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އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ
 .1ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދަނީ އަދި ކުރިއަށް ރާވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ
ބލާ ،ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުން .އެގޮތުން-:
ނިންމުންތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ ަ
-

ބލުން.
މާލީކަންކަން ެ

-

ބލުން.
އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ެ

 .2ސެކްޝަންތަކުން

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތައް

ކުރަމުންދަނީ

އެކަންކަން

ކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބލާ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލު /އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް
އުޞޫލު/އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ަ
ލަފާދިނުން.
 .3ސެކްޝަންތަކުން ރާވާ ކަންކަމާއި ،ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް އޮޑިޓްކުރުމަށް ،ކޮންމެ ހަތަރު މަހަކުން އޮޑިޓް މަސައްކަތްކުރާނެ
ޝެޑިއުލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން.
 .4ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މާލީ ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ )ޕާފޯމަންސް(
އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 .5ކޮންމެ  3މަހުން އެއްފަހަރު ޗެކްލިސްޓެއް ހަދާ އެ ޗެކްލިސްޓުގައިވާ ގޮތަށް މޮނިޓަރކޮށް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓު ކުރުން .މިގޮތުން
ބލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެތޭރޭގައި
ަ
-

ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިން އައުޓް

-

ދުވަހުގެ ހާޒިރީ

-

ސެކްޝަންސް ތަކުގެ ރޫޓިން މީޓިންގ ތަކުގެ އަދަދު

-

ސެކްޝަންތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް

ބލުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ( ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
 .6އޮފީހުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް )ވަކިގޮތަކަށް ެ
ބލާ ،އެކަންތައް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރުން.
ގޮތެއްގެ މަތިން ަ
 .7ކޮމިޝަނުންދޭ ޚިދުމަތާމެދު ޢާންމުން ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ "އިމޭޖް" ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.
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 .8ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭނުގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އާ ގުޅޭގޮތުން ،ހުރި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.
 .9ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުން.

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
ސެކްރެޓޭރިއެޓް
.1

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ އެހީތެރިކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން.

.2

ބރުންނަށް
ބރުން ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ އެހީތެރިކަމެއް މެން ަ
ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން.

.3

ބރުންނަށް އިދާރީ އެހީތެރިކަން
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން.

.4

ބއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި
ބ ގުޅިގެން ާ
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ )ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ޖަލްސާ ،އިންތިޚާ ާ
ޖަލްސާ( ޖަލްސާތަކާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު
ބލެހެއްޓުން.
ެ

.5

ބލެހެއްޓުން.
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ،އަދި ޖަލްސާތަކުގެ ރިކޯޑިންގ ެ

.6

ބސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން.
ބރުންގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީ ،ކޮންމެ މަހަކު  1ފަހަރު ،ވެ ް
ކޮމިޝަން މެން ަ

.7

ބރުންނަށް ރިޕޯޓު
ބލައި ،މެން ަ
ބރުން ،ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާ ،ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ަ
މެން ަ
ކުރުން.

.8

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ
ބއްދަލުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ
ކުންފުނިތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޢާންމު ފަރުދުން ކޮމިޝަނާ ަ
ބރުންނާ އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން.
ބއްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި މެން ަ
އުޞޫލުގެ ތެރެއިންަ ،

Page 6 of 29

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

Elections Commission
PA Complex, 5th Floor, Malé
20307, Republic of Maldives

`

.9

ބއްދަލުވުމުގެ
ބއްދަލުވުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖައްސައިދީަ ،
ބރުންގެ ރަސްމީ ަ
ކޮމިޝަން މެން ަ
ބއްދަލުވުންތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ކަމަކާ
ބލަހައްޓައި ،މިފަދަ ަ
ބއްދަލުވުންތަކުގެ ރިކޯޑު ަ
ބއިވެރިންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކޮށްަ ،
ަ
ބހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ދިނުން.
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ކަމާ ެ

ބރުންނަށް
ބހޭ މަޢުލޫމާތު މެން ަ
ބރުން ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ،އެކަންކަމާ ެ
 .10ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
އެރުވުން.
ބރުން ކުރައްވާ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ،ކޮމިޝަނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން،
 .11ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
މީޑިއާތަކާ ޙިއްސާކުރުން.
 .12ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތު މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ،ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
ބއްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެހެނިހެން ރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި ަ
ބރުން ަ
 .13ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ބރުންނަށް އެރުވުން.
ބލައި ،އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުން ހޯއްދެވުމަށްފަހު ،މެން ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ަ
ބލެނެވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް
ބރުންނާއިެ ،
 .14ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ބލެހެއްޓުން.
ެ
 .15ކޮމިޝަނުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް ،ސެކްޝަންތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން.
 .16ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ސެކްޝަންތަކާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ޙިއްސާކޮށް ،ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތައް
ބސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން.
ވެ ް
 .17ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ އެހީތެރިކަމެއް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .18އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބލައި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.
ބރުން ސެކްޝަންތަކާ ،ހަވާލުކުރައްވާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ަ
 .19މެން ަ
ބލެހެއްޓުން.
ބއްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު ެ
 .20ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ަ
ބލެހެއްޓުން.
ބއްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު ެ
ބ ގުޅިގެން ،ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި ،އެކޮމިޓީގެ ަ
 .21އިންތިޚާ ާ
 .22ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން ޗުއްޓީ ނެންގެވުމުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އޮފީހަށް ވަޑައި ނުގެންނެވޭ ގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ސެކްޝަންތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންގުން.
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 .23އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރާ އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ
ބލެހެއްޓުން.
ގުޅިގެން ކުރުމާއި ،އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގެ ރެކޯޑު ެ
 .24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ
ކުންފުނިތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޢާންމު ފަރުދުން ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ފޮނުއްވާ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބލެހެއްޓުން.
ބ ތައްޔާރުކޮށް ،ފައިލްކޮށް ެ
ބލަހައްޓައި ،އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާ ު
ަ
ފޮރިން ރިލޭޝަންސް
.25

ބރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ކޮމިޝަން ހިމެނޭ ރާއްޖެއިން ޭ

ބއްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް
ބއްވާ ަ
ބރުގެ މެންބަރޝިޕް އޮންނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ާ
 .26ކޮމިޝަނުގެ ރާއްޖެއިން ޭ
ހަމަޖެއްސުން.
ބރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެންބަރޝިޕާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް
 .27ކޮމިޝަން ހިމެނޭ ،ރާއްޖެއިން ޭ
ކުރުން.
ބރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޗާޓަރތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ ޙިއްސާކޮށް ،އެ ޗާޓަރުތަކާ
 .28ކޮމިޝަން ހިމެނޭ ،ރާއްޖެއިން ޭ
އެއްގޮތަށް އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުން.
ބއްދަލުވުންތަކާ ގުޅިގެން ،ކުރަންޖެހޭ
ބސާ( ަ
ބޑީސް އޮފް ސައުތް އޭސިއާ )ފެމް ޯ
 .29ފޯރަމް އޮފް އިލެކްޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޮ
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ބސާ( ގެ
ބޑީސް އޮފް ސައުތް އޭސިއާ )ފެމް ޯ
 .30ކޮންމެ  7އަހަރަކުން  1ފަހަރު ،ފޯރަމް އޮފް އިލެކްޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޮ
ބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނަށް އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ސެކްރެޓޭރިއެޓު ެ
ބޑީސް )އޭ-ވެބް( އާ ގުޅިގެން ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .31އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ވޯލްޑް އިލެކްޝަން ޯ
 .32އެސޯސިއޭޝަން ފޯ އޭސިއަން އިލެކްޝަން އޮތޯރިޓީސް )އޭ.އޭ.އީ.އޭ( އާ ގުޅިގެން ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ބރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކޯޑިނޭޓްކުރުމާއި
ޭ
.33
ބއިވެރިވުން.
ބއްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ަ
މޮނިޓަރކޮށް ،ރިވިއު ަ
ބރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ރިވިއު
ޭ
.34
ރިޕޯޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސެކްޝަންތަކަށް އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ބރާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރުން.
 .35އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ،ރާއްޖޭން ޭ
ބހޭ ސެކްޝަންތަކާ
ބރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ކަމާ ެ
ބރުންނާއި މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ޭ
 .36ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން.
ބރުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން
ބޒާވް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ޭ
ބ އޮ ް
 .37ކޮމިޝަނުން ދަޢުވަތު ދީގެން އިންތިޚާ ު
ކުރުން.
ބޒާވަރުން އަދި މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ބރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮ ް
ބތަކުގައި ރާއްޖެއިން ޭ
 .38އެކި އިންތިޚާ ު
ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރުން.
ބއްދަލުވުންތައް ،ކަމާ ގުޅޭ އެހެން
ބއްވާ ަ
ބރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ާ
 .39ކޮމިޝަންގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޭ
ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރުން.
ބ ކޯސް ،ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރތަކަށް ދާނެ
ބރުންނަށް އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ލި ޭ
ބރުގެ ޤައުމުތަކުން މެން ަ
 .40ރާއްޖެއިން ޭ
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ،އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.
ބލެހެއްޓުން.
ބރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ެ
ބއިވެރިވާ މެން ަ
ބޒަވޭޝަން ދަތުރުތަކުގައި ަ
 .41އޮ ް
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .42ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .43މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

.1

ވޜަން
ޕްލޭނިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ޑި ި
ޕްލޭނިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
ވޜަން
ޑި ި

ޕްލޭނިންގ ،ޕޮލިސީ އެންޑް

ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ރިސާރޗް ސެކްޝަން
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ޕްލޭނިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިވިޜަން އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު  2ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ-:
)ހ( ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސާރޗް ސެކްޝަން
)ށ( ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

މި ޑިވިޜަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދާއި ސެކްޝަންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މަޤްޞަދު:
ބލުގެ ރޭވުންތައް ރާވައި ކޮމިޝަނުން
ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ދުރު މުސްތަޤް ަ
ބލައި ވަޒަން ކުރުން އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް
ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ މިންވަރު ަ
ބހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް
ބޖެޓާ ެ
ބލެހެއްޓުމާއި މިކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާތައްކޮށް ޢާންމު ކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ަ
ބ އެއްކޮށް ެ
ހިސާ ު
ބނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ފައިސާގެ ގޮތުން ޑިވިޜަން/ސެކްޝަންތަކަށް
ބލެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޭ
ެ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
.1

ބޖެޓު ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބގެ ަ
ބޖެޓާއި އިންތިޚާ ު
ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ަ
ބހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން.
ކަމާ ެ

.2

ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރު
ބހޭ ގޮތުން ޭ
ބޖެޓާ ެ
ބލެހެއްޓުމާ ސެކްޝަންތަކަށް ަ
ބހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ެ
ބޖެޓާ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ަ
ކޮށްދިނުން.

.3

ބޖެޓު ސެކްޝަންތަކާ ރަސްމީކޮށް ހިއްސާކުރުން.
ބ ަ
ކޮންމެ އަހަރަކަށް ކޮމިޝަނަށް ލި ޭ

.4

ބޖެޓު ރިވިއު  ،ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 10
ބޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު އަދި ަ
ކޮމިޝަނުގެ ަ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

.5

ބޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުން.
ބޖެޓު ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ަ
ސަޕްލިމެންޓްރީ ަ
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.6

ބފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ހިންގުމަށް ސެކްޝަންތަކަށް
ބޖެޓަށް ފައިސާ ލި ި
ކޮމިޝަނުގެ ަ
ބޖެޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރުމަށް
ބޖެޓުގައި ހިމެނޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ަ
ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،އަދި ަ
ޭ
ބރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ނުވަތަ ކުޑަ ކުރުމަށް ާ

.7

ބހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ރިކޮންސައިލް ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފައިސާއާ ެ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
ގޮތުގެ މަތިން ކަމާ ެ

