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ުއޮޑިޓްގެުރިޕޯޓްުުޚާއްޞަުކުރިއަށްގެންދެވުނުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގައިު

 ތަޢާރަފުު .1

ދާއިރާއަށްުބޭނުންވާުޕްރޮފެޝަނަލްުުޙީރާއްޖޭގެުސިއްު،ގުޅިގެންުުގެުއެދިވަޑައިގަތުމަކާމިނިސްޓަރުއޮފްުެހލްތުު،މިުއޮޑިޓަކީ

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެުއެންމެހާުޒިންމާތައްުމަތިކުރެވިފައިވާުމީހުންގެުތެރެއިންުބޭރުުގައުމުތަކުންުރެކްރޫޓްކުރަންޖެހޭުފަރާތްތައްު

ުރެ ުފޮިރން ުހެލްތުގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސެކްޝަނުެގ ުމުވައްޒަކްރޫޓްމަންޓް ުއަދި ުކަންތައްތައްއިދާރީ ުގުޅުންހުރި ުފުންނާ

އެުމިނިސްޓްރީގަިއުވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށ4ުުްުޖުލައ2021ުިވަނަުދުވަހުންުފެށިގެނ27ުުްއެޕްރީލ2021ުުްބެލުމަށްޓަކައިު

 އޮޑިޓެކެވެ.ުޚާއްޞަުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާު

ުގެންގޮސްފައިވާުގޮތްުއޮޑިޓްުކުރިއަށްު .2
ުމުއްދަތުގަިއު 2.1 ުގެންދެވުނު ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުއޮޑިޓްގެ ުޚާއްސަ ުބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ ުގެންދިޔުމުގައި ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް މި

ުިލބިަފއިވާ ުހެލްތުން ުއޮފް ުމަޢުލޫމާތާއިލިޔެކިޔުންތަުމިނިސްޓްރީ ުއެއްކުރެވުނު ުސެކްޝަނުގައިުުކުން ުރެކްރޫްޓމަންޓް ފޮރީން

ުނާއިުއަތޮޅުުހޮސްޕިޓަލްތަކުގެުތެރެއިންުރެންޑަމްކޮށްުހޮވާލެވުނުުހޮސްޕިޓަލްތަކުގެުބިދޭސީުއްޒަފުންމަސައްކަތްކުރާުހުރިހާުމުވަ

ުޕްރޮފެޝަނަުލންގެު ުހެްލތު ުއަިދުއެެހނިހެން ުނަރުހުން ުުޑޮކްޓަރުން، ުުކރަމުންދާ ުމަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާުވަޒީފާއާބެހޭ

ުިލބިފައިވާުމައުލޫމާތެވެ.ު ގެުއާލަމީުވަބާއާުގުޅިގެންުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތ19ުުް-ކޮިވޑްު،އަދިކުރެވުނުުއިންޓަރވިއުުތަކުން

ު.ގެންގޮސްފައިވަނީުއޮންލައިންކޮށްަކންުފާހަގަކުރަމެވެ
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ުއޮޑިޓުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްު .3

ބިދޭސީުޑޮކްޓަރުން،ުނަރުހުްނުއަދިުއެހެނިހެންުހެލްތްުޕްރޮފެޝަނަލުންުގެނައުމުަގއިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުންު" 3.1

 "ުއާއިުގުޅޭުއުސޫލުއަމަލުުކުރާނެުގޮުތގެު

3.1.1 26ުު ުޕ2021ުްއެޕްރީލް ުހެލްތް ުއެހެނިހެން ުއަދި ުނަރުހުން ުޑޮކްޓަރުން، ު"ބިދޭސީ ުއާއްމުކޮށްފައިވާ ްނުރޮފެޝަނަލުގައި

ުއުޞޫލު"ުމި ުގޮތުގެ ުކުރާނެ ުޢަމަލު ުހެލްތުން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަހަރ2021ުު)ުއަހަރުުގެނައުމުގައި ތެރޭގަިއުު(ވަނަ

2021ުމ25ުުޭދިުއ24ުުައެކުލަވާލާފައިވާކަންުއެނގިފައިވާަކމަށްުފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެްކޝަނުގެުމުވައްޒަފުންނާއިު

ުއިންޓަރވިއުތަކުގައި ުކުރެވުނު ުނަމަވެސްުގައި ުފާހަގަކޮށްފައިވީ ުމުވައްޒަފުން ުު،ބައެއް ުމުވައެ ުއްޒަފުންނާުއުސޫލު

2021ުމ30ުުޭނުވުމަށްުފޮމިކަމާުގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުހިއްސާކޮށްފައިުނުވާކަމަށްުގިނަުމުވައްޒަފުންުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ސްޓްރީގެުހިއުމަންުގައިުމިނ2021ުިޖޫނ1ުުްރު،ުވާުޑޮކިއުމަންޓްތަކަށްުބަލާއިގައިުއޮޑިޓްުސެކްޝަނުންުއެދުމުންުލިބިފައި

26ުބްސައިޓްގައިުޓްރީގެުވެރިސޯސްުޑިވިޜަނުންުމުވައްޒަފުންނަށްުލިޔުމުންުޮފނުވާފައިވާުމެެސޖެއްގައިުއެުއުސޫލުުމިނިސް

ު ުއ2021ުުއެޕްރީލް ުމެސެޖާއެކު ުއެ ުފޮނުވާފައިވާ ުމުވައްޒަފުންަނށް ުކަމަށާއި ުއާއްމުކޮށްފައިވާނެ ުއެއްގައި ކަރުދާސްުސޫލު

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުބަޔާންކޮށްފައިާވކަން ުމުވައްޒަފުންނާު.ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުމެސެޖުުފޮނުވާފަކޮށްފައިވާނެކަމަށް އިވަީނުއެ

ު ުސެކްޝަނުން ުއޮޑިޓް ުކަމާއި ުތާރީޚެއްގައި ުފަހުގެ ުތާރީޚަށްވުރެ ުކުރި ުއިންޓަރިވއު ުސެކްޝަނުން ުމައުލޫމާުތުއެއޮޑިޓް

ށްުފޮނުވާފައިވާުމިުގައިުމުވައްޒަފުންނ2021ުަޖޫނ1ުުްޚްގެުފަހުްނކަންވެސްުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއަދިުފޮނުވުމަށްުއެދުނުުތާރީ

2ުުު،މެސެޖުގައި 2021ުުމޭ 12ުުއާއި ުސޮއިކޮށްފައިވާކަންުތާރީޚްގައިގ2021ުެމޭ ުމުވައްޒަފުން ުބައެއް ުވެސް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ުރެކްރޫޓްމަން 3.1.2 ުމުވައްޒަފުންނާފޮރިން ުސެކްޝަނުގެ ުމުވައްޒަފުންުުޓް ުމަދު ުގޮތުަގއި ުއެނގުނު ުއިންޓަރވިއުތަކުން ުކުރެވުނު

ުހާލަތްތައްުރެކްރޫޓްކުރުމަށް ުފޮރިންުުފަދަުބޭނުންވާ ުބަދަލުގައި ުހުޅުވާލުމުގެ ުއެޖެންސީތަކަށް ުހާލަތްތަކުގައި ބައެއް

ުއީ ުސެކްޝަނުގެ ު-ރެކްރޫޓްމަންޓް ުބަަލންޖެހޭ ުއެޕްލިކޭޝަްނތަކުން ުހުށަހެޅޭ ުޑައިރެކްްޓުމެއިލްއަށް ުބަލައި ކަްނތައްތަކަްށ

މިކަމާުގުޅޭޮގތުންުމިނިސްޓްރީްނު ރެކްރޫޓްމަންޓްގެުތެރެއިންުމުވައްަޒފުންުމަގާމްތަކަށްުހަމަޖައްސާކަންުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެު.

ދުވެރިކޮށާއިުލިބިފައިވާުމައުލޫމާތަށްުބަލާއިރު،ުބިދޭސީުމުވައްޒަފުންުބޭނުންވާުހުރިހާުހާލަތެއްގައިވެސް،ުއެޖެްނސީތައްުމެ

ުފާ ުރެކްރޫޓްކުރާކަމަށް ުމުވައްޒަފުން ުތެރެއިން ުރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ުއިތުރުން،ޑައިރެކްޓް ުމީގެ ޑައިރެކްޓްުުހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރެކްރޫޓްމަންޓްުމެދުވެރިކޮށްުބިދޭސީުމުވައްޒަފުންުރެކްރޫޓްުކުރަނީުމިނިސްޓްރީއަށްުބޭނުންވާުއަދަދަށްުސްޕެޝަލިސްޓުންު



 ހެލްތުމިނިސްޓްރީުއޮފްުު–2021ުޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ުބޭނު ުއެ ުކެންޑިޑޭޓުންުނުވަތަ ުއަަދދަކަށް ުމަދު ުނުވަތަ ުނުލިބުމުން ުއެޖެންސީތަކުން ުކެންޑިޑޭޓެއް ުސްޕެޝާލިޓީއަކުން ންވާ

މިނިސްޓްރީގެުރެކްރޫޓްމަންޓްުމެއިލްއަށްުހުށަހަޅާފައިވާުކެންޑިޑޭޓުންގެުތެރެއިންުއެުމަގާމްތަކަށްުުހޯދަންޖެހޭުހާލަްތތަކުގައި

ުހު ުިލބެން ުފަރާތްތައް ުގާބިލް ުހާލަތްތަކުގައިުއެކަށީގެންވާ ުހޯދަންޖެހޭ ުމުވައްޒަފުން ުއަދަދަކަށް ުގިނަ ުހާލަްތތަކުގަޔާއި ންނަ

ބޭރުގެުގައުމުތަުކގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންުއެެފއަރޒްުމެދުވެރިކޮށްު )މިނިސްޓްރީުއޮފްުހެްލތްގެުޕޮލިސީުނިންމުމަކާއެކުު(

