީގެ ސްކިލް ސެޓްތަާކއި ޝަރުޠުތަްއ މަގާމުތަކުސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާއި މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ާއންމު މަގާމުތަކާއި އެހެނިހެން ފަްނނ

 އެކުލަވާލުން.
 ައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ިދރާސާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަސިވިލް ސަރވިސް މ

 ކުރުން.
 ާގެނައުން.ލުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ އުސޫުލތައް އެކުލަވ  
 .ްމަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަަކށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ުހަށހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުނ 
 ަނޑަށް ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލުތަްއ ވާ ބަދަލާ ގުޅިގެން އޮފީސްތަުކގެ އިދާރީ އޮނިގަސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ސަރުކާރުން އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނ

 ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޑިވިޜަން/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން.
 ޮކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާއާ ބެޭހ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގ

 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ފަްނނީ ލަފައާިއ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 ެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން.ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން އަމަލުކުރަންޖ 
 ެދާރީ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުން.ންމެހާ އިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާޮގތް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އ 
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 އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން . ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ 3
  3.1 ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 

 ޭލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްންސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މަސަްއކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ
 އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.ސްޓޭންޑަރޑްތައް 

  ަކާއި އިޖުރާޢަތްތައް އެކުލަވާލައިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، މި ކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އުޞޫުލތ ،
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.

 ެއް ޤާއިމް ކުރުން.އްޭޓނެ ނިޒާމެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާުތތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހ 
 ޯޝަން / ހަނާދނީ ލިުޔްނ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުެބލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަހަލަ ރިވޯޑެއް )މިސާލު: ބޯނަސް / ޕްރޮމ

 ރާވައި ހިންގުން. ލުތައް އެކުލަވާލައި އެ ކަންތައްދިނުން( ދިނުަމށް ކޮމިޝަނުން ިނންމައިފިނަމަ، އެ ކަމާގުޅޭ ދިރާސާތައްކޮށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫ
 ީނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޑިވެލޮޕް ކުރުމާ ގެންނަންޖެހޭ އެންހޭންސްމަންޓްތައް ގެނައުުމގެ މަސައްކަތްތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. މެޕަރފޯމަންސް -އ 
 ާުތން ކޮންމެ އަހަރަކު ރިޕޯޓެއް  ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާގުޅޭގޮދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމ

 އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެުޅން.
 ާންމާދާރުވެރިންގެ ތަކުގެ ޒިސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންާނއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ފަރުމާކޮށް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުން.
 ްވަރު ެބލުމުގެ ނިޒާމަްށ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީްނނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާިއ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެނ

 ޙީ ބަދަުލތަްއ ގެނައުން.ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާ
 ްހުަށހެޅުމާއި، ކޮމިޝަުންނ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށްފަުހ، މަސައްކަތު ެފންވަރު ބެލުމުގެ ަނތީޖާ ކޮމިަޝނަށ

 ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުން.
  ްންކަން ަބލައި، ދިރާސާކޮށް، ސަރވިސްގައި މަސައްކަތަށްފަހި އަދި މަސައްކަތަްށ ޝައުޤުވެރިވާ ފަދަ މާހަުއލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބަަލންޖެހޭ ކަ ދިވެހި ސިވިލ

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރަމުން ެގންދިއުން.
 ްއްޓުން.ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ެބލެހެ ދިވެހި ސިވިލ 
 ުއެކަންތައްތަްއ ، ތައް ގެނައުމާއިއިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަްނސް އެސެސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސީތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ަބދަލ

 .ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން
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 ަރު ބަލާ ވަޒަންކޮށް ދެނެގަތުން.ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާތަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓާއި މަޤުޞަދުތައް ހާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ މިންވ 
  ްއި، އެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަްށ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިންގަނުޑތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތ

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭތޯ ބަލަމުްނ ގެންދިއުން.
 ަމެއް ގާއިމުކޮށް ވަޒަންކުރުން ކުރެވޭނެ ނިޒާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު އިދާރާތައް ފާހަގ

 އަދި މި ކަމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.
 ްރުން އަދި އެ ތައް ތަޢާރަފުކުއިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަްނސް މަތިކުރުމަށް އަދި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު އެއްކޮްށ ދިރާސާތައް ހަދައި، އައު ކަންތައ