.8

ކޮމިޝަނުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދެއްކުމާއި،

ބހޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު
މިކަމާ ެ

ބލެހެއްޓުން.
ެ
.9

ބލައިގަތުމާއި ،ފައިސާ ޖަމާކުރުން.
ބ ފައިސާ ަ
ކޮމިޝަނަށް ލި ޭ

ބލެހެއްޓުން.
ބހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތަކާއި ،ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފައިލްކޮށް ެ
 .10ފައިސާ އާ ެ
ބލަހައްޓާ އެކަމަށް ތައްޔާކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.
ބތައް ަ
ބހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާ ު
 .11ތިޖޫރީގައި ަ
 .12ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ،އެލަވަންސް އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް
ހަމަޖެއްސުން.
ބރުން އަދި މުވައްޒަފުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓުތައް
ބނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެކި ޭ
 .13ދައުލަތުގެ ަ
ބލެހެއްޓުން.
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހޯދައި ،އެރިޕޯޓުތަކުގެ ރެކޯޑު ެ
 .14މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް
ބދަލުކޮށް ،ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް އެފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުގެ
ަ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން.
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .15ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .16މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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ޕްލޭނިންގ ،ޕޮލިސީ އެންޑް ރިސާރޗް ސެކްޝަން
.1

ކޮމިޝަނުގެ ދިގުރާސްތާގެ ރޭވުން )ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން( އެކުލަވާލުން.

.2

ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވަރކްޕްލޭން އަދި ސްޓްރެޓަޖިކް ވަރކްޕްލޭން އެކުލަވާލުން.

.3

ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ

.4

ބލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރެވޭ މިންވަރު ެ
ޕްލޭން ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން.

.5

ކޮމިޝަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންކަން ދިރާސާކޮށް ރޭވުން.

.6

ސެކްޝަންތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނުން.

.7

ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވާރކްޕްލޭންގައި ޙާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރެވޭ މިންވަރު އިވަލުއޭޓްކުރުން.

.8

ބލައި ،ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން.
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ތަންފީޒު ކުރޭތޯ ަ

.9

ބލުން.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ މިންވަރާއި ފެންވަރު ެ

ބ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.
ބކާ ގުޅޭގޮތުން ،ތަފާސް ހިސާ ު
 .10ކޮންމެ އިންތިޚާ ަ
ބހޭ ހުރިހާ ކަމެއް
ބ ެ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ތަފާސް ހިސާ ާ
ބތައް އެއްކޮށް ޭ
 .11އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ތަފާސް ހިސާ ު
ބލެހެއްޓުން.
ެ
ބ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ބތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިންތިޚާ ީ
 .12އިންތިޚާ ު
 .13ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ލިޔެ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން އޮންނަ މުއްދަތުގައި ފޮނުވުން.
ބ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރުން.
 .14އިންތިޚާ ީ
ބދަލުތަކާއި އިތުރަށް
ބ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ނިޒާމަށް ގެނެވިދާނެ ަ
 .15ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާ ީ
ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް ،ގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ،ދިރާސާ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި
ބދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އެ ަ
 .16ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީގޮތަށް ކުރިއެރުވުމަށް ރިސާރޗް ކުރުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް
ލަފާދިނުން.
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 .17މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނަށް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

.2

ވޜަން
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑި ި

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވިޜަން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވިޜަން އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު ތިން ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ-:
)ހ( ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
)ށ( ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
)ނ( އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން
މި ޑިވިޜަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދާއި ސެކްޝަންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މަޤުޞަދު:
ބނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ޤާއިމްކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް
ކޮމިޝަނަށް ޭ
ބތަކުގެ
ބލެހެއްޓުމާއި އިންތިޚާ ު
ބނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ފަރުމާކޮށް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ަ
ޭ
ބތަކުގެ ނަތީޖާ ޕްރޮސެސް ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި
ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިންތިޚާ ު
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތައް ޭ
ބލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މިފަދަ
ބލެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ެ
ކަންތައްތައް ެ
ބލެހެއްޓުން.
މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމާއި ކޮމިޝަނުގެ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ެ
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ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ބލެހެއްޓުން
ބގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ެ
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
.1

ބ ދާއިރާތައް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ވޯޓުދިނުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުން އިތުރުވެފައިވާ އިންތިޚާ ީ
ބއިކުރުން.
ސަރަހައްދުތަކަށް ަ

.2

ބ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން.
އިންތިޚާ ީ

.3

ބހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން.
ބދީއާ ެ
ބނުންވާ އާ ާ
ބދަލުތައް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޭ
ބ ދާއިރާތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
އިންތިޚާ ީ

.4

ބގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔާރުކޮށް
ޤާނޫނީގޮތުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
ބލެހެއްޓުން.
ެ

.5

ބލެހެއްޓުން.
ބހޭ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކޮށް ެ
ބގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ެ
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލި ި

.6

ބގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށް ކުރުން.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލި ި

.7

ބލެހެއްޓުން.
ބނުންވާ މީހުން )ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން( ގެ އެންމެހާ ކަންކަން ެ
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނަކަށް ވޯޓުލާން ޭ

.8

ބލެހެއްޓުން.
ބފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ެ
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލި ި

.9

ބރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ބކުރަންޖެހޭ މެމް ަ
ބ ދާއިރާތަކަށް އިންތިޚާ ު
އިންތިޚާ ީ

ބހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާނެ މީހުންގެ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅައި އޭގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަނަށް
ބތަކުގައި ަ
 .10އިންތިޚާ ު
އެންގުން.
ބލެހެއްޓުން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ެ
ބލެހެއްޓުން.
ބރުންގެ ދަފްތަރު ެ
 .11ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެން ަ
ބލެހެއްޓުން.
 .12ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވެއްދުން މަނާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ެ
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .13ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .14މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނަށް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން
.1

ބނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ފަރުމާކޮށް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން.
އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޭ

.2

ބނުންވާ އެހީތެރިކަން އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބތަކުގެ ނަތީޖާ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ޭ
އިންތިޚާ ު