ުމިނިސް ުކަމަށް ުހާލްތަކުގައި ުކުރެވޭ ުރެކްރޫޓް ުކުރެވިގެން ުއިއުލާން ުއޮޑިޓަށް ުމައުލޫމާތުގަިއުޓްރީން ިލބިފައިވާ

ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ުނަމަވެސް .26ުު ުރެކްރޫޓ2021ުުްއެޕްރީލް ުޑޮކްޓަރުން ުބިދޭސީ ުއުސޫލުގައި ުއާއްމުކޮށްފައިވާ ގައި

ު 4ުުކުރެވޭނެ ުއެޖެންސީ ުއަދި ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުޑައިރެކްޓް ުތެރޭގައި ުބަޔާންކޮްށ،ުއޭގެ ުރެކްރޫޓްގޮތެއް ކުރުންުމެދުެވރިކޮށް

ތްތަކެއްގައިުކަމެއްުއެުުއސޫލުގައިުބަޔާންކޮށްފައިުފުންުރެކްރޫޓްކުރެވެނީުކޮންުހާލަފައިވާއިރު،ުމިުގޮތްތަަކށްުމުވައްޒަހިމަނާ

ުއެ ުުނުވާތީ ުއިތުރުންވެސް ުމީގެ ުފާހަގަކުރެވުެނވެ. ުނެތްކަން ުއެނގެން ުސާފުކޮށް 26ުުކަން ގައ2021ުުިއެޕްރީލް

ރުން،ުނަރުހުންުއަދިުެއހެނިހެންުެހލްތްުޕްރޮފެޝަނަލުންުެގނައުމުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާއްމުކޮށްފައިވާު"ބިދޭސީުޑޮކްޓަ

ުމެދުވެރިު ުެއޖެންސީތައް ުހެލްުތން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރިން ުކުރުމުގެ ުއުޞޫލު"ުއާއްމު ުގޮތުގެ ުކުރާނެ ުޢަަމލު ހެލްތުން

ކްރޫޓްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުގެންދާނެުގޮތުގެުވަކިުނުކޮށްު)ޑައިރެކްޓްުރެކްރޫޓްމަންޓްުޕްރޮސެސްގެުތެރެއިން(ުބިދޭސީންުރެ

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާުމަޢުލޫމާުތންނާއިުއޮޑިޓުންުބެލިުެބލުމުންެވސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއިދާރާއިންުުންހެދިފައިުނުވާކަުއުސޫލެއް

ހެލްތުްނުޢަމަުލުުއޮފްުބިދޭސީުޑޮކްޓަރުން،ުނަުރހުންުައދިުއެހެނިހެްނުހެލްްތުޕްރޮފެޝަަނލުންުގެނައުމުގައިުިމނިސްޓްރީ 3.1.3

ކްރޫޓްުކުރުމުގައިުރެގައިުއާއްމުުކުރުމުގެުކުރިންުއެޖެންސީތައްުމެދުވެރިކޮށ2021ުުްއެޕްރީލ26ުުްކުރާނެުގޮތުގެުއުޞޫލުު"

ުއީ ުއެޖެންސީތަކަށް ުގޮތަކީ ުއައި ުކުރަމުން ުމެދުވެ-އަމަލު ުކުރެޭވުމެއިލް ުމިގޮތަށް ުކަމަށާއި ުކުރެވިގެން ުއިއުލާން ރިކޮށް

ުހުަށހަޅަްނޖެހޭއިއުލާންގަ ުއަދި ުުމސާރަ،ުޝަރުޠު ުމަގާމާއި،ުބޭނުންާވުއަދަދާއި،ުމަގާމުގެ ުބޭުނންވާ ުލިޔެކިޔުންތަކާއިުއި

ު ުއޮޑިޓަށް ުމިނިސްޓްރީން ުހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ުތަފްސީލް ުއިތުރު ުއަދި ުތާރީޚް މައުލޫމާތުގައިުުވާލިިބފައިހުށަހަޅަންޖެހޭ

ުލިޔެކި ުއެހެންނަމަެވސް ުބަލާއިރު،ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުމަގާުއުންތަކަށް ުމެދުވެރިކޮށް ުމުވައްޒަފުންުއެޖެންސީތައް މުތަކަށް

ތަްށކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުހޯދުމުގެުގޮތުންުއެޖެންސީތަަކށްުފޮނުވާުއީމެއިލްތަކުގައިުމައުލޫމާތުުހިމަނާފައިުހުރީުއެކިުގޮތްގޮު

-އިުއީުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދުުހިމަނާފައިާވއިރުުއަނެއްބައިލްުތަކުަގއިުހަމައެކަނިުބޭނުންވާުމަގާމާއިމެ-މިގޮތުންުބައެއްުއީ

 .ވެމެއިލްތަކުގައިުމަގާމްގެުމުސާރަުއާއިުއިނާޔަތްތައްުފަދަުތަފްސީލްުހިމަނާފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެ



 ހެލްތުމިނިސްޓްރީުއޮފްުު–2021ުޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ފްުހެލްތުންުޢަމަލުުބިދޭސީުޑޮކްޓަރުން،ުނަރުހުންުއަދިުއެހެނިހެންުހެލްތްުޕްރޮފެޝަނަލުންުގެނައުމުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮ" 3.1.4

ު ުއުޞޫލު" ުގޮތުގެ 26ުުކުރާނެ 2021ުުއެޕްރީލް ުއާއްމުކުރުމުގެ ުކުރެގައި ުދަފްތަރު ުމިނިސްޓްރީގައި ވިފައިވާުކުރިން

ުބެލެ ުތާރީޚް ުކުރެވުނު ުދަފްތަރު ުފާހަގަކޮށްފައިެވއެއެޖެންސީތައް ުމިނިސްޓްރީން ުނުދާަކްނ ުއޮޑިޓަށްުހެއްޓެމުން ުއަދި ވެ.

 .ވެއެޖެންސީުތަކުގެުދަްފތަރުގައިުވެސްުމިުމައުލޫމާތުުހިމެނިފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެުލިބިފައިވާ

ފްުހެލްތުންުއަމަލުުޕްރޮފެޝަނަލުންުގެނައުމުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮުނަރުހުންުއަދިުއެހެނިހެންުހެލްތުު"ބިދޭސީުޑޮކްޓަރުން، 3.1.5

ުމެދުވެރިކޮށްުުއްރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުއެޖެންސީތަގައިުއާންމުުކުރުމުގެުކ2021ުުއެޕްރީލ26ުުްކުރާނެުގޮތުގެުއުސޫލު"ު

ުއީ ުއަދި ުފޯުނ ުގޮތުން ުއެޖެންސީތަކާގުޅޭ ުެއ ުފަރާތްތަކުން ުހޮވޭ ުމެދުވެރިކޮށްމެ-ވަޒީފާއަށް ުހުށަހަޅާފައިވީުއިލް ުޝަކުވާ

ުނަމަވެސް ުމިިނސްޓްރީން، ުކަމަށް ުނޯންނަ ުކަނޑައަޅާފައި ުއުސޫލެއް ުއަޅާނެ ުފިޔަވަޅު ުަބލައި ލިބިފައިވާުުޝަކުވާތައް

ުއިންޓަރވިއުތަކުްނުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަދި ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފުްނނާއި ުއ26ުެު،ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ގައ2021ުުިޕްރީލް

ކާމެދުުފިޔަވަޅުުއަޅާނެުއާއްމުކޮށްފައިވާުއުސޫލުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުންުއެުއުސޫލާުުޚިލާފަށްުއަމަލުުކުރާުއެޖެންސީތަ

ުޮފރިން ުއެކުލަވާލާފައިވާ ުހެލްތުން ުއޮފް ުމިނިސްޓަރ ުބަލާނީ ުމައްސަލަތައް ުހުށަހަޅާ ުމިގޮތުން ުރެކްރޫޓްމަންްޓުކަމަށާއި

ޅާނެުވަކިުގޮތެއްުވަނަުނަންބަރުގެު)ހ(ުގައިުބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސްުޝަކުވާުުހށަހ16ުަންުކަމަށްުއެުއުސޫލުގެުކޮމިޓީ

 އެުއުސޫލުގައިުބަޔާންކޮށްފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

3.1.6 ު ުކަމަށް ުއެކުލަވާފައިވާ ުއެއް ުކޮމެޓީ ުރެކްރޫޓްމަންޓް 26ުުފޮރީން ުއޮފ2021ުްއެޕްރީލް ުމިނިސްޓްރީ ހެލްތުްނުުގައި

އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުބިދޭސީުޑޮކްޓަރުން،ުނަރުހުންުއަދިުއެެހނިހެންުހެލްތްުޕްރޮފެޝަނަލުންުެގނައުމުގަު"ުއާންމުކޮށްފައިވާ

މައަށްުއެފަދަުވަނަުދުވަހާުހ17ުަމ2021ުުޭގައިުބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ު"ުތުންުޢަމަލުުކުރާނެުގޮތުގެުއުޞޫލުހެލް

ކަމަށްުއިދާރާއިންުމައުލޫމާުތުވާކަމަށާއިުނަމަވެސްުކޮމެޓީުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރަމުންދާކޮމެޓީުއެއްުއެކުލަވާފައިނު

 .ދީފައިވެއެވެ

ގެުނިޔަލަށްުރެކްރޫޓްމަންޓްުއެޖެންސީތައްުމެދުވެރިކޮށްުރެކްރޫޓްކޮށްފައިވ2021ުުާއެޕްރީލ30ުުްއިނ2019ުުްޖަނަވަރީު 1 3.1.7

ުގުޅޭގޮތުން ުއެޖެންސީތަކާ ުރެކްރޫޓްމަންޓްުުމުވައްޒަފުން ުކޮށްފައިވާ ުދަފްތަރު ުމިނިސްޓްރީގައި ހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވާތަކާއި

ުޝަކުވާއެއްު ުއެއްވެސް ުމިނިސްޓްރީއަށް ުލިޔުމުން ުގުޅޭގޮތުން ުޕްރޮސެސްއާ ުރެކްރޫޓްމަންްޓ އެޖެންސީތަކުން

ުއެދުމުްނ،ު ުފޯރުކޮްށދިނުމަށް ުމައުލޫާމތު ުއެ ުއޮޑިްޓުސެކްޝަނަށް ުޝަކުވާއެއްކަްނުލިުހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ބިފައިވަީނުމަދު

މިނިސްޓްރީންުބޭނުްނުުއްުހުށަހަޅިފައިވީނަމަެވސްޝަކުވާތަތަާފތުުުމިކަމާގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރީއަށްުއަދިފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު
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ކުރަމުންުއައިުމެއިލްުސަރވަރުބަދަލުވެފައިވުމުންުކުރީގެުމެއިލްަގއިވާުޝަކުވާތައްުހޯދުމަކީުފަސޭހަކަމެއްުނޫންުކަމަށާއިު

މައްސަލަުހުށަހަޅާފައިވާުފަރާތްަތއްުވަކިންުފާހަގަކުރެވިފައިނުާވތީުއެފަރާތްތަކުގެުމައުލޫމާތުުހޯދުމަީކުދަތިކަމެއްުކަމުގައިު

 ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ލިބިފައިވާމައުލޫމާުތުއޮޑިޓަށްުުމިނިސްޓްރީން

ންުހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވާުރެކްރޫޓްމަންޓްުއެޖެންސީތައްުމެދުވެރިކޮށްުރެކްރޫޓްކޮށްފައިވާުމުވައްޒަފުންުއެޖެންސީތަކާުގުޅޭގޮތު 3.1.8

2019ުއަދ2018ުުިުރިކޮށްމެއިލްުމެދުވެ-ޝަކުވާތަކުގެުތެރޭގައިުމިނިސްޓްރީއަށްުއީުލިބިފަިއވާތަކުގެުތެރެއިންުއޮޑިޓަށްު

ުތެރޭު ުާފހަގަުކރެވުނެވެ.ުމިުޝަކުވާތަކުގެ ުހިމެނޭކަން ުބައެްއުޝަކުވާތައް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުއަހަރު ުރެކްރޫޓްމަންޓްުވަނަ ގައި

ރުގެުއެޖެންޓުންނާއިުބޭމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގެުފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަނުގެުމުވައްޒަފަކާއިުުއިންޕްރޮސެސްގެުތެރެ

ުގުޅިފަ ުމިނިސްޓްރީްނުއިވާުއެޖެންސީތަކުންުކޮރަޕްޝަންގެުއަމަލުތައްުހިންގަމުންދާކަމަށްުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއަދި ުއަދި .

ުެއކަމާޝަ ުފަރާތަށް ުހުށަހެޅި ުލިޔެކިުކުވާ ުނަމަެވސް ުއަންގާފައިވީ ުހުށަހެޅުމަށް ުލިޔެކިޔުންތައް ޔުންތައްުގުޅޭ

ުޑޮކިއުމަން ުލިބިފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުއިތުރުންވެސްުޓްތަކުންުއެނގެންުނެތްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެހުށަހަޅާފައިވާކަމެއް ުމީގެ .

ުއެއްގެުތެރެއިންުވަނަުއަހަރުުބ.ުއަތޮޅުުހޮސްޕިޓަލުގައިުކުރިއަށްުގެންދިޔަުއިންޓަރވިއުުޕްރޮސެސ2019ުްމިނިސްޓްރީންު

ުމަސައްކަތްކު ުހޯދަން ުފައިސާ ުއަތުން ުމުވައްޒަފެއްގެ ުބިދޭސީ ުނުހައްގުން ުއެޖެންޓެއް ުއެބޭރުގެ ުމުވައްޒަފުުރިކަމަށް

ުމިނިސްޓްރީންުއޮޑިޓަށްުއިންޓަރވިއުގައިުފާހަގަކޮށްފައިވާަކމަށްުއިންޓަރވިއުުޕެނަލްގެުމެންަބރުންުސޮއިކޮށްފައިވާުބަޔާނެއް

ަދުފަރާތުންުހުށަހެޅޭުމިފަުުލިޔެކިޔުންތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުރެކްރޫޓްކުރާުމުވައްޒަފުންގެުލިބިފައިވާ

ތަކަށްުމައުލޫމާުތުޝަކުވާތަކާގުޅޭުގޮތުންުނިންމުްނތައްުނިންމުމަށްުފޮރިންުރެކްރޫްޓމަންޓްުސެކްޝަނުންުކަމާގުޅޭުފަރާތް

ުިލޔު ުއަންގާފައިނުވާތީ ުއަމަލުކުރަންވީގޮތެއް ުސެކްޝަނުން ުއެ ުނަަމވެސް ުކަމަށާއި ުއެފަރާތްތަކަށްުފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ މުން

 ު.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެުިނސްޓްރީންމިޖަވާބުުދެވިފައިުނުވާކަމަށްު

ުއެޖެންސީތަ 3.1.9 ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުކޮށްފަިއވާ ުދަފްތަރު ުޕްރޮސެސްއާމިނިސްޓްރީގައި ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުލިޔުމުންުުުކން ގުޅޭގޮތުން

ުއޮފްު ުމިނިސްޓްރީ ުސެކްޝަނަށް ުއޮޑިޓް ުޝަކުވާތައް ުބައެއް ުތެރެއިން ުތަކުގެ ުޝަކުވާ ުހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް

ެރކްރޫޓްމަންޓްުޕްރޮސެސްގެުތެރޭގައިުހިމެނޭ ވަރކްުުޔަށްުބައެއްުކަންތައްތައްުކުރިހެލްތުންުފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރުު، )މިސާލުު:

އެެޖންސީތަކަށްުނާންގާުޕަރމިޓްުކެްނސަލްުކޮށްފަވާކަމާއިުއޭގެުސަބަުބންުބިދޭސީުމުވައްޒަފުުުުލަސްވުމާއިޕަރމިޓްުނުލިބި

ުކުރުންު ުސޮއި ުއެގްރީމަންޓްގައި ުޖެހުމާއި ުމަޑުކުރަން ުއެއަރޕޯޓުގައި ުވަގުތު ުގިނަ ުނޭނގި ުވީނުވީއެއް ުއައިސް ރާއްޖެ

ުސެކްޝަނު ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުފޮރިން ުމައްސަލަތަކާއި ުދިމާވާ ުގޮތާމެދުުލަސްވުމުން( ުގެންދާ ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތްތައް ގެ
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މީގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުއެއްުޝަކުވާއަކީު ޖަނަވަރ31ުުީއެޖެންސީތަކުންުކޮށްފައިވާުޝާކުވާތައްުހިމެނޭކަންުފާހަގަކުރެވުނެެވު.

ހެލްތްގެުއާއިުދެމެދުުއެއްުމުވައްޒަފެއްގެުމައްސަލައަކާއިުގުޅިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފ2021ުުްއެޕްރީލ8ުުްއާއ2021ުުި

-މެއިލްުތަކެއްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިުއީ-ފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަނާއިުއެޖެންސީއަކާއިުދެމެދުުކުރެވިފައިވާުއީ

މެއިލްތަކުގައިުއެޖެންސީންުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލައަށްުމިނިސްޓްރީގެުފަރާތުންުއެއްުފަހަރުުޖަވާބުދާރީުވެފައިވާއިރުުއެު

ންުއިތުރަށްުއެޖެންސީންުކޮށްފައިވާުޝަކުވާއަށްުމިނިސްޓްރީންުޖަވާބުދާރީުވެަފއިވާުކަމެއްުއަދިުއެުމައްސަލައާއިުގުޅިގެ

ުއީ ުއެ ުގޮތެއް ުނިމިފައިވާ ުމިގޮތުންު-މައްސަލަ ުފާަހަގކުރެވުނެވެ. ުނެތްކަން ުއެނގެން ުމުއާމަލާތުތަކުން ުގައިވާ މެއިލް

ުގުޅިގެން ުޝަކުވާތަކާއި ުހުށާހަޅާފައިވާ ުޝަކުވާތައްުސްޓްރީންމިނިުއެޖެންސީތަކުން ުުއެ ުއަޅާފައިވާކަންުބަލައި، ުިފޔަވަޅު

ުނިންމުންަތްއު ުގުޅޭގޮތުން ުޝަކުވާތަކާއި ުބައެއް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުއެޖެންސީތަކުން ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުނެތްކަން އެނގެން

ުފޯުރކޮ ުމައުލޫމާތު ުފަރާތްތަކަށް ުކަމާގުޅޭ ުފަރާތުން ުސެކްޝަނުގެ ުރެކްރޫޓްމަްނޓް ުފޮރިން ުވީުނިންމުމަށް ުކަމުގައި ށްދިން

ުލިޔުމުންު ުފަރާތްތަކަށް ުއެ ުނުވާތީ ުއަންގާފައި ުއެުސެކްޝަނަށް ުގޮތެއް ުކުރަންވީ ުއަމަލު ުމައްސަލަތަކާމެދު ުއެ ނަމަވެސް

 ފާހަގަކުަރމެވެ.ުުއޮޑިޓަށްުމައުލޫމާތުުދީފައިވާކަންޖަވާބުދާރީުވެފައިުނުވާކަމަށްުމިިނސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުންު

 ރަޖިސްޓްރީުބިދޭސީުޑޮކްޓަރުން،ުނަރުހުންުއަދިުއެހެނިހެންުހެލްތްުޕްރޮފެޝަނަލުންގެު 3.2

3.2.1 2018ުު 1ުުޖަނަވަރީ ުފެށިގެން ުދުވަހުން 2021ުުވަނަ ުދުވ31ުަމާރިޗު ުހަމަޖައްސާވަނަ ުވަޒީފާ ުނިޔަލަށް ފައިވާުހުގެ