 ކަންކަން ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުން.
 ުން.އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕަރފޯމަްނސް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ަފންނީ ަލފަޔާއި ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގ 
 ްތައް ރާވައި ހިންގުން.ފީޒުކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްސިވިލް ސަރވިސް ރިފޯމް މެނުއަލްގެ މިންގަނޑުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ތަނ 

  3.2 ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން 
 ޭއަދި ސަރވިސް ލައިންތައް ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްންސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ

 ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
 ަޓް އޮޑިޓް ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަްއ ންސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން "ވިއުގަ" އިންނާއި އެހެނިެހން ގޮތްގޮތުން ިހންގާ ވަޒީފާއާެބހޭ ަކންތައްތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމ

 އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުން. 
 ިދާރާތަކަށާއި ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްކުރުން. އަދި އެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އ

 ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް އެންގުން.
 ަބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން.ރވިސް އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާބެޭހ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލައި ކަމާސިވިލް ސ 
 ަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް/އެޅިދާެނ އްލު ކުރުމަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އާންމު ކަންތައްތަކާ އެ ކަންތައް ހ

 ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި، ކޮމިޝަނާިއ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަންތައްތައް ގެނައުން.
 ްޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ އަހަރެްއ ރި ބަލައި އަހަރީ ޔުނިޓުން ހިންގާ އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތާިއ، އެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށ

 ނިމުމުން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުން.
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  3.3 ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން 
 ޭއިޑްލައިންތައް އަދި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގަޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ންސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ

 .ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެިތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލަތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން
 ިހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައ  
 ައް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމާއި ގުޅޭ ޕޮލިސީތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމާއި، އަދި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތ 
  ުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓް ކޮމިޝަަންށ ހުށަހަޅައި ނިންމާގޮތެއްގެ ަމތި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމަށްފަހ

 ފޮނުވައި ނިންމުްނތައް ތަންފީޒުުކރަން އެންގުން.
 .ްކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ޓީމްތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 ިމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި އިދާރީގޮތުން ސަ ން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއ

 އެ ކަންކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 ްއި އުސޫލުތަކަށް ގެންަނން ފެްނނަ  ޯހދައި، ގަވާއިދާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ގަވާއިދު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައ

 އިސްލާހުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށާއި ކަމާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 ްތުތަަކށް ކަންކަން ނިންމާފައިޭވތޯ ބަލާ  ދެވިފައިވާ މުއްދަކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށ

 ރިވިއުކުރުން.
 ްވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިއުމަން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓް ޙާޞިލްކުރެވޭ މިނ

އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  ންމައިފިނަަމ، ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓްކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެރިސޯސް އޮޑިޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނި
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

  ަޓް" ކުރާނެ އުޞޫލުތައް އޮޑިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ިންނމުމަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ "ޚާއްޞ
އަކާ ޙިއްސާކުރުން. އަދި އެކުލަވާލުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި "ޚާއްޞަ އޮޑިޓް" ކުރުމާއި، ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމިޝަނާއި އެ އިދާރާ

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 ިންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުްނ ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ުނވަތަ ބޭނުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އ

ލަވާލުމާއި، އި، ރިޕޯޓް އެކު"ސްޕޮޓް ޗެކް" ކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުާމއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި "ސްޕޮޓް ޗެކް" ކުރުމާ
 ކޮމިޝަނާއި އެ އިދާރާއަކާ ޙިއްސާކުރުން. އަދި ސްޕޮޓްޗެކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
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 . ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން 4
 ޭސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ންސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓ

 އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެެހޓުން.
 ްޓުން. ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަންނީ މަގާމުތަކުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކިްޓަތއް އެކުލަވާލުމާއި އެއާ ގުޅިގެނ 
  ްފީޒުކުރުން.ތަން ގެނެސްސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ހޮވުމާއި އަޢްޔަނުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ދިރާސާކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައ 
  ަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ކާއި އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޕްރޮސީޖަރތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެ އަންނަ ބަދަލުތައްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަަދލުތ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
  ުންމެހައި މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުްނ އެ މާ ގުޅޭސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނ

 ކުރާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، ގަވާއިދާިއ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މައްސަލަތައް ނިންމުން.
  ނިންމުން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމަންެޖހޭ ކަންތައްތަްއ 
  ެރިވެގެން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް މެދުވެ 3ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގ

 ހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.ކަން އެންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަުނން ކުރަންޖެނުހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް
 ެންތައްތަކާއި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ވިދާނެ ކަސިވިލް ސަރވިސްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމު ކަންތައްތަާކ އެ ކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަްށ ކުރ

 ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަންކަން ގެނައުން.ބަލައި، ކޮމިޝަނާއި، ކަމާ
 ޭކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގަިއ ލުންތެރިސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހ

 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއަށް ފަްނނީ ލަފަާއއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 ަަދލުތައް ބަލައި، އެ ބަދަލުތައް ންޖެހޭ ބަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނ 

 ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ރާވައި "ސީއެސް ވިއުގަ" އިން އެޕްރޫވްކުރުން.
 ަލައި، ެއބަދަުލތައް ގެނައުމުެގ ބަދަލުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް އެންގުމުން އިދާރާަތކުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނަްނޖެހޭ ބ

 ސައްކަތްކުރުމާއި އެޕްރޫވްކުރުން.މަ
 ުލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާ މަށް ހަވާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ުނވަތަ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމަްށ އަންގާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުުކރ

 ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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 ރިން އައްޔަން ކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ދާރުވެމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ، އަތޮޅު، އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ޒިންމާޕަރ
 ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ާއި ހާޟިރީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ޕަރސަނެލް ފައިލްތަކ 
 .ްސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ ޕަރސަނެލް ފައިލްތަކާއި ހާޟިރީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުނ 
  ްއަހަރީ ޗުއްޓީ އަދި ރަސްމީ އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިންގެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްަތކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާިއ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިނ 

 ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
 ިރުވެރިންގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނުެގ ޒިންމާދާ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ، އަތޮޅު، އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއ

 ވެބްސައިޓްގައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެެހއްޓުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ޮފނުވުން.
 ާންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް ދާރުވެރިޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ސިޓީ، އަތޮޅު، އަދި ރަށު ކަުއްނސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންާނ ޒިންމ

 ކުން ހުށަހަޅާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަުނން ފޮނުވާ މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅައި، އިދާރާތަކަށް އެންގުން.އެދި އިދާރާތަ
 ިޢިނާަޔތުގެ ސައްޙަކަން ހުން، އެ އޮފީމުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތުގެ ތަފްޞީލް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަްނ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަްށ ފޮނުވުމާއ 

 އްތައް ކުރުން.ހޭ ަކންތަކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމާއި، އެފަަދ ރިކޯޑުތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓެމާބެހޭގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެ
 ،ިަދލުތައް ކަމާެބހޭ ަފރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެއާ ގުިޅގެން ވަޒީފާގެ ރެކޯޑުތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑަށް ބަދަލު ގެނަުއމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައ

 ގެނައުން.
 ްއިވާ މަސައްކަތްތަްއ ކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފަމަންޓް ސެސިވިލް ސަރވިސްގައިޚިދުމަތްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ފަރާތްތަކުގެ ައގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާެލވިފައިވާ އުސޫލުގައި ރެކްރޫޓ

 ކުރުން.
 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް ރިޒާވްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުނ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުނ 
 ަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވަކިޮކށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލ 
 ިސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ  ދިވެހި ސިވިލް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުާމއި، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއ

 .އުންއިން މުސްކުޅިކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވާ ކަންކަން ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނަމަތިން ވަޒީފާ
 ްން.ބުދިނުޖަވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށ 
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 އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން  ސިވިލް ސަރވިސް  . ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑ5ް
 ްއި ގައިޑްލައިންތައް އަިދ ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާންއެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭ ސިވިލް ސަރވިސް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑ

 ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެިތ ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލަތއް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.
 ުރުން.ކޮމިޝަނުން ދައުވާކުރާ އަދި ކޮމިޝަނަށް ދައުވާ ރައްދުވާ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ޯކޓްތަކުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލު ކ  
 .ްކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި މަޝްަވރާ ދިނުނ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ގެނައުނ 
 ާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް އެުކލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފނުވުން.ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤ 
 ީކް އަޕްޑޭޓްކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.ބު -ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އ 
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 ިކޮށް ހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު ވަސީލަްތތައް ބޭނުންސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުުލވެރި ފަރާތްތަކެއްކަމުގައ
 ހަރަކާތްތަކާއި، ކަންތައްތައް ރަާވއި ހިންގުން.