.3

ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބތަކުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތައް ޭ
އިންތިޚާ ު

.4

ބނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރުން.
ބތަކުގައި ޭ
އިންތިޚާ ު

.5

ބލެހެއްޓުން.
ބސްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަޕްޑޭޓުކޮށް ެ
ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ޑޭޓާ ޭ

.6

ބނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ތަކެތި ދިރާސާ ކުރުން.
ސޮފްޓްވެއަރގެ ދާއިރާއިން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޭ

.7

ބހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.
ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކަމާ ެ

.8

ބނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި ،މިފަދަ
ބނުންވާ އައި.ޓީ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޭ
އޮފީހަށް ހޯދަން ޭ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.
ތަކެތި ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ސްޕެސިފިކޭޝަންޭ ،

ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .9ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .10މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނަށް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
.1
.2

ބނުންވާ އެހީތެރިކަން އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބތަކުގެ ނަތީޖާ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ޭ
އިންތިޚާ ު
ބތަކުގެ
އިންތިޚާ ު

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން

މަސައްކަތައް

ބނުންވާ
ޭ

އެހީތެރިކަން

އިލެކްޓޯރަލް

މެނޭޖްމަންޓް

ސެކްޝަނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުން.
.3

ބނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި،
ބނުންވާ އައި.ޓީ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ހާޑްވެއަރ ސާމާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޭ
އޮފީހަށް ހޯދަން ޭ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.
މިފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ސްޕެސިފިކޭޝަންޭ ،

.4

ބލެހެއްޓުމާއި ތަރައްޤީކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ އައިސީޓީ ވިއުގާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ެ

.5

ބލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓު ކުރުން.
ކޮމިޝަން ޑޭޓާރސެންޓާރ އާއި ގުޅޭ ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރތައް ަ

.6

ބލަހައްޓައި ތަރައްޤީކުރުން
ބކްއަޕްގެ ނިޒާމު ަ
ބކްއަޕް ނެގުމާއި ެ
ކޮމިޝަން ޑޭޓާރސެންޓާރގެ ެ
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.7

ބދަލުގެނައުމާއި ތަރައްޤީކުރުން
ބލެހެއްޓުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ަ
ކޮމިޝަންގެ ނެޓްވޯކް ެ

.8

ބލެހެއްޓުން.
ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސްކޮށް ެ

.9

ބލެހެއްޓުމާއި ތަރައްޤީކުރުން
ކޮމިޝަންގެ ފޯން ސިސްޓަމް ެ

 .10ޔޫސަރސް މެނޭޖް ކުރުމާއި އެކްސެސް ރައިޓްސް މެނޭޖްކުރުން
ބލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓު ކުރުން
 .11ސަރވަރތަކާއި ނެޓްވޯކް ހާޑްވެއަރތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަށް ަ
ބލެހެއްޓުން
 .12ޑޭޓާރސެންޓާރގެ އެކްސެސް ރައިޓްސް މެނޭޖްކުރުމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކީ ެ
ބހޭ
ބނުންވާ އައި.ސީ.ޓީ އާއި ގުޅޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ކަމާ ެ
ބތަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް ޭ
 .13އިންތިޚާ ު
ސެކްޝަތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބލަހައްޓައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
ބސް ލިންކް ަ
 .14ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅާފައިވާ ޑޭޓާ ޭ
ބނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ތަކެތި ދިރާސާ ކުރުން.
 .15އައިޓީ ދާއިރާއިން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޭ
 .16އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަށް އަދި ޕްރިންޓަރ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
އާކައިވިންގ
ބލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން
 .17ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ެ
ބހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި ،ނައްތާލަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
އެފަދަ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .18ޒާމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި،
ޗާޓުތަކާއި ،ރިކޯޑުތަކާއި ،މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް އަރުޝީފުކުރުން.
ބލޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމު
ބހައްޓާ ތަކެތި ،ލުއި ފަސޭކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ވިޔުގަ މެދުވެރިކޮށް ެ
 .19ކޮމިޝަނުގެ އަރުޝީފުގައި ަ
ކުރުން.
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .20ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .21މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނަށް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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.3

ވޜަން
އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑި ި

އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް
ން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަ ް

ޕޓް
އެޑްމިނިސްޓްޜޭޝަން އެންޑް ސަ ޯ

ޕރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
ް

އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

ސާވިސް ސެކްޝަން

އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު  3ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ.
އެއީ-:
)ހ( އެޑްމިނިސްޓްޜޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސާވިސް ސެކްޝަން
)ށ( ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
)ނ( އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
މި ޑިވިޜަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދާއި ސެކްޝަންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަޤްޞަދު:
ބނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި
ބނުންވާ މާއްދީ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި ޭ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ޭ
ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ،ހުރިހާ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކޮމިޝަނަށް
އެއްގޮތަށް ހޯދައިދިނުމާއި އަދި ޭ
ބސްޓް
ބނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި ެ
ޭ
ބހޭ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މިނިވަން
ބތަކާ ެ
ޕްރެކްޓިސް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިންތިޚާ ު
ބލެހެއްޓުން.
ބތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ެ
ބއްވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާ ު
ބތައް ޭ
އިންސާފުވެރި އިންތިޚާ ު
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ވސް ސެކްޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސާ ި
.1

ބނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ސެކްޝަންތަކަށް ޭ

.2

ބނެ
ބ ލި ޭ
ބހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވައި ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާ ު
ބގަނެ ،އެފޯންކޯލްތައް ކަމާ ެ
ކޮމިޝަނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތައް ލި ި
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

.3

ބހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ
ބލައިގަނެ ،އެ ތަކެތި ކަމާ ެ
ކޮމިޝަނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީ ،ލިޔުން ފަދަ ތަކެތި ަ
އަދި އެތަކެތީގެ ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓް ކުރުން.