އެދުމުންުރުޮކށްދިނުމަށްުފޯއޮޑިޓަށްުމުވައްޒަފުންނާއިުވަޒީފާއިންުވަކިޮކށްުއަނބުރާުފޮނުާވލާފައިވާުމުވަްއޒަފުންގެުލިސްޓެއްު

ު ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުހޯދައިގެން ުމައުލޫމާތު ުދިމަދިމާލުން ުއެކި ުމައުލޫމާތުތަކަކީ ުކަލިސްޓުތައެ ުކެއް ުލިސްޓްތައްުމާއި އެކި

ުކަމަށާއި ުވަކިން ުވަކި ުއެކުލަވާލުމަށްގެންގުޅެނީ ުުުލިސްޓްތައް ުކަމަށް ުނަގާނެ މައުލޫމާތުުުޑިޓަށްމިނިސްޓްރީްނުއޮވަުގތު

ު ުއެދި ުދިނުމަށް ުވަގުތު ުއިތުރު ުމަސައްކަތަށް ުމި 5ުުދީފައެވެ.ުއަދި ުއ2021ުީމޭ ުކޮށްަފއިވާ ުދުވަހު ުއިްނުމެ-ވަނަ އިލް

 ރަމެވެ.ވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށްުއެުމުއްދަތުުއިތުރުކޮށްދީފައިވާކަންުފާހަގަކ2021ުުުުމ18ުޭއެދިފައިވާގޮތަށްު

ުލިބިފައިވާ، 3.2.2 ުއޮޑިޓަށް 2018ުުުމިނިސްޓްރީން 1ުުޖަނަވަރީ ުފެށިގެން ުދުވަހުން 2021ުުވަނަ ުދުވަހުގ31ުުެމާރިޗު ވަނަ

ބިދޭސީުޑޮކްޓަރުން،ުނަރުހުންުއަިދުވަޒީފާއިންުވަކިކޮށްުއަނބުރާުފޮނުވާލާފައިވާުއަދިުނިޔަލަށްުވަޒީފާުހަމަޖައްސާފައިވާު

ފުރިހަމަުނޫންކަމާއިުމައުލޫމާތުގެުުތައްމައުލޫމާތުުވާއެުލިސްުޓގައިު،ގެުލިސްޓަށްުބަލާއިރުއެހެނިހެންުހެލްތުުޕްރޮފެޝަަނލުންު

ުލިސްޓުގައި ުމިގޮތުން ުކުރެވުނެވެ. ުފާހަގަ ުހުރިކަން ުމުުވާކުށް ުނެތުމާއި،ުގިނަ ުނަންބަރު ުޕަރމިޓް ުވޯރކް ވައްޒަފުންގެ

،ުއެނގެންުނެތުމާއިުއިުމުވައްޒަފުުރާއްޖެުއައިުތާރީޚެއްުމުވައްޒަފުުރާއްޖެުގެނައިުފަރާތުގެުނުވަތަުއެޖެންސީގެުނަންުނެތުމާު



 ހެލްތުމިނިސްޓްރީުއޮފްުު–2021ުޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ފާުއަދާކުރަމުންދާުމުވައްޒަފުުމިހާރުުހުރީުވަޒީފާގައިުކަންުނުވަތަުނޫންކަންުއެނގެންުނެތުމާއި،ުމުވައްޒަފުުމިހާރުުވަޒީ

މީގެުއިތުރުންވެްސުއިދާރާުއެނގެންުެނތުމާއިުމުވައްޒަފަށްުވަޒީފާުހަމަޖެއްސިުތާރީޚްުެއނގެންުެނތްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ .ު

ު ުކަމަށް ުމުވައްޒަފުން ުނެތް ުވަޒީފާގައި ުމުވައްޒަފުންުމިހާރު ުތެރެއިްނުބައެއް ުމުވައްޒަފުންގެ ުފާހަގަޮކށްފައިވާ ލިސްޓުގައި

 ންުވަކިވިުތާރީޚްުއެނގެންުނެތްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުވަޒީފާއި

ކަކީުސީއެސްވިއުގަުތަުނަންބަރުުުބައެއްުޕާސްޕޯޓްތެެރއިންުުޕާސްޕޯޓްުނަންބަރުގައިުިލސްޓުގައިުތިބިުމުވައްޒަފުންގެު(2ދެު) 3.2.3

ުރެ ުމުވައްޒަފުންގެ ުމި ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަދި ުަންނބަރުތަކެއްކަން ުެނތް ުއެނގެން ުރެކޯޑުގައިވާުވި.ސީއެސްކޯޑުތަކުން އުގަ

 ންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުބައެއްުމައުލޫމާތުތަކާއިުއިދާރާގެުލިސްޓުގައިވާުމައުލޫމާތުތަކާުދިމާނުވާކަ

M1676259ުަބރުުގެުމުވައްޒަފުގެުޕާސްޕޯޓްުނަންބަރުގެުގޮތުގައިުޕާސްޕޯޓްުނަނ85115ުްރެކޯޑުުކާޑުުނަންބަރުުުމިސާލު:

މަށްުސީއެސްވިއުގަުގައިުހިމެނިފައިުވީުނަމަވެސްުއެުމުވައްޒަފުގެުޕާސްޕޯޓްުނަންބަރުުކައިދާރާގެުލިސްޓT8877912ުުއަދިު

ު ުހިމެނިފައިވަނީ M1676259ުުރެކޯޑްތަކުގައި ުފޮނުވާަފއިވާ ުމިނިސްޓްރީން ުފާހަގަކުރެވުެނވެ.ުއަދި ުއެުލިކަން ސްޓުގައި

ު 21ުުމުވައްޒަފު ުވ2018ުމާރިޗު ުދަނީ ުކުރަމުން ުއަދާ ުވަޒީފާ ުފެށިގެން ުކައިން ުހޮސްޕިޓަލްގައި ުއަތޮޅު މަށާއިު.

ަމވެސް،ުސީއެސްވިއުގަުއެމްޕްލޯއިމަންޓްުސްޓޭޓަސްު"އެކްޓިވް"ުމުވައްޒަފެއްގެުގޮތުގައިުެއުލިސްޓުގައިުފާހަގަކޮށްފައިވީނަ

20ުއިނ2018ުުްިރޗުުމ21ުާރެކޯޑްތަކުގައިުވާގޮތުންުއެުމުވައްޒަފުުވ.ުއަތޮޅުުހޮސްޕިޓަލްގައިުވަޒީފާުއަދާުކޮށްފައިވަނީު

ު ުސ2019ުީމާރިޗު ުނޫންކަންވެސް ުމުވައްޒަފެއް ުހުރި ުވަޒީފާގައި ުމިހާރު ުމުވައްޒަފަކީ ުއެ ުކަމަށާއި އެސްވިއުގަުއަށް

އިުއިދާރާގެުލިސްޓުގައިުރެކޯޑްތަކުންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުންވެސް،ުއެުމުވައްޒަފުގެުޕާސްޕޯޓްުނަންބަރެއްގެުގޮތުގަ

ުނުވާކަންވެްސުގައިުއެއްވެސްުރެކޯޑެއްުސީއެސްވިއުގައިގަުހިމެނިފައT8877912ުިުބަޔާންކޮށްފައިވާުޕާސްޕޯޓްުނަންަބރު

ު ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޓްރީުހިމެނިފައިވާއިރުުރެކޯޑު/އެން)ތިނެއްު(3ުނުވަތަު)ދޭއުް(2ުއިދާރާއިންުފޮނުވާފައިވާުލިސްޓުގައިުބައެއްުމުވައްޒަފުންގެު 3.2.4

ކިުއެންޓްރީތަކުގައިުހުރީުދިުލިސްޓްގެުއެފުށުއަރާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިުސަބަބާހެގިނަުރެކޯޑުތަކުގައިވާުމައުލޫމާތުތައްު

ުނުވަ ުކަމެއް ުރެކޯޑްތަކެއް ުދީފައިވާ ުވަޒީފާ ުފަހަރުމަތީން ުއެކި ުކަންުރެކޯޑްތަކެުތަުއެއީުތަކުރާރުވެފައިވާމުވައްޒަފު އް

ު ުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއަދި ުނެތްކަން ުކަނޑައެޅެން ުލިސްއެ ުރެކޯޑުތަކާު.ސްޓުގައިވާުމައުލޫމާތުތަކާއިުސީއެރެކޯޑުތަކުގައި ވިއުގަ

 ދިމާނުވާކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެެވ.ު
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ު ު:1ުމިސާލު ުނަންަބރު ުކާޑު ުލިސްޓުގައ87213ުުިރެކޯޑު ުެދުރެކޯޑު ުމި ުހިމަނާފައިވާއިރު ުިލސްޓުގައި ުރެކޯޑެއް ުދެ ގެ

ުހިމަނާފައިުއޮތްގޮތްުތިރީގައިވާުާތވަލްގައިުއެވަނީއެވެ.