 ްއިޓުގައި ޝާއިުޢކުރުންކޮިމޝަނުގެ ވެބްސަ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު، އަދި ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް ިއނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށ . 
 ުކަށްއެދި އެކި ފަރާތްަތކުން ހުށައަޅާ ގެ ލަފައަސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ހުންނަ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ގަވާއިދާގުޅޭ ވަކި ކަމެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތ

 ޖަވާބު ދިނުން.މައްސަލަތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން 
  އިވާ އުސޫލުން ޖަވާބު ދިނުން.ހަމަޖެހިފަސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިސްނާއެއް ގެނައުމަށް ހުށައަޅާ މައްސަލަތަކަްށ 
  ޭއް ގަވާއިދުން އެޅުން. ފިޔަވަޅުތަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން ހުށަައޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި އަޅަންޖެހ 
 ުތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ން އެކި ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާ ޝަކުވާސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ގޮތ

 ގަވާއިދުން އެޅުން.
 ަފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭކްޓާ ޚިލާޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑ 

 މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.
 ްންގެ އުސޫލުން ހައްލުކުރެވޭނެ  މީޑިއޭޝަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ

 އް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތަ
  .ްސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުނ 
 ިއްސަލަތައް މަޝްވަރާކޮށްގެން ވެގެން ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މަސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރަތތަކުން ހައްލުކުރުމަށް ދަތ

 ހައްލުކުރުން.
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 އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން . 6
  6.1 އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން 

 ްސަރވިސް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދިޑަރޑް ންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭއިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަނ 
 ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.

 ެލޮޕްކޮށް، ބަދަލެއް ލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިޭކޝަން ޑިވެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ބ
 ޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން.ގެންނަންޖެހޭނަމަ ބަދަލްގެނެސް، މެއިންޓެއިންކޮށް، ޑޭާޓބޭސްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ޑޭޓާބޭސް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން. އަދި މުވައް

 ެމެއިންޓެިއންކޮށް، ްޕލިކޭޝަނާއި ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް، ބަދަލެއް ގެްނނަންޖެހޭނަމަ ބަދަލުގެނެސްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އ ،
 ޑޭޓާބޭސްތައް ތައްޔާރުކޮށް، އަދި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން.

 ްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ، ސިވިލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގައި އަލަށް ފީޗަރއެއް ނުވަތަ މޮޑިއުލ 
 ން.ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއި ގުޅިގެން، ކަމާއި ގުޅުން ހުރި މުވައްޒަފުން އެ ފީޗަރތަކަށް ނުވަަތ އެ މޮޑިއުލްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރު

 ްމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއި ތައް ރާވައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިއުއިންހައުސްކޮށް ބޭުނންކުރެވުމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ރިފްރެޝަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ
 ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން.

 ޮމަްނޓް ށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުންކުރަމުންާދ ސޮފްޓްވެައރތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ އެންޭހްނސްމަންޓްތައް ދެނެގަެނ، އެގޮުތން ޕްލޭންކ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  މަސައްކަތްތަކުގެ ޓައިމްލައިން އަދި ޕްރޮގްރެސް ހިމެނޭ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް

 ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ޙިއްސާ ކުރުން.
 ްގަނެ، އެ ކަމަށް ބޭނުންާވ ކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ޔޫސަރ އިންޓަރފޭސްއިން ނުކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ދެނެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ޑިވެލޮޕްކޮށް ބޭނުނ

ޅޭ މް ގައި ހިމެނެންދެން، މިކަމާގު ޕްރޮސެސް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ހޯދައި ފީޗަރތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. އަދި މި ފީޗަރތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް ސިސްޓަ
 ސަޕޯރޓް ޓިކެޓްތަކަށް އެޓެންޑްވުން.

 ިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް ސަޕޯރޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯރޓެއް ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނ
 ޙިއްސާ ކުރުން.ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ 

 ިސިވިލް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ަތފާސްހިސާބު ހޯދުމަްށ ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ސެކްަޝންތަކާއ 
 އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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2022 

 ެކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވެމުން ދާގޮތް ަގވާއިދުން ޗެކްކޮށް، މައްސަލަެއއް ފާހަގަތަފާސް ހިސާބު ނެގުމަްށ ބޭުނންވާ ޑޭޓާތައް، ޑޭާޓބޭސްތަކުަގއި ރައްކާކުރ
ލުކޮށް، ޑޭޓާތަްއ ބަދަލެއްގެންަނންޖެހޭ ކަމެއްވާަނމަ އެކަމެއް ދެނެގަނެ، އެ މައުލޫމާތު، ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި ޙިއްސާކޮށް، އެ މައްސަލައެއް ހައް

 ނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުްނ. އިސްލާހުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަންކޮްށ، ގެން
 ަކުގެ ރިކުއެސްޓްަތއް ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންނާއި، ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކުން އަްނނަ ސިސްޓަމްތަކުން ނެގެން ެނތް ަތފާސް ހިސާބުތ

ކުން އަންނަ މިފަދަ މި އިންތިޒާމް ހަމަޖެހެންދެން ސެކްޝަންތަމި ތަފާސް ހިސާބުަތއް ސިސްޓަމްތަކުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. އަދި، ، ދެނެގަނެ
 ރިކުއެސްޓްތަކަށް އެޓެންޑްވުން 

 ެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ތަފާސް ހިސާބު ރިކުއެސްޓްސް ތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯރޓެއް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރ
  ޙިއްސާ ކުރުން. ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތާ

 .ްސީއެސް ވިއުގަ" ގެ މޮޑިއުލްތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުނ" 
 ަރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގަިއ ކުއި "ސީއެސް ވިއުގަ" ޕްރޮޖެކްޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިްނގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކ

 ބެލެހެއްޓުން.
  6.2 ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

 ްދި ސަރވިސް އަޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނ
 އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެްސ އަދާހަމަކޮށް ބެހެޓުން.ސްޓޭންޑަރޑްތައް 

 ުއެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ، މާއެކުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުގެ ޑިވައިސްތަކާއި، ސިސްޓަމަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރ
 ކްއަޕް ބެލެހެއްޓުން. ބެ

  .ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީސް ފޯރުކޮށް ދިނުނ 
 .ްކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނެޓްވޯކް ެބލެެހއްޓުނ 
  .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަގަހަތަކަށް ބަދަލުެގނައުމުގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ފޯނު ގުޅުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުނ 
 ަރ ސަރވަރތަކާއި ނެޓްވާރކް ޑިވައިސްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި، މެއިންޓެއިން ކުރުމާއި މެނޭޖްކުރުން. ކޮމްޕިއުޓ 
 .ްކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ޑިވައިސްތަކާއި ސަރވަރތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަގުތު މަދުކޮށް ރަނގަޅަށް ހިންގުނ 
 ުން. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީސް )ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( އަޕްގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެްއޓ 
 .ްތަފާތު ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީސް ޭބނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަނުގެ އިދާާރގެ ނެޓްވަރކް ސަރވަރތައް މެއިންޓެއިންކުރުނ 
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 ްޓަރެނޓް ލީސްލައިނާއި އެހެނިހެން އިްނޓަރނެޓް އެކްސެސް ފެސިލިޓީސް މެއިންޓެއިންކުރުން. ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އިނ 
  .ްކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އީމެއިލް އެކައުންޓްތައް ބެލެހެްއޓުނ 
 ްރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ތައް މަދުކު ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް ސެކިއުރިޓީއަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް އެސެސްކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންތައ 
 .ްކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ނެޓްވާރކަްށ ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ފަޔަރވޯލް މޮނިޓަރކޮްށ ބެލެހެއްޓުނ 
 ޭންސްޓޯލްކުރުން. ޕެޗްތައް އިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރތަކާއި އެހެން ޑިވައިސްތަކަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭުނންވާނ 
  ުލޫމާތުތައް ރެގިއުލަރކޮށް ބެކްއަްޕ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނެޓްވާރކްގެ ބެކްއަޕް މެކޭނިޒަމެއް ސެޓަޕްކޮށް، ކޮންފިގަރކޮށް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އަދި މުިހންމު މަޢ