.4

ބލައި މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކުރުން.
ކޮމިޝަނުން އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ަ

.5

ކޮމިޝަނުން އެކިއެކި ތަންތަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި އެތަންތަނަށް ރައްދުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމުކޮށް އެކަން ހިންގުން.

.6

ބނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބއްދަލުވުންތަކަށް ޭ
ސެކްޝަންތަކުން އިންތިޒާމު ކުރާ ަ

.7

ބލެހެއްޓުން.
ކޮމިޝަނުގެ ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔެ ެ

.8

ބހޭ އެންމެހާ
ބނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި ،ސްޓޮކުން ތަކެތި ސެކްޝަންތަކަށް ދޫކުރުމާއި ސްޓޮކް އާ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓޮކަށް ޭ
ބލެހެއްޓުން.
ކަންތައްތައް ެ

.9

ބލެހެއްޓުން.
ބނުމަށް ހޯދާ އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މި ފަދަ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ޭ

ބނުމަށް ހޯދާފައިވާ އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މި ނޫންވެސް މި ފަދަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން
 .10ކޮމިޝަނުގެ ޭ
ބނުންނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުވުން.
ބން ޭ
ބ ު
ބވުމުގެ ސަ ަ
ހަލާކު ވެގެންނާއި ދުވަސްވެ ާ
ބނުން ކުރަނީ
ބލެހެއްޓުމާއި ،އެފަދަ ތަކެތި ޭ
 .11އޮފީސް އިކްއިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީ އާއި ފަރުނީޗަރު އަދި ވެހިކަލްތައް ެ
ބލެހެއްޓުން.
ރަނގަޅަށްކަން ކަށަވަރު ކޮށް މަރާމާތުކޮށް ެ
 .12ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި
ބދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއެކު އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ަ
ހަމަޖެއްސުން.
ބނުންކުރާ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ،ޕްރޮޖެކްޓަރ ،ޓެލެފޯނާ ފެކްސް
ބރުގައިޭ ،
 .13އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާގުޅިގެން އޮފީހާއި އޮފީހުން ޭ
ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޭ
ފަދަތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެކަމާ ެ

Page 18 of 29

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

Elections Commission
PA Complex, 5th Floor, Malé
20307, Republic of Maldives

`

ބނުންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން ހިންގުން.
ބނުމަށް ހޯދާ ވެހިކަލް ފަދަ ތަކެތި ޭ
 .14ކޮމިޝަނުގެ ޭ
ބ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ
 .15އިންތިޚާ ު
މުއްދަތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ،ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަންގައި އެދިގެން
އެޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ،އެއިންތިޒާމު އޮފީހުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ހިންގުން.
ބހޭ ސެކްޝަންގައި އެދުމާއި ،މުއްދަތު ހަމަވުމުން
ބނުންވާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކަމާ ެ
 .16ކޮމިޝަނުން ކުއްޔަށް ހިފަން ޭ
ބލެހެއްޓުމާއި،
ބހޭ ސެކްޝަނަށް ލިޔުމާއި ،އެފަދަ އެގްރީމަންޓްތައް ެ
ބނުންވާނަމަ އަކަމަށް އެދި ކަމާ ެ
އެގްރީމަންޓް އައުކުރުމަށް ޭ
އެފަދަ ތަންތަން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ދޫކޮށްލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ބލައި ،އެތަންތަން
ބނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާފައި ހުންނަ ޢިމާރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ަ
 .17ކޮމިޝަނުގެ ޢިމާރާތާއި އަދި އެކިއެކި ޭ
ބނުންވާނަމަ ،މަރާމާތު ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ،އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
މަރާމާތުކުރުމަށް ޭ
ބލެހެއްޓުން.
 .18އޮފީސް ހުޅުވާ ،ލެއްޕުމާއި އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައް ެ
ބނި
ބލެހެއްޓުމާއި ،މިތަންތަނުގައި ހުންނަ ކުނި ު
 .19ކޮމިޝަނުގެ އިމާރާތް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ެ
ބލެހެއްޓުން.
ގަވާއިދުން އުކާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މިކަންތައް ެ
ބނުންވާ ތަކެތި ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަނުން ތައްޔާރު ކުރުމުން އެތަކެތި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .20ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ޭ
ބތަކާ ގުޅިގެން ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .21އިންތިޚާ ު
 .22ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .23ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .24މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނަށް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
.1

ބނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި
ކޮމިޝަނަށް ޭ
ބސްޓް ޕްރެކްޓިސް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ެ

.2

ބލެހެއްޓުން.
ބއްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެ
ބއްވުމާއި ަ
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
ބޑް ކޮމިޓީގެ ަ
ި
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.3

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަށް ފޮނުވުން.

.4

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްއިން އާންމުކުރާ ސަރކިއުލާތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.

.5

ބލައި،
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ

ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި

ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
.6

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
އިލެކްޝަން ކޯޑިނޭޝަން
.1

ބހޭ އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ވޯޓު ނެގުމާ ެ

.2

ބއްވާ ދުވަސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމުން އެކަން ޢާންމުކޮށް
ބތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުނެގުން ާ
އިންތިޚާ ު
އިޢުލާންކުރުން.

.3

ބތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތައް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާވައި ހިންގާ ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
އިންތިޚާ ު
ބއްވުން.
ބތައް ޭ
ތާރީޚްތަކުގައި އިންތިޚާ ު

.4

ބންނަށް ވުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމާއި
ބޒަރވަރުން ،މޮނީޓަރުން ،އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫ ު
ބތަކާ ގުޅިގެން އޮ ް
އިންތިޚާ ު
އެޕްލިކޭޝަންތައް އެކްރެޑިޓްކޮށް ފާސް ދޫކުރުން.