ލިސްޓުގެު
ުރިކޯޑު/

އެންޓްރީު
ުނަންަބރުު

މުަވއްޒަުފގެު
ުނަންު

ޕާސްފޯޓްު
ުނަންަބރުު

ުވީޒާ/ަޕރމިްޓު ވަރކް
ުނަންަބރުު

ުައއިު ރާްއޖެ
ުތާރީޚްު

ވަޒީފާު
އަދާުކރިު

ުއިާދރާު

ުދިްނު ވަޒީފާ
ުތާރީޚްު

ުިއްނު ވަޒީފާ
ުވަކިކުރިުތާީރޚްު

540ުManju 

Cherianު

P2995808/ 

G2232700ު

WP00030332 28/06/2012ުTh.Atoll 

Hospitalު

28/06/201

2ު

6/08/2020ު

1117ުManju 

Cherian 

P2995808/ 

G2232700 

)ލިސްޓުގައިު

ުބަޔާންކޮށްފައިުެނތް(

)ލިސްޓުގައިު

ބަޔާންކޮށްފައިު
ުނެތް(

tha.atoll 

hospitalު

Unknownުresigning 

on 
27/07/2020 

ު

ުއޮތްއިރުުއަނެއްުމިުމުވައްޒަފުގެުވަރކްުޕަރމިޓްުނަންބަރާއިުރާއްޖެުއައިުތާރީޚްުއެނގެންުނެތްކަމަށްުއެއްުރެކޯޑުގައި

ުމުވައްޒަފަށް ުރެކޯޑުގައި ުއެއް ުއަިދ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުހިމަނާފައިވާކަން ުމައުލޫމާތު ުމި ުތާރީޚްުުރެކޯޑުގައި ުދިން ވަޒީދާ

ުއިުރުއަ ުއޮތް ުކަމަށް ުނެތް ުވައެނގެން ުމުވައްޒަފު ުބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ުތާރީޚް ުމި ުރެކޯޑުގައި ުވަކިކުރިުނެއް ޒީފާއިން

މިުމުަވއްޒަފުގެުސީއެސްވިއުގަުރެކޯޑުތަ ކަށްުބަލާއިރު،ުަމންޖުުތާރީޚްުމިުދެުރެކޯޑުގައިުތަފާތުކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެު.

ޖޫނ28ުުްގައިުުމަގާމުގައިުތ.ުއަތޮޅުުހޮސްޕިޓަލް(،ުރަޖިސްޓަރޑްުނަރުހެއްގ87213ެޗެރިއަންު)ރެކޯޑުުކާޑުުނަންބަރުު

2012ުު 27ުުއިން 2018ުުޖޫން ުވާކަމާއި ުކޮށްފައި ުމަސައްކަތް 28ުުއަށް 2018ުުޖޫން 27ުުއިން ގ2019ުުެޖޫން

ުއަދި ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުއަދާކޮށްފައިވާކަން ުވަޒީފާ ުހޮސްޕިޓަލްގައި ުއެ ުމުވައްޒަފު ުއެ ުވެސް ުމުވައްޒަފަށްުނިޔަލަށް ުމި

ގައިުޕ2018ާޑިސެންބަރCSC/2018/02945ު(16ުުު(39)ކްޓްުވަޒީފާުހަމަޖެއްސެވިުޗިޓްުނަންބަރުުކޮންޓްރެ ސްޕޯޓްުު(

CSC/2019/01277ު(27ު(40)ނަންބަރެއްުޖަހާފައިުނުވާކަމާއިުކޮންޓްރެކްޓްުވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުޗިޓްުނަންބަރުު

ު ުގޮތުގައ2019ިޖޫން ުނަންބަރެއްގެ ުޕާސްޕޯޓް ުމުވައްޒަފުގެ ުގައި )ުP2995808ުުްުބަޔާންކޮށްފައިވާކަންވެސ

G2232700ުށްފައިވާުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިުމުވައްޒަފުގެުޕާސްޕޯޓްުނަންބަރެއްގެުގޮތުގައިުއިދާރާގެުލިސްޓުގައިުބަޔާންކޮ

  ނެވެ.ޕާސްޕޯޓްުނަންބަރުގައިުސީއެސްވިއުގައިގަުއެއްވެސްުރިކޯޑެއްުހިމެނިފައިުނުވާކަންވެސްުފާހަގަކުރެވު

އިުހިމަނާފައިވާުގެުމުވައްޒަފުގެުރެކޯޑްތައްުއިދާރާއިންުލިބިފައިވާުލިސްޓްގ85992ުަރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރުު:2ުމިސާލުު

 ގޮތްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.
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ލިސްޓުގެު
ުރިކޯޑު/

އެންޓްރީު
ުނަންބަރު

މުވައްޒަފުގެު
ުނަންު

ވަރކްުވީޒާ/ޕަރމިޓްު
ުނަންބަރު

މުވައްޒަފުު
ުގެނައިުފަރާތްު

ރާއްޖެުއައިު
ުތާރީޚްު

ވަޒީފާުދިންުުވަޒީފާުއަދާކުރިުއިދާރާ
ުތާރީޚްު

ވަޒީފާުއިންު
ވަކިކުރިު
ުތާރީޚްު

512ުLibimol 
Teny 

WP00106024 Abez 
Investment 

31/1/2015ުDr.Abdul Samad 
Memorial 
Hospital 

31/1/2015ު6/08/2020ު

1092ުLibimol 
Teny 

)ލިސްޓުގައިު
ުބަޔާންކޮށްފައިުނެތް(

Abez 
Investment 

30/10/2020 G DH 31/1/2015ުResignedު
on 

February 
2020 

1486ުLibimol 
Teny 

WP00361872ުAvada 
Maldives 

ުN.Atoll Hospital 4/11/2020 ުިލިސްޓުގައ(
ބަޔާންކޮށްފައިު

 ނެތް(

ު

ުސީއެސްވިއުގަުވައްޒަފުގެުމިުރެކޯޑްތަކުގައިވާުތާރީޚްތަކާއިުއެހެނިހެންުމައުލޫމާތުުފުށުއަރާަކންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަދިުމު

ޢަބްދުއްޞަމަދުުމެމޯރިއަލްުހ2017ުޮފެބުރުވަރ2ުުީރެކޯޑުތަކަށްުބަލާއިރުުއެުމުވައްޒަފަށްު ސްޕިޓަލްގައިުވަޒީފާުގައިުޑރު.

ު 1ުުދީފައިވާކަމާއި 2018ުުފެބުރުވަރީ ުވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި ުވަޒީފާއިން 2ުުގައި 2018ުުފެބުރުވަރީ ުވަގައި ުދީ 1ުޒީފާ

ިމުކުންުއެނގޭގޮތުންުސީއެސްވިއުގައިގެުރެކޯޑުތަުށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެުވނެވެ.ުގައިުވަޒީފާއިންުވަކިކ2019ުޮފެބުރުވަރީު

އަތޮޅުުހޮސްޕިޓަލްގައިުމުުމިހާރުުހުރީުވަޒީފާގައިުނޫންކަންުފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،މުވައްޒަފުު ވައްޒަފުުވަޒީފާުއަދާކުރިުނު.

ުވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުނެތްކަންުއިންުފެންނަންުުސީއެސްވިއުގަކަމުގެުއެއްވެސްުރެކޯޑެއްު

3.2.5 ު ުލިބިފައިވާ ުމިނިސްޓްރީން ުނެތް ުއެނގެން ުނަންބަރު ުޕަރމިޓް ުވަރކް ުއިރ368ުުލިސްޓުގައި ުއޮތް ުހުރިހާުުއެންޓްރީ މި

ުފާހަގަކުު ުނެތްކަން ުބަޔާންކޮށްފައި ުލިސްޓުގައި ުތާރީޚް ުއައި ުރާއްޖެ ުމުވައްޒަފު ުމީގެުއެންޓްރީއެއްގައިވެސް ރެވުނެވެ.ުއަދި

ރެކްޓްުރެކްރޫޓްމަންޓްގެުސީތައްުމެދުވެރިކޮށްުއައިސްފައިވާުމުވައްޒަފުންނާއިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުންުޑައިުތެރޭގައިުއެޖެން

ުތެރެއިންުގެނަސްފައިވާުމުވައްޒަފުންުހިމެނޭކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

3.2.6 ު ުސީެއސްވިއުގައިގަުލިބިފައިވާުމިނިސްޓްރީން ުލިސްޓާއި ުބިދޭީސުމުވައްޒަފުންގެ ުއި ުއަތޮޅުުވާ ުމައުލޫމާތާއި މުވައްޒަފުންގެ

ުމުވައް ުރެކޯޑުތަކާުހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިވާ ުމައުލޫމާތުގެ ުމުވައްޒަފުންގެުުޒަފުންގެ ުބިދޭސީ ުހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ުއެ ދިމާނުވާކަން

ުހޮސްޕިޓަލްގައިވާ ުތެރެއިން ުއިންޓަރވިއުތަކުގެ ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފުންނާ ުކުރަމުންދާ ުމަސައްކަތްތައް ބިދޭސީުުވަޒީފާއާބެހޭ

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުބެލިެބލުމުން ުރެކޯޑުތައް ުހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ުވަޒީފާއަށް ުމުވައްޒަފު ުއިުޚާތާރީުމިގޮުތން
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ުތާރީވަޒީ ުވަކިކުރެވިފައިވާ ުދިމާނުވާކަްނުުއަދިުޚްފާއިން ުމައުލޫާމތުތައް ުފަދަ ުއިދާރާ ުކުރަމުންދާ ުމަސައްކަތް މުވައްޒަފު

ުފޯރުކޮށްދީފައިާވުުުއިތުރުންެވސްމީގެފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު ުތިިބު)އެކްޓިވް(ުމުވައްޒަފުްނުއިދާރާއިން ުވަޒީފާގައި މިހާރުވެސް

ގިނަުމުވައްޒަފުންގެުމައުލޫމާތުުސީއެސްވިއުގައަށްު ލިސްޓުގައިުވަޒީފާގައިުނޫޅޭކަމާއިުމިހާރުުވަޒީފާގައިުނެތްު)އިންއެކްޓިވްު(

 .ާފހަގަކުރެވުެނވެބެލުމުންުސީއެސްވިއުގަުބެލިުންނުވާކަުއަދާހަމަކޮށްފައި

ުސީއެސްވިއުގަުުގެުމުވައްޒަފުގP5014391ުެޕާސްޕޯޓްުނަންބަރުުުވާފޯރުކޮށްީދފައިވާުލިސްޓުގައިުމިސާލު:ުމިނިސްޓްރީން

ު ުމުވައްޒަފަށް ުއެ ުބަލާއިރު 11ުުރެކޯޑުތަކަށް 2019ުުޖަނަވަރީ ުމަރްކަޒުގައިގައި ުޞިއްޙީ ުހުޅުދެލީ ޒީފާުވަ ދ.

10ުުުހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި ުވަކިކޮށ2019ުްޖަނަވަރީ ުވަޒީފާއިން ހެންނަމަވެސްުއެުފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެެވ.ގައި

ގަިއ2019ުުބަރުުސެޕްޓެނ10ުްހަމަޖައްސާފައިވަނީުމިނިސްޓްރީންުފޯރުކޮށްދީފައިވާުިލސްޓުގައިުމިުމުވައްޒަފަށްުވަޒީާފު

ަހގަކުރެވުނެކަން.ުއަދިުުކަމާއިުވަޒީފާއިންުވަކިކޮށްފައިވާުތާރީހްުއެނގެންނެތްކަންުފާ ގދ.ުރަތަފަންދޫުޞިއްޙީުމަރްކަޒުގައި

ު ުރަދަފަންދޫ ުމަރްކަޒުގައިގދ. ުނެތް ޞިއްޙީ ުރެކޯޑެއް ުއެއްވެސް ުއަދާކުރިކަމުގެ ުވަޒީފާ ުމުވައްޒަފު ުއެުއެ ކަމުގައިވެސް

ުކުރަމު ުމަސައްކަތްތައް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމުވައްޒަފުންގެ ުބިދޭސީ ުއިންއިދާރާގެ ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފާ ޓަރވިއުއިްނުންދާ

 ފާހަގަކުރެވުނުކަން.

 ފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަންގެުމުަވއްޒަފުންގެުރަޖިްސޓްރީުއަދިުމުވަްއޒަފުންުއަތުާރލެވިފަިއވާުގޮތްުު 3.3

ޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރީއާއިުބޭނުންުކުރަމުންދާުބިދޭސީުމުވައްޒަފުންގެުރެކްރޫޓްމަންޓްގެުމަސައްކަތްކުރާުމުވައްުމިނިސްޓްރީގައި 3.3.1

ުވާުމައުލޫމާތުތަކާގައިުރަޖިސްޓްރީ ސީއެސްވިއުގަ""ުސިވިލްުސަރވިސްުމުވައްޒަފުންގެުމައުލޫމާތުުބަލަހައްޓާުސޮފްޓްވެައރ

ުމައުލޫމާ ުރަޖިސްޓްރީގައިވާ ުބޭނުންކުރަމުްނދާ ުއިދާރާއިން ުމިގޮތުން ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުބިދޭސީުދިމާނުވާކަން ުބަލާއިރު ތަށް

ގައިު ޓްުސެކްޝަން"މުވައްޒަފުންގެުތެރެއިންު"ފޮރީންުރެކްރޫޓްމަނ10ުްމުވައްޒަފުންގެުރެކްރޫޓްމަންޓްގެުމަސައްކަތްކުރާު

ު 2ުުތިބި ުާބކީ ުފިޔަވާ، ުސީދ8ުާމުވައްޒަފުން ުހިމަނާފައިަވނީ ުޑިވިޜަންުމުވައްޒަފުން ުރިސޯސް ުދަށުން"ހިއުމަން ު"ުގެ

 މަންޓްުސެކްޝަން""ފޮރިންުރެކްރޫޓްުސީއެސްވިއުގަުރަޖިސްޓްރީގައިުއެުމުވައްޒަފުންުހިމެނިފައިވަނީުކަމުގައިވީނަމަވެސް

އަދިުގެުދަށުންުއޮތް ގަިއކަު"އެމްޕްލޯއީުރިޭލޝަންުޔުނިޓްު"   ންުފާހަގަކުރެވުނެވެ."ފޮރިންުސްޓާފްުރެކްރޫޓްމަންޓްުޔުނިޓްު"

3.3.2 ު ުއަދާހަމަކޮށްފައިވާުލިބިފައިވާއިދާރާއިން ުސީއެސްވިއުއަށް ުފާސްކޮށް ުކޮމިޝަނުން ުއޮނިގަނޑާއި ުއޮނިގަނޑުގައިވާުއިދާރީ

 މައުލޫމާތުުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުއެުވަނީއެވެ.
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ސްވިއުގައަށްުއޮނިގަނޑުގައިވާުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދާއިުކޮމިޝަނުންުފާސްކޮށްުސީއެުުލިބިފައިވާުުއިދާރާއިންު
 އަދާހަމަކޮށްފައިވާުއޮނިގަނޑައިވާުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދުު

ކޮމިޝަނުންުފާސްކޮށްު
ުސީއެސްވިއުގައަށްުއަދާހަމަކޮށްފައިވާ
 އޮނިގަނޑައިވާުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދު

ުލިބިފައިވާުއިދާރާއިން
ގައިވާުމުވައްޒަފުންގެުއޮނިގަނޑު

ުއަދަދު
ުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްު # 

ުމުވައްޒަފ1ުު މުވައްޒަފ1ުު
ފޮރީންުރެކްރޫޓްމަންޓްު

ުސެކްޝަން
1 

މުވައްޒަފުނ4ުް ފޮރީންުސްޓާފްުރެކްރޫޓްމަންޓްު މުވައްޒަފުނ3ުް 
 ޔުނިޓްު

2 

މުވައްޒަފުނ5ުުް ުމުވައްޒަފުނ4ުް  ފޮރީންުއެމްޕްލޯއީު
ުރިލޭޝަންސްުޔުނިޓް

3 

މުވައްޒަފުނ0ުް ުމުވައްޒަފުނ0ުް  ުރިޕްލޭސްމަންޓްުސްޓާފްުޔުނިޓް 4 

މުވައްޒަފުނ10ުް ުމުވައްޒަފުނ8ުް  ޖުމްލަުއަދަދުު:ުުުުު  

 

ުފާސްކޮށް ުގެންގުޅެުކޮމިޝަނުން ުމިހާރު ުއިދާރާގައި ުއޮނިގަނޑާއި ުއަދާހަމަކޮށްފައިވާ ުއިދާރީުސީއެސްވިއުގައަށް މުންދާ

ު ުތަފާތުކަން ުއޮނިގަނޑު ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އޮނިގަނޑާ ުއަދާހަމަކޮށްފައިވާ ުސްޓާްފު"ުގެމިގޮތުން،ުސީއެސްވިއުގައަށް ފޮރީން

ުޔުނިޓް ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުހިމެނޭ" ުުގައި ުނަންބަރު ުކާޑް ުމުވައްޒަފާއ91039ުުިރެކޯޑް ު"ުގައިވާ ލޭޝަންސްުރިއެމްޕްލޯއި

ުު"ޔުނިޓް ުނަންބަރު ުާކޑް ުރެކޯޑް ުހިމެނޭ 80012ުުގައި ުގ82866ުައަދި 2ުުއިވާ ުމައުލޫމާތު ދާރާއިްނުއިމުވައްޒަފުންގެ

ު ުއިދާރާއިން ުއަދި، ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުނުހިމެނޭކަން ުއޮނިގަނޑުގައި ުއިދާރީ އިދާރީުުލިބިފައިވާުއޮޑިޓަށްފޯރުކޮށްދީފައިވާ

2020ު، އްޒަފުގައިވާުމުވ62850ުަހިމެނޭުރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރުުުގައި "އެމްޕްލޯއީުރިލޭޝަންސްުޔުނިޓް"ުއޮނިގަނޑުގެ

ުއޮނިގަނޑ8ުުާމިރުޗ  ުމައުލޫމާތު ުމުވައްޒަފުގެ ުއެ ުނަަމވެސް ުވަކިކުރެވިފައިވީ ުަވޒީފާއިން ުދުވަހު ގަިއުވަަނ

 .ހިމަނާފައިވާކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަންގެުމުަވއްޒަފުންގެުވަޒީާފުބަޔާންު 3.4

ުމުވައްޒަފުންގެު 3.4.1 ުަބއެއް ުއެއްޮގތަށް ުބަދަލާ ުއަންނަ ުމަސައްކަތަށް ުމަގާމާއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުމަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިދާރާގައި

ުރެކްރޫޓްމަންޓްު ު"ފޮރިން ުލިބިފައިވާ ުއިދާރާއިން ުމިގޮތުން ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުއަދާހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ުބަޔާންތައް ވަޒީފާ
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ުމުވައްޒަފުން ުގެ ުމަސައްކަތްތަކަކީުސެކްޝަން" ުހިމެނޭ ުބަޔާންތަކުގައި ުވަޒީފާ ުަބއެއް ުތެރެއިން ުބަޔާންތަކުގެ ުވަޒީފާ ގެ

ުމުވައްޒަފުްނު ުއިންޓަރިވއުގައި ުކުރެވުނު ުމުަވއްޒަފުންނާ ުކަމަށް ުނޫން ުމަސައްކަތްތައް ުކުރާ ުމިހާރު އެމުވައްޒަފުން

ުމުވައްޒަފު ުބައެއް ުބަޔާނުގައިވާ ުވަޒީފާ ުރޭންކްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި ުއަދި ުނަމާއި ުމަގާމުގެ ސީއެސްވިއުގައަށްުު،ންގެ

އަދާހަމަކޮށްފައިވާުރެކޯޑްތަކާުދިމާުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުވަީޒފާުބަޔާނުގައިވާުބައެއްުމުވައްޒަުފންގެުމަގާމުގެުނަމާއިު

ުފާހަކުރެވުުރޭންކް، ުދިމާނުވާކަންވެސް ުރެކޯޑްތަކާއި ުލިސްޓުގައިވާ ުފޮނުވާފައިވާ ުކާޑްުއިދާރާއިން ުރެކޯޑް ުމިގޮތުން ނެވެ.

ު ުރޭންކ55583ުުްނަންބަރު ުނަމާއި ުމަގާމުގެ ުތެރޭގައި ުމައުލޫމާތުގެ ުވަޒީފާގެ ުބަޔާނުގައިވާ ުވަޒީފާ ުމުވައްޒަފުގެ ގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިުނުވާކަންވެސްުފާަހގަކުރެވުނެވެ.