 ޑިވައިސްތަކަށް ބެކްއަޕްކުރުން.
 ްކުރުން ނުވަތަ ރެކޮމެންޑް ޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރއާއި ޕެރިފެރަލްސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި، ރިޕެއަރކުރުމާއި މެއިންޓެއިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ކޮމ

 ކުރުން. 
  .ްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންުކރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ 
 ްކުރުމާއި އެޕްރޫވްކުރުން. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ގަނެވޭ ހާޑްވެއަރއާއި ސޮފްޓްވެއަރ ރެކޮމެންޑ 
 ުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުގެ ޑިވައިސްތަކާއި، ސިސްޓަމަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރ

 ބެކްއަޕް ބެލެހެއްޓުން.
 ައި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި އާންތަާކއި އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންަތކުގެ ހާރޑްވެއަރ އަދި ސެކިއުރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންުކރަމުންދާ ވެބް އެޕްލިކޭޝ

 ކަންތައްތައް ޗެކްކޮށް، މޮނިޓަރ ކުރުން. 
 ްއި ކަންތައްތައް ކުރުން.ެމހަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންުކރަމުންދާ ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތަކާިއ އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ހޮސްޓިންގ އާއި ބެހޭ އެނ 
 ާމަސައްކަތްތަކުގެ ޓައިމްލައިްނ ހާރޑްވެއަރ، ނެޓްވޯރކް އަދި ސެކިއުރިޓީ އާއި ގުޅުން ހުރި ގެންނަންޖެހޭ އެންޭހންސްމަންޓްތަްއ ދެނެގަނެ، އެގޮތުން ޕްލޭންކޮށްަފއިވ 

 ނުވަތަ އެ ިޒންމާ އަދާކުާރ އްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްއަދި ޕްރޮގްރެސް ހިމެނޭ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މީލާީދ މަހެްއ ނިމުމުން ތަ
 ފަރާތާ ޙިއްސާ ކުރުން 

 ްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލެއް އަންަނ ނެޓްވޯރކް، ހާރޑްވެއަރ އަދި ސެކިއުރިޓީ އާއި ގުޅުން ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ބބަަދލުތަާކއި ގުޅިގެން، އަމަލުކުރަމުންދާ ެއއ
ކްޝަނާގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހާލާތެއްގައި، އެ ކަމާިއ ގުޅުންުހރި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ެއ ބަދަލުތަކަްށ އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޮކމިޝަނުގެ ހިއުމަްނ ރިސޯސް ސެ

 ރާވައި ހިންގުން.
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 . ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް 7
  ރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަންއިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ

 އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މި ަތކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ބެެހޓުން.
 ަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒ 
 .ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންަނށް އިންޑަކްޝަން ކޯސްތައް ރާވައި ހިންގުނ 
 ައް ރާވައި ހިންގުން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގެ ގިންތިއާއި ފަންތިތަަކށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތ 
  ްއި، އެއަށް ބިާނކޮށް ތަމްރީްނ އެއް ހަދަސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަްށ ބޭުންނވާ ތަމްރީންތައް ދެނެަގތުމަށްޓަަކއި ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް އެނެިލސިސ

 ޕްރޮގްރާމުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
 ިޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ދާރާތަކުގެ ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ކަސްޓަމައިޒްޑް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ތައް ޑިޒައިންކޮށް ހިންގުމާއި، ިހއުމަން ރިސޯސްސިވިލް ސަރވިސް އ 

 ޚިދްމަތް ދިނުން.ބޭނުންވާ ފަްނނީ އެހީ ފޯރުކޮށްިދނުމާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ މެނޭޖްަމންޓް ކޮްނސަލްޓަންސީގެ 
  ީރޮގްރާމްތަކާއި، ެސމިނަރ، ވޯރކްޝޮފް، ޮކންފަރެްނސް ފަދަ ހަރަކާތްތައް މާލީ ބުރަ ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ލަރނިންގް ޕް-ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް ޭބނުންކޮށްެގން އ