.5

ބލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ބތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޯމު ދޫކުރުމާއިަ ،
އިންތިޚާ ު
ބލެހެއްޓުން.
ބތައް ދިނުމާއި ،މިކަމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ެ
ދޭންޖެހޭ ޖަވާ ު

.6

ބލެހެއްޓުން.
ބރާ ގެންދާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމާއިެ ،
ނަން އަނ ު

.7

ބ ކުރުމަށް ގުރުޢަތުލުމާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީ ު

.8

ބލެހެއްޓުން.
ބއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި އެކަން ހިންގައި ެ
ބއި-އިލެކްޝަން ޭ
ަ

.9

ބތަކަށް ކުރިމަތިލާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުން.
އިންތިޚާ ު

ބހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން އެތަންތަނުގެ އިންތިޒާމުތައް
ބހައްޓާނޭ ތަންތަން ހޯދައި އެތަންތަން ސަރވޭކުރުމާއި ކަމާ ެ
 .10ވޯޓުފޮށި ަ
ބލެހެއްޓުން.
ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ެ
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ބހޭ ސެކްޝަނާ ހަވާލުކޮށް
ބނުންވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަމާ ެ
 .11ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ޭ
މަރުކަޒުތަކަށް އެތަކެތި ފޮނުވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ބހައްޓާ ތަންތަނުގެ ސަރަޙައްދު އިޢުލާނުކުރުން.
ބހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ޢަދަދާއި ވޯޓުފޮށި ަ
ަ .12
ބހޭ
ބހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ހޯދައި ކަމާ ެ
ބނުންވާ ތަކެތި ކަމާ ެ
ބރުން ޭ
ބތަކުގެ މަސައްކަތަށް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ޭ
 .13އިންތިޚާ ު
ބލެހެއްޓުން.
ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ެ
ބތަކަށް ވޯޓުކަރުދާސްތައް ޑިޒައިންކޮށް ތައްޔާރުކުރުމާއި ވޯޓުލާ ނިމުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ވޯޓު
 .14އިންތިޚާ ު
ކަރުދާސްތައް ނައްތާލުން.
ބހޭ
ބ ެ
ބނުންކުރެވޭ ވޯޓުކަރުދާހާއި ސެކިއުރިޓީ ސާމާނު އަދި މިނޫންވެސް އިންތިޚާ ާ
ބތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ޭ
 .15އެކި އެކި އިންތިޚާ ު
ބލެހެއްޓުން.
މުހިންމު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ެ
ބތަކުގެ ނަތީޖާ ޕްރޮސެސް ކުރުން.
 .16އިންތިޚާ ު
ބލެހެއްޓުން.
ބ ނިމުމުން ކަންހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ހޯދައި ެ
 .17އިންތިޚާ ު
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .18ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .19މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

.4

ވޜަން
ގއުލޭޝަން ޑި ި
ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރެ ި

ހިއުމަން ރިސޯސް  ،ޓްރެއިނިންގ
ން
އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިވިޜަ ް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް

ޕޓީ
ޕލިޓިކަލް ާ
ލީގަލް އެންޑް ޮ

ސެކްޝަން

ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން

ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން
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ހިޔުމަން ރިސޯސް ،ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިވިޜަން އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަޑު  3ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ-:
)ހ( ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
)ށ( ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން
)ނ( ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން

މި ޑިވިޜަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދާއި ސެކްޝަންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މަޤްޞަދު:
ބނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި
ބނުންވާ އިންސާނީ ،ވަސީލަތްތަކާއި އަދި ޭ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ޭ
ބލެހެއްޓުމާއި ،މި ޚިދުމަތް ހުރިހާ ޑިވިޜަނަށާއި ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
އެއްގޮތަށް ހޯދާ ެ
ބނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި
މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނަށް ޭ
ވަކާލާތު ކުރުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ބނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުމާއި
ކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޭ
ބގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްނަގާ ޓާސްކްފޯސް ތަމްރީނުކުރުމާއި
ބތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިންތިޚާ ު
އިންތިޚާ ު
ބނުންވާ ފެންވަރަށް ޗާޕުކުރުމާއި،
ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި ޗާޕުކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ސެކްޝަންތަކުން ޭ
ބލަހައްޓައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ބސައިޓްގެ ކޮންޓެންޓް މެނޭޖްކޮށް ަ
އިޢުލާނުތައް ގެޒެޓްކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ވެ ް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
.1

ބނުންވާ މަޤާމުތައް އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅައި ،ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި ،ވަޒީފާއިން
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޭ
މީހުން ވަކިކުރުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

.2

ބދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
ވަޒީފާ ދިނުން ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަދި ވަޒީފާ ަ

.3

ބލެހެއްޓުން.
ބހޭ އެންމެހާ ރިކޯޑްތައް އެއްކޮށްެ ،
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ެ

.4

ބލެހެއްޓުން.
ބހޭ ރަޖިސްޓަރީތައް ެ
މުވައްޒަފުންނާ ެ
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.5

ބހޭ
ބލަހައްޓައި މިކަމާ ެ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީއާއި ،ސަލާމާއި ،އަދި ޗުއްޓީ ފަދަ ކަންކަމާ ެ
ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮށް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

.6

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ހަމަޖައްސައިދިނުން.

.7

ބލެހެއްޓުން.
މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ެ

.8

ބދަލުތައް ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ގެނައުން.

.9

ބލެހެއްޓުން
ބލެކްލިސްޓް ެ
ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ް

ބނުންވާ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން
 .10ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޭ
ބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
ލި ޭ
ބލުން.
 .11ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ެ
 .12ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ކުރުން.
ބޔަކަށް
 .13މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ މަސައްކަތުގައި ޒިންމާދާރު އަދި ވަފާތެރި ަ
ހެދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .14މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތައްޔާރުކޮށް މަހުން މަހަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.
ބލެހެއްޓުން.
 .15މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މޮނިޓަރކޮށް ެ
 .16ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސް ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އިޤުރާރުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން.
 .17ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރި ،ކަމަށް އެކަށޭނަ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ހެދުމަށް
ބހޭ ސެކްޝަންތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރުން.
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކަމާ ެ
ބއިވަންތަކަން ޤާއިމްކޮށް އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ،އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް
 .18ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއް ަ
ބއިވަންތަކަމުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރުން.
ރާވައި ،ހިންގާ އެކުވެރިކަމާއި އެއް ަ
ބނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންތައްތައް
ބނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި އެކަމަށް ޭ
ބތަކުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ޭ
 .19އިންތިޚާ ު
ބލެހެއްޓުން.
ެ
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ބންޖެހޭ އެކިއެކި އެލަވަންސްތައް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި،
 .20ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލި ެ
ބޖެޓް ކުރުން.
ބނުންވާ ަ
އެކަމަށް ޭ
ބޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން.
 .21ހިއުމަން ރިސޯސް ަ
ބލެހެއްޓުން.
ބއްވުމާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެ
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
 .22ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ ަ
ބލެހެއްޓުން.
ބއްވުމާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެ
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
 .23ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީގެ ަ
ބލެހެއްޓުން.
 .24ހެރޭސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެ
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .25ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .26މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ވކް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން
ސި ި
ޓްރޭނިންގްސް
.1

ބނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިޝަނުގެ
ކޮމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޭ
ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް ހެދުން.