3.4.2 ު ުގަވާއިދު ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުދިވެހި ުބަާޔނުގައި ުވަޒީފާ ުމުވައްޒަފުންގެ ުޖަދުވަުލ2014ުުބައެއް ުވަޒީފާުގ2ުަގެ އިވާ

މިގޮތުންު ރުގަިއވާު"އަދާކުރަންޖެހޭުވަނަުަނންބ4ުަބަޔާނުގައިުހިމެނޭުބައެއްުބައިތައްުހިމެނިފައިުނުވާކަންުާފހަގަކުރެވުެނވެު.

ުން"ުހިމެިނފައިުތަވަނަުނަްނބަރުގައިވާު"އިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިުމަގާމްުހިމެނ14ުުޭމަސްއޫލިއްޔަތުގެުއިންސައްތަ"ުއަދިު

އަދިުބައެއްުވަޒީފާުބަޔާންތަކުގައި، ދިުމަސައްކަތްުހަވާލުކުރިުއަމަސައްކަތްުހަވާލުވިުމުވައްޒަފުުުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.

 ު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުފަރާތުގެުއިނގިލީގެުނިޝާންުެނތުމާއިުއިދާރާގެުތައްގަނޑުުޖަހާފައިުނެތްކަން

 ފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަންގެުސްޓޭންޑަރޑްުއޮޕަރޭިޓންގުޕްރޮސީޖަރސްު)އެސް.އޯ.ޕީ(ުު 3.5

ުއޮޑިޓަށްު 3.5.1 ުއެސް.އޯ.ޕީ ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، ުއެސް.އޯ.ޕީއެއް ުގުޅޭ ުމަސައްކަތްތަކާ ުސެކްޝަންގެ ުރެކްރޫޓްމަންޓް ފޮރިން

ފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްަޝންގެުއެސް.އޯ.ޕީއެއްުުގައިުތައްޔާރުކޮށްފައިވ2019ުާޗުުާމރ17ުިފޯރުކޮށްދިނުމަށްުއެދުމުްނު،

މިުއެސް.އޯ.ޕީުމުވައްޒަފުންނަށްުހިއްސާކޮށްފައިވާގޮތްު އަިދު، އޮޑިޓްުއެންޑްުކޮމްޕްލަޔަންސްުސެކްޝަންުއަށްުލިބިފައިވެއެވެު.

ު ުއޮކްޓޫބަރު ުއެދުމުން ުސެކްޝ2019ުަސާފުކޮށްދިނުމަށް ުތައްޔާރުކޮށް ުއެއް ުއެސް.އޯ.ޕީ ުފެށިގެން ުހުރިހާުއިން ނުގެ

ުކުރަމުންދާު ުމަސައްކަތް ުއެންޑޯސްކުރުމުގެ ުއެސް.އޯ.ޕީ ުގެންދާކަމަށާއި ުއަމަލުކުރަމުން ުއެސް.އޯ.ޕީއަށް ުމި މުވައްޒަފުން

ު ުއިދާރާއިން ުދީފައިވެއެވެކަމުގައިވެސް ުއެސް.އޯ.ޕީމައުލޫމާތު ުމި .ުު 17ުުއަކީ ުތައްޔާރުކޮށްފައިވ2019ުުާމާރިޗު ގައި

ގައިުަތއްޔާރުކޮށްފައިވާުއެސް.އޯ.ޕީުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދިނުމަްށ2019ުުރުމުގެުގޮތުންުއޮކްޓޫބަރުުއެސް.އޯ.ޕީކަންުކަށަވަރުުކު

ގައިުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުއެސް.އޯ.ޕީގެުހުރިހ2019ުުާމާރިޗ17ުުުއެދުމުންުމިނިސްޓްރީންުފޯރުކޮށްީދފައިވާުއެސް.އޯ.ޕީގައިު

ު ުތާރީޚް ުއެސް.އޯ.ޕީގެ ުނަމަވެސް ުހިމެނުނު 1ުުބައިތަކެއް ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.2019ުުއޮކްޓޫބަރު ުބަދަލުކޮށްފައިވާަކން އަށް
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އަދިުމިުދެުއެސް.އޯ.ޕީގައިވެސްު"ސިވިލްުސަރވިސްގެުވަޒީފާތަކަށްުމީހުންުހޮވުމާއިުއައްޔަންކުރުމުގެުމިންގަނޑުތަކާިއު

 "ުއަށްުހަވާލާދީފައިވާކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.2021އުސޫލުތައްު

މަންޓްުސެކްޝަނުެގުކްޝަންގެުމުވައްޒަފުންނާއިުކުރެވުނުުއިންޓަރވިއުތަކުގައިުފޮރިންުރެކްރޫޓްފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެ 3.5.2

ުމުވައްަޒފު ުއަނެއްބައި ުާފހަގަކޮށްފައިވާއިރު ުމުވައްޒަފުން ުބައެއް ުއެނގޭކަަމށް ުއޮންނަކަން ުފޮރިްނުއުސޫލެއް ުވަނީ ން

ުމުވައްޒަފުންނާ ުއިދާރާއިން ުއުސޫލު ުސެކްޝަނުގެ ުފާހަގަރެކްރޫޓްމަންޓް ުނުވާކަމަށް ުކޮށްފައި ުހިއްސާ ުއަދިުއި ކޮށްފައެވެ.

 ބައެއްުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުއުސޫލުުއޮންނަކަންުއެނގިފައިުނުވާަކންވެސްުފާހަގަުކޮށްފައިވެއެވެ.ު

 އިތުރަށްުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުު 3.6

ުޑޮކްޓަރުން 3.6.1 ުު،ބިދޭސީ ުތެރެއިން ުޕްރޮފެަޝނަލުންގެ ުހެލްތް ުއެހެނިހެން ުއަދި ުއަނބުާރުނަރުހުން ުހަމަވުމުން ކޮންޓްރެކްޓް

ުހެލްތްު ުނުވަތަ ުހޮސްޕިޓަލް ުމަސައްކަތްކުރާ ުމުވައްޒަފު ުއެ ުފުރުވާލުމުގައި ުމުވައްޒަފުން ުފުރުވާލަންޖެހޭ ގައުމަށް

ު ުމުވައްޒަފުގެ ުު"ރެސިގްނޭޝަން"ސެންޓަރުތަކަށް ުއެ ުފޮނުވާކަމަށާިއުހުށަހެޅުމުން ުހެްލތަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ މައުލޫމާތު

ު ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރުމަށް ުކެންސަލް ުޕަރމިޓް ުވަރކް ުނުވަތަ ުވިސާ ުމުވައްޒަފުގެ ުޑިވެލޮޕްމަންޓަށްބިދޭސީ

ުސެކްޝަ ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުފޮރިން ުހެލްތުގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެދެނީ ުތެރެއިން ުސިސްޓަމްގެ ނުގެުއެކްސްޕޭޓްރިއޭޓް

މުވައްޒަފުންުކަމަށްުހޮސްޕިޓަލްތަކުގެުމުވައްޒަފުންުއަދިުފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަނުގެުމުވައްޒަފުންނާއިުކުރެވުނުު

ު ުފާހަގަކުރެވުެނވެ. ުމުވައްޒަފުުއިންޓަރވިއުތަކުން ުއެ ުވުމަށްފަހުވެސް ުވަކި ުވަޒީފާއިން ުމުވައްޒަފު ުފަހަރު ުބައެއް އަދި

ުނު ުވިސާ ުސަބަުބން ުއިްނޓަނުފުރުމުގެ ުކަމަށް ުނުވާ ުކެންސަލް ުޕަރމިޓް ުވަރކް ުރެކްރޫޓްމަންްޓުަވތަ ުޮފރިން ރވިއުގައި

ު ުފާހަގަކޮށްފައިވީ ުމުވައްޒަފުން ުސަބަބުން، ނަމަވެސްސެކްޝަނުގެ ުުނުފުރުމުގެ ުދެއްކުމަށް ުފީ ުއޮފްުވިސާ މިނިސްޓްރީ

ުޑި ުއިކޮނޮމިކް ުނުވާކަމަށް ުއަންގާފައި ުލިޔުމުން ުހެލްތަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއިން ުހެލްތުންުވެލޮޕްމަންޓް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ު ުާފހަގަުކރަމެވެ. ުދީފައިވާކަން ުމައުލޫމާތު ުގުޅިގެން 3ުުމިކަމާއި ުއިކޮނޮމިކ2021ުުްޖޫން ުއޮފް ުމިނިްސޓްރީ ގައި

ފޯރުޮކށްދިނުމަށްުއެދިފައިީވުކޮމިޝަނަށްުލަށްުއެުމައުލޫމާތުުނިޔަގ2021ުުެޖޫނ10ުުްޑިވެލޮޕްމަންޓަށްުސިޓީއެއްުފޮނުަވއިު

އަދިުމިކަމާއިުގުޅޭގޮތުންު މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުނަމަވެސްުމިހާތަނަށްުއެމައުލޫމާތުުލިބިފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެު.

ުމުވައްޒަުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުހުރި ުހަވާލުވެ ުހިންގުމާ ުރެޖިސްޓްރޭޝަން ުމަތިްނުއެމްޕްލޯއިމަންޓް ުފަހަރެއްގެ ުއެތައް ފަށް

 ގުޅާފައިވީުނަމަވެސްުއެުމައުލޫމާތުުލިބިފައިުނުވާކަންުާފހަގަކުރަމެވެ.ު
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ުމުވައްޒަފު 3.6.2 ުޕްރޮފެޝަނަލް ުހެލްތް ުއެހެނިެހން ުއަދި ުނަރުހުން ުޑޮކްޓަރުން، ުރެކްރޫޓްކުރާ ުރެކޯޑުތައްުމިނިސްޓްރީން ންގެ

ު ުމެނުއަލްކޮުމިނިސްޓްރީން ުެގންދަނީ ުބެލެހެުބަަލހައްޓަމުން ުރެކޯޑުތައް ުީޝްޓތަކެއްގައިކަމުން ުވަކި ުދަތިތަކެްއުށް އްޓުމުގައި

 އެވެ.އިވެމުވައްޒަފުންުފާހަގަކޮށްފައެމަސައްކަތްކުރާުުހުރިކަން

ބިދޭސީުޓަލްތަކުގައިުއަތޮޅުުހޮސްޕިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގެުފޮރިންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަނުގެުބަެއއްުމުވައްޒަފުންނާއިު 3.6.3

އްކަތްުކުރާނެުގޮތްުކުރާުމުވައްޒަފުންނަްށުސީއެސްވިއުގަުތެރެއިންުއެުމަސަުމުވައްޒަފުންގެުވަޒީފާއާބެހޭުމަސައްކަތްތައް

ުބޭ ުތަމްރީްނ ުގޮތުގެ ުބޭނުންކުރާނެ ުސީއެސްވިއުގަ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުއެ ުއެނގިފައިނުވާކަމާއި ުއެުރަނގަޅަށް ނުންވާކަމަށް

ުނިޔަަލށްުުމަހުގެުއެޕްރީލްުއަހަރުގެުވަނ2021ުަުއަދ2020ުި، 2019ުގަކޮށްފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުންުއިންޓަރވިއުގައިުފާހަު

ުތެރެއިންުުވިއުގައިގެުއްމަސައްކަތްތަުުވަޒީފާއާބެހޭުމުވައްޒަފުންގެުބިދޭސީުހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިުއަތޮޅުުމަރުކަޒުތަކާއިުސިއްޚީ

ޓަށްުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުއާއިުބެހޭުރެކޯޑުތައްުއޮޑިުޓްރެއިނިންގުސީއެސްވިއުގައިގެދެިވފައިވާުުމުވައްޒަފުންނަށްުކުރަމުންދާ

28ުު 2021ުުޖޫން ުވީނަމަވެސް ުއެދިފައި ުމިނިސްޓްރީގައި ުގައި ުނިމުމާހަމައަށް ުލިބިއޮޑިޓް ުމައުލޫާމތު ުނުވާކަްނުއެ ފައި

 ުުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިޞްލާހްކުރަންުލަފާުދޭގޮތްު .4

ުއަދާހަމަ 4.1 ުރަޖިސްޓްރީ ުސީއެސްވިއުގަ ުރަޖިސްޓްރީއާއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުކުރަމުންދާ ުބޭނުން ުއެއްުމިނިސްޓްރީގައި ކޮށް

 ރަޖިސްޓްރީއެއްގެުގޮތުގައިުބެލެހެއްޓުން.

ފޮރިންުުުލެއްވުން.ުއަދިކޮމިޝަނުންުފާސްކޮށްފައިވާުވިއުގައަށްުއަދާހަމަކޮށްފައިވާުއިދާރީުއޮނިގަނޑާުއެއްގޮތަށްުމުވައްޒަފުން 4.2

ޅައިގެންުކުރިއަށްުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަންގެުއިާދރީުއޮނިގަނޑަށްުބަަދލެއްުގެްނަނންުޖެހޭނަމަުއެކަްނުކޮމިޝަނަްށުހުށަހަ

 .ގެންދިއުން

ނަުބަދަލާުއެއްގޮތަްށުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުމުވައްޒަފުންގެުމަގާމުގެުމަސައްކަތަށްުއަން 4.3

ރިޔާުކަނޑައަޅާުފަރާތެއްުބަޔާންތަކަށްުބަދަލުގެނެސްުމުވައްޒަފުުއަދިުޒިންމާދާރުުއިސްވެރިޔާުނުވަތަުޒިންމާދާރުުއިސްވެުވަޒީފާ

 ވަޒީފާުބަޔާންތަކުގައިުސޮއިކުރުން.ު

ުއެސް 4.4 ުގަވާއިދުތަކާއި ުއުސޫލުތަކާއި ުއަްނގަންޖެހޭ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުމަޢުލޫމާތުތައް.އޯ.އިދާރާއިން ުމުހިންމު ުފަދަ ހުރިހާުުޕީ

ުކަށަވަރުކުރުން ުލިބުނުކަން ުޮފުނވައި ުގަވާއިދުން ުމުވައްޒަފުންނަށް ުަމޢުލޫމާުތު. ުބޭނުންވާ ުކޮންމެެހން ުމުވައްޒަފުންނަށް އަދި
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އެއްތަނަކުންުހުރިހާުމުވައްޒަފުންނަށްުލިބޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖައްސައިުގަވާއިދުންުއަދާހަމަކުރަމުންުގެންދިއުމާއެކު،ުހުރިހާު

 ު.ނަށްުއެުމަޢުލޫމާތުުޯފރުކޮށްދިނުންމުވައްޒަފުން

ނަރުހުންުއަދިުއެހެނިހެންުހެލްތުުޕްރޮފެޝަނަލުންގެުވަޒީފާއާއިުގުޅޭުއެންމެހާުރެު 4.5 ކޯޑުތައްުމިނިސްޓްރީއާއިުބިދޭސީުޑޮކްޓަރުނުް،

އަވަސްުއަދިުފަސޭހައިންުމައުލޫމާތުުހިއްސާ އަދާހަމަކުރެވޭނެުކޮށްުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިންގާުހޮސްޕިޓަލްތައްުހިމެނޭނެހެްނު،

 އްޓުން.ފަދަުނިޒާމެއްުގާއިމްކޮށްުބެލެހެްއޓުން.ުއަދިުއެުރެކޯޑުތައްުސީ.އެސްުވިއުގައިންުއަދާހަމަކޮށްުބެލެހެ

ުތައް 4.6 ުިމނިސްޓްރީން ުގެނައުމުގައި ުްޕރޮފެޝަނަލުން ުހެލްތު ުއެހެނިހެން ުއަދި ުނަރުުހްނ ުޑޮކްޓަރުން، ޔާރުކޮށްުބިދޭސީ

ުގުޅޭގޮު ުއުސޫލާ ުތައްޔާއަމަލުކުރަމުންދާ ުގެންދިއުމަށްޓަކައި، ުއޮމާންކޮށް ުވީހާވެސް ުމަސައްކަތް ުއެ ރުކުރަންޖެހޭުތުން،

 އެސް.އޯ.ޕީތައްުތައްޔާރުކޮށްުގުޅުންހުރިުފަރާތްތަކާުހިއްސާުކުރަމުންުގެންދިއުން.ުު

ނަރުހުންުއަދިުއެހެނިހެންުހެްލތުުޕްރޮފެޝަނަުލންގެުރިކޯޑުތަކާއިުމިނިސްޓްރީގެުއެ 4.7 މެހާުލިޔެކިޔުންތަކާއިުންބިދޭސީުޑޮކްޓަރުނުް،

 ރެކޯޑުތައްުބެލެހެއްޓުމުގައިުކުށްުމަދުުކުރުމަށްުޚާއްސަުސަމާލުކަންުދިނުން.

ުތެ 4.8 ުއުސޫެލއްގެ ުހަމަހަމަ ުހާމަކަންބޮޑު، ުވީހާވެސް ުމަސައްކަތްތައް ުއެންމެހާ ުގުޅޭ ުރެކްރޫޓްމަންޓާ ުކުރިއަްށުފޮރީން ރެއިން

 ގެންދިއުން.ު

ުުފޮރީން 4.9 ުސެކްަޝނުގައި ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީެގ ުމުވައްޒަފުންނަށާއި ނގަުމންދާުހިމަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ުސީ.އެސް.ވި ުމުވައްޒަފުންނަށް ުކުރާ ުމަސައްކަތްތައް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމުވައްޒަފުްނގެ ުބިދޭސީ ުކުރާނެުއިދާރާތަކުގެ ުބޭނުން އުގަ

ުގުޅިގެން ުއިންސްޓިޓިއުޓާ ުޓްރެއިނިންގ ުސަރވިސް ުސިވިލް ުތަމްރީންތައް ުދަށުުގޮތުގެ ުތާވަލެއްގެ ުކުރިއަށްުކަނޑައެޅޭ ން

 ގެންދެވޭނެުގޮތްތަކެއްުރޭވުން.

ުސެކްޝަނުން 4.10 ުއެ ުގޮތުން، ުކުރުމުގެ ުަހރުދަނާ ުއިތުރަށް ުމަސައްކަތްތައް ުސެކްަޝނުގެ ުރެކްރޫޓްމަންޓް ުކުރަމުންާދުފޮރީން

މިކްުޑެވެލޮޕްމަންޓާއެކު(ުޓްރީުއޮފްުއިޮކނޮުމަސައްކަތްތަކާއިުގުޅުންހުރިުމަސައްކަތްތައްުކުރަމުންދާުމުއައްސަސާތަކާއެކުު)މިނިސް

 ުހިންގުން.މުވައްޒަފުންުއުސޫލުތަކަށާއިުވަސީލަތްތަކަށްުއަހުލުވެރިުކުރުވުމުގެުޕްރޮގްރާމްތަކާއިުވަރކްޝޮޕްުތައްު

ު

ު

ު
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ުނިންމުންު .5
ުކަންތައްތަކެވެ.ވުނުުއޮޑިޓުންުފާހަގަކުރެުުކުރިއަށްގެންދެވުނުުޚާއްޞަމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގައިުމިުރިޕޯޓްގައިުއެުވަނީު

ފޯކަލްުއްޒަފުންނާއިުމުވަމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގެުފޮރީންުރެކްރޫޓްމަންޓްުސެކްޝަނުގެުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްގެންދިއުމުގައިު

ުމުވައްޒަފު ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުގޮތުގައި ުޕޮއިންޓުގެ ުއެއްބާރުލުގެ ުއެހީތެރިކަމާއި ުލިބިފައިވާ ުޝުކުރުވެރިކަމާއެކުުފަރާތުން ން

 ފާހަގަކުރަމެވެ.ު

ު

 2021ުއޮގަސްޓ25ުް
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