 ރާވައި ހިންގުން.
 ުހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް މުކުރުމަށް ބޭއްވޭ އިމްތިހާނުތަކާއި ގުުޅންހުރި އުސޫލްތަކާއި،އަތްމަތީ ފޮްތ އަދި އެހެނިސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނ

 ބެލެހެއްޓުން. 
  .ްްނތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި އިގެ އެންމެހާ އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކްތައް( މަޤާމްތަކަްށ މީހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިމްިތހާނު 1ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް )އީ.އެކްސ

 އިމްތިހާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުން. 
 ިއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން( ލް ސަރވިސްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުްނނަށް އަާމޒުކުރެވިގެން ބާއްވާ ސިވިލް ސަރވިސް އެންޓްރަންސް އެގްޒާމް )ސިވ

  ހުރިހާ ކަންކަމެއް ރާވައި ހިންގުން. ގެ
  ްދިނުން.ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަާރތްތަކަށް ރެކްރޫޓްމަންޓް އިމްތިާހާނގުޅޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށ 
 ިއިމްތިހާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު  މްތިހާނުެގ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެްއސުމާއިސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާްތތަކަށް ރެކްރޫޓްމަންޓް އ

 ކުރުން.
 ެފޯރުކޮށްދިުނން.ހީތެރިކަންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އިމްތިހާނާގުޅޭ ަފންނީ އ  
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  ްއް ހަމަޖެއްސުމާއި އިމްތިހާން ތަސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އިމްތިހާނުގެ ެއންމެހާ އިންތިޒާމްސިވިލ
 ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުން.

  ައް ހޯދުން. ކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުން އަރައިަގނެވޭނެ ގޮތްތަާކބެހޭ ދިރާސާކޮށް ހައްލުތަމެރިޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގ 
  ާދުމާއި ކަނޑައެޅުާމއި އެ ކަންކަން ހޯގޮތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ކޮމްޕީޓެންސީ އެސެސްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް، އެންމެ އެކަށީގެްނވ

 ގައި ބެލެހެއްުޓން.ހިން
 ްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިމްތިހާނުތައް ތަރަްއޤީކޮށް، ސުވާލު ބޭންކު ެބލެހެއްުޓނ . 
 ަގޮތެއްގެ މަތިން، އެހެްނ  ސައްކަތުގައި ބޭނުންހިޭފނޭސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، އެ ދިރާސާތައް ކޮމިޝަނުގެ މ

 ޑިވިޜަން/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
 .ްސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދިރާސާކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ާޝޢިއުކުރުނ 
  ެކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރުން. ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގ 
 ްލެހެއްޓުން ން ބެޝަނާގުޅިގެއެކްޓަރނަލް ޓްރެއިނަރުންގެ އެްނމެހާ ކަންކަން )އެއްބަސްވުން ތަްއޔާރުކޮށް، އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުން( ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކ 
  .ްޓްރެއިނިންގ އަށް ބޭުނންވާ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެ ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ ބެލެހެްއޓުނ 
 .ްތަމްރީންތަކުގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުާމއި، މުޅި އަހަރުގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުނ 
  ްސެޓްފިކެޓް ތަްއޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން.ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށ 
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DIVISION 
SHORT 

FORM 
SECTION 

SHORT 

FORM 
UNIT 

SHORT 

FORM 

Corporate Service Division CSD Administration and Support Section ADSS   

Human Resource Section HRS   

Budget and Finance Section BFS   

Commissioner’s Bureau CB Administrative Unit BAU 

Partnerships and International Relations Unit PIRU 

Media and Public Relations Unit MPRU 

Civil Service Organizational 

Development and Reform 

Division 

ODRD     

Civil Service Monitoring and 

Enforcement Division 

MED Civil Service Performance Management Section PMS   

Civil Service Employment Audit Section EAS   

Civil Service Audit and Compliance Section ACS   

Civil Service Recruitment 

Division 

CSRD     

Legal Affairs and Civil Service 

Employee Relations Division 

LERD     

Information and 

Communication Technology 

Division 

ICTD Information Systems Section ISS   

System Administration Section SAS   

Civil Service Training Institute CSTI     
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