.2

ބނުންވާ ޓްރޭނިންގ ރިކުޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން.
ބލައި ،ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރަށް ޭ
ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސްއަށް ަ

.3

ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީން ހިންގުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި
ހިންގުން.

.4

ބރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު
ބއިވެރިވާ މެން ަ
ކޯސް އަދި ވާރކްޝޮޕްތަކަށް ނުވަތަ ތަމުރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ަ
ބލެހެއްޓުން.
ެ

.5

ބޒަވޭޝަން ދަތުރުތައް އިވެލުއޭޓް
ބއިވެރިވާ ކޯސް އަދި ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އޮ ް
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ަ
ބ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމާއި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ލި ޭ

.6

ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާ ެ

.7

މުވައްޒަފުންގެ އިންޓެލެކްޗުއަލް ކެޕޭސިޓީ ތަރައްޤީ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން.
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.8

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅިގެން ކަރިކިއުލަމްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ،ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުން.

.9

ބގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.
އިންތިޚާ ު

 .10މާސްޓަރ ޓްރޭނަރުންނާއި ،ޓްރޭނަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ޓްރެއިނިންގ ދިނުން.
ބތަކާ ގުޅިގެން ޓްރޭނިންގ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ތަމްރީނު
 .11އިންތިޚާ ު
ބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ޕެކްތަކާއި މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުން.
ދިނުމަށް ޭ
ބހޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި
ބތަކުގެ މަސައްކަތުގައި މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ކަމާ ެ
 .12އިންތިޚާ ު
އިރުޝާދު ދިނުން.
ބހޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު
ބތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ކަމާ ެ
 .13އެކި އެކި އިންތިޚާ ު
ބނުންވާ ވީޑިއޯ އާއި އޯޑިއޯ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން.
ދިނުމަށްޓަކައި ޭ
ބޒާވަރުން ،މޮނިޓަރުން އަދި އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަތީފޮތް ގުޅުންހުރި
ބން ،އޮ ް
ބގެ ކެންޑިޑޭޓުން ،ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫ ު
 .14އިންތިޚާ ު
ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރުން.
ބލެހެއްޓުން.
ބހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގައި ެ
ބތަކާ ެ
 .15އިންތިޚާ ު
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް
 .16ވޮލެންޓިއަރ ކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޭ
ބލެހެއްޓުން.
ެ
ބތަކުގެ ކަންހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެނަލައިޒްކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.
 .17އިންތިޚާ ު
މީޑިއާ
ބހޭގޮތުން ،މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ބރު ފެތުރުމާ ެ
 .18ކޮމިޝަނުން ޚަ ަ
ބރުންގެ ސަމާލުކަމަށް
ބރުތަކުގެ ތެރެއިން މެން ަ
ބރުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ޚަ ަ
 .19މީޑިއާތަކުން ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްދޭ ޚަ ަ
ބރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
ބރުތައް މެން ަ
ގެންނަންޖެހޭފަދަ ޚަ ަ
ބރުން މީޑިއާއަށް ދެއްވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
 .20ކޮމިޝަން މެން ަ
ބރު
ބއްދަލުވުންތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖް ހަދައި ،އެކަމަށް ޚަ ަ
ބއްވާ އެކިއެކި ަ
ބފުޅުންނާއެކު ކޮމިޝަނުން ާ
ބރުގެ ޭ
 .21ކޮމިޝަނުން ޭ
ތައްޔާރުކޮށް މީޑިއާއަށް ފޮނުވުން.
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ބލެހެއްޓުން.
ބއްވާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖް ހަދައި ެ
 .22ކޮމިޝަނުން ާ
 .23ސެކްޝަންތަކުން

ތައްޔާރުކޮށް

ފޮނުވާ

އިޢުލާންތައް

މީޑިއާތަކަށް

ފޮނުވުމާއި،

އެ

އިޢުލާނަކާ

ގުޅިގެން

ބރެއް
ޚަ ަ

ބރު ތައްޔާރުކޮށް މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވުން.
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚަ ަ
 .24ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކުރާ ނޫސް ކޮންފަރަންސްތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން.
ބޔާން ،އިޢުލާން އަދި އީ-ނިއުސްލެޓަރފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމާއި އާންމު ކުރުމަށް
 .25ކޮމިޝަނުން ނެރެންޖެހޭ ނޫސް ަ
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ބރުތައް ތައްޔާރުކޮށް މީޑިއާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބލައި އެޚަ ަ
ބރުތައް ަ
 .26ކޮމިޝަނުން މީޑިއާއަށް ދޭންޖެހޭ ޚަ ަ
ބތަކާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ވަގުތަކީ ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ދެވޭ
 .27އިންތިޚާ ު
ބލުން.
ވަގުތު ތަކަށް ހެދުމަށް މީޑިއާތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ެ
ބލެހެއްޓުން.
 .28ކޮމިޝަންގެ މީސްމީޑިއާ އެކައުންޓުތައް އަޕްޑޭޓުކޮށް ެ
ބތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .29އިންތިޚާ ު
ބލިކް ރިލޭޝަންސް ވަރުގަދަ ކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ކުރިއަށްގެންދިއުން.
 .30ޕަ ް
.31

ބސައިޓަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް އަޕްލޯޑު ކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ ވެ ް

 .32ކޮމިޝަނުން އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި ދެންނެވުންތަކާއި އިޢުލާންތައް ގެޒެޓުކުރުން.
ބލެހެއްޓުން.
ބސައިޓްގެ ކޮންޓެންޓް މެނޭޖްކޮށް ެ
 .33ކޮމިޝަނުގެ ވެ ް
ބލިކޭޝަންސް އެންޑް ގްރެފިކް ޑިޒައިންނގ
ޕަ ް
 .34ސެކްޝަންތަކުން ތައްޔާރުކުރާ އެކި ކަރުދާސް ،ލީފްލެޓް އަދި ފޮތްތަކުގެ ލޭއައުޓް ތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި ޗާޕުކުރުން.
ބނުންވާ ޑިޒައިންތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ބނުންވާ ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތަށް ޭ
 .35ސެކްޝަންތަކުން ޭ
ބނުންވާ ފެންވަރަށް ޗާޕު ކުރެވޭނަމަ
 .36ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި ޗާޕުކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ސެކްޝަންތަކުން ޭ
ބނުންވާ ފައިލްތައް ސެކްޝަނާ
ބނުންވާ ހާލަތުގައި އެކަންފުރިހަމަކުރުމަށް ޭ
ބރުން އެކަން ކުރުމަށް ޭ
ޗާޕުކުރުމާއި ،އޮފީހުން ޭ
ހަވާލުކުރުން
ބން ،މޮނިޓަރުން ،އޮފިޝަލުން ،ޓާސްކްފޯރސް އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކާޑުގެ އިތުރުން
 .37ކެންޑިޑޭޓުން ،މަންދޫ ު
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކާޑުތައް ޗާޕުކުރުން.
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ބލިކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ސެކްޝަނުގެ
 .38ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ޕަ ް
މަޝްވަރާއާއެކު މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން.
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .39ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .40މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ގއުލޭޝަން ސެކްޝަން
ގލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ރެ ި
ލީ ަ
ލީގަލް އެފެއަރޒް
.1

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް
ބނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.
ޭ

.2

ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ ،އެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން ނުވަތަ ލިއެގެން އެ
މަޢުލޫމާތެއް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

.3

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި އަލަށް ކިޔާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ
ބލެހެއްޓުން.
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އެކަންކަން ެ

.4

ބލައި،
ބލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ަ
ބހޭގޮތުން ަ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ެ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޮމިޝަނަށް އެރުވުން) .ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން ފަދަ މައްސަލަތައް(.

.5

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ،އެކަންކަން
ބލެހެއްޓުން.
ެ

.6

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަކާލަތު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ވަކާލަތު ކުރުން.

.7

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ނުވަތަ ގަވާއިދުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި،
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
ޑްރާފްޓްތައް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ެ

.8

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކޮށް ،ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށް ،އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
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.9

ބރަކު އުނިވެއްޖެނަމަ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
ބ އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން މެން ަ
އިންތިޚާ ީ

 .10ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ އެގްރިމެންޓްތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.
ބހޭ ޤާނޫނުތައް ،ޤަވާއިދުތައް އަދި ކޮމިޝަނުން އެކި ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ހަދާ
ބތަކާ ެ
 .11ކޮމިޝަނުގެ އަދި އިންތިޚާ ު
ބލެހެއްޓުން .މިގޮތުން ،އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ސެކްޝަންތަކުން ތައްޔާރުކުރާ އުޞޫލުތަކުގެ އަސްލު ލީގަލް
އުޞޫލުތައް ެ
ބލެހެއްޓުން.
ސެކްޝަންގައި ފައިލް ކޮށް ެ
ބ ކުށްތަކާއި އަދި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި އަދި ފިޔަވަޅު
 .12އިންތިޚާ ީ
އެޅުން.
ބއުރޯތައް ރެގިއުލޭޓް ކޮށް މޮނީޓަރ ކުރުން.
ބތަކާ ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރެވޭ ކޮންމްލެއިންޓްސް ި
 .13އިންތިޚާ ު
ބއިތައް ކޮމިޝަނާ
ބލަހައްޓާ ކޮންމެ ޤާނޫނެއްގެ މުހިންމު ަ
 .14ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވާ ޤާނޫނު ތަކުގެ ރިކޯޑް ަ
ހިއްސާ ކުރުން.
 .15ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގް ކުރައްވާ ހުރިހާ ޤާނޫނު ތަކުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ދައުރެއް ވާނަމަ އެކަން ސާފުކޮށް
ބޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން
ަ
ބޔާން ނެގޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޮންމެ މައްސަލައަކާ
ބލައިަ ،
 .16ކޮމިޝަނުން ނިންމައިގެން ،ރަސްމީކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ަ
ބޔާންތަކެއް އެ މައްސަލައިގެ ކޭސްފައިލްގައި
ގުޅިގެން ވަކި ކޭސްފައިލްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ަ
ރައްކާ ކުރުން.
ބލެހެއްޓުން.
ބލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ކޭސް ފައިލް ތައްޔާރުކޮށް ،ކޭސް ފައިލްތައް ެ
 .17ކޮމިޝަނުން ނިންމައިގެން ަ
ބލެހެއްޓުން.
ބލޯވަރސް ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެ
 .18ވިސްލް ް
ބލެހެއްޓުން.
 .19މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެ
ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީސް ރެގިއުލޭޝަން
 .20ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުން.
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 .21ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމާއި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންކަން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތައް ކުރުން.
ބލެހެއްޓުން.
 .22ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ެ
ބސައިޓްގައި ހާމަކުރުމުގެ އެންމެހައި
ބ ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ވެ ް
 .23ތިންމަހުން އެއްމަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތަފާސް ހިސާ ު
ކަންކަން ކުރުން.
ބލައި ،ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި
 .24ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ ަ
ބލައި ،ވަޒަންކުރުން.
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ަ
 .25މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސެކްޝަނަށް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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