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 ރިޯޕޓް ޮއޑިޓް އްސަޚާ  ގ ޓޫރިަޒމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ފު ރަ ތަޢާ  .1

ބ ލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޝަނުގ  ފަރާތުން ބަލަން ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކ އް، މި އޮޑިޓަކީ

ރިއަށް ވަނަ ދުވަހުގ  ނިޔަލަށް ކު 7 ސ ޕްޓ ންބަރު 2020ވަނަ ދުވަހުން ފ ށިގ ން  19ޖުލައި  2020އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި 

 ޚާއްސަ އޮޑިޓ ކ ވ . ދ ވިފައިވާގ ން 

 އޮޑިޓްގ  ސްކޯޕް  .2

 ވ .ށ  މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގ ންދިއުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަ 

ކުރަމުން ގ ންދޭތޯ  ތައްޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ  ތ ރޭގައި ހިމ ނޭ އިދާރީ އަދި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންތައް  2.1

 ބ ލުން 

 ލުންއުސޫލާ އ އްގޮތަށް ގ ންދޭތޯ ބ  ކަނޑައ ޅިފައިވާ މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  މަސައްކަތް  2.2

 ބ ލުން  ތޯ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންދޭ އިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އ ކޮމިޓީތަކުގ އ ކުލަވާލާފަގައި އިދާރާ 2.3

މުވައްޒަފުންނަށް  ތުކުގ  މަޢުލޫމާ)އ ސް.އޯ.ޕީ.( ތައް އ ކުލަވާލާފައިވޭތޯ އާއި އ ސް.އޯ.ޕީތަ ންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭ 2.4

 އަންގާފައިވޭތޯ ބ ލުން 

އި މުވައްޒަފުންނަށް އާލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ  ބަޔާންކުރާ ކުރުމުގ  ސިޔާސަތުގައިތަމްރީނު ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ސިވިލް  2.5

 ތަމްރީނުގ  ފުރުސަތު ދ ވޭތޯ ބ ލުން 

އަޅަންޖ ހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ  ހާޒިރީއާ ގުޅޭ އ ންމ ހައި ކަންތައްތަކާއި ހާޒިރީއާ ގުޅިގ ން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު ޒަފުންގ މުވައް 2.6

   އަޅާފައިވޭތޯ ބ ލުން ފިޔަވަޅު
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2 

 

 ކުރިއަށް ގ ންގޮސްފައިވާ ގޮތް އޮޑިޓް  .3

ޔ ކިޔުންތަކުގ  ތ ރ އިން ކުރިއަށް ގ ންދިޔުމުގައި ބޭނުންކުރ ވިފައިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ފ ންނަން ހުރި ލި މި އޮޑިޓް 

ކްރ ޓަރީ އަދި އ ކިއ ކި ގ  ޕަރމަނަންޓް ސ އިދާރާއޮޑިޓްކުރ ވުނު މުއްދަތުގައި ބ ލުނު ލިޔ ކިޔުންތަކުން އ އްކުރ ވުނު މަޢުލޫމާތާއި، 

މުވައްޒަފުންނާ  19ވުނު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އ ކި ރޭންކްތަކުގ  މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގ ން ރ ންޑަމްކޮށް ހޮވާލ   ސ ކްޝަންތަކުގައި

މައުލޫމާތ ވ . ގޫގުލް ފޯމް  ކުރ ވުނު އިންޓަވިއުއިން ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ގޫގުލް ފޯމް މ ދުވ ރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ސަރވޭ އިން ލިބިފައިވާ 

އި ގުޅިގ ން ޚާއްސަ އޮޑިޓުގ  މަސައްކަތް ގ  ހާލަތާ 19-ޑްކޮވި އަދި  .ކުރަމ ވ މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަ 29ނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަ 

 ކަން ފާހަގަކުރަމ ވ .ންގޮސްފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ގ 

އި އިދާރާގ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އ ގްޒިޓް މީޓީންގ ގަ 22އޮގަސްޓު  2020އަދި މި އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންތައްތައް 

ޔ ކިޔުންތަކުގ  ލިޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ އާއި އިސްވ ރިންނާ ހިއްސާކޮށް، ޖަވާބުދާރީވުމުގ  ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި ލިބިފައިވާ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ދ ވިފައިވާނ އ ވ . އަދި އިދާރާއިންއިދާރާއަށް ދުވަހުގ  މުއްދަތ އް  5ށް ރަސްމީ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަ

 .ކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ގ ންނަންޖ ހޭ ބަދަލުތައް ގ ނ ވިފައިވާނ އ ވ 

 އް ކަންތައްތަ  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރ ވުނު  .4

 އިދާރީ އަދި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ  ތ ރޭގައި ހިމ ނޭސ ކްރ ޓަރީގ  ޕަރމަނަންޓް   4.1
 ކުރަމުން ގ ންދޭތޯ ބ ލުން 

ވަނަ އަހަރުގ  މަސައްކަތު  2019މަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީގ  ޕަރޕަރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް ސ ކްޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގ   4.1.1

 އ ދި  ވަނަ އަހަރުގ  ޓާގ ޓް ސ ޓިން ފޮނުވުމަށް  2020 ލިޔ ކިޔުންތަކާއި މަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރު

އީމ އިލް ފޮނުވާފައިވީނަމަވ ސް ކަނޑައ ޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އ  މައުލޫމާތު  ސަރކިއުލަރ ނޯޓު އަދި ދ  ފަހަރ އްގ  މަތިން

-188 )ނަންބަރު: ލަރ ނޯޓުސަރކިއު ފުރަތަމަ  ގުޅިގ ން މިކަމާ ގޮތުން މި  ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާފައިނުވާކަން 

PRM/CIR/2020/17) ީޖަނަވަރީ  29 ފޮނުވާފައިވަނީފުރަތަމަ އީމ އިލް ކަމާއި ގައި  2020ޖަނަވަރީ  28 ފޮނުވާފައިވަނ

މި މައުލޫމަތު ކޮމިޝަނަށް  ދިޔައިރުވ ސްއްދަތު ފަހަނައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މު  ނަމަވ ސްފާހަގަކުރަމ ވ . އ ހ ންގައި ކަން  2020

ކަމާއި މި އީމ އިލް އާއި ގުޅިގ ން މިނިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ދުވަހު  ވަނަ  8 ޖުލައި 2020 އ އްމ އިލް އީ.ލިބިފައިނުވާތީ ދ ވަނަ 

ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނަށް  11 އޮގަސްޓް  2020 ފުރަންޖ ހޭ އަދި މިނިސްޓަރގ  ބައިވ ރިވުމާއ ކު ފުރަންޖ ހޭ ފޯމުތައް ފުރާފައިނުވާތީ 

ވަނަ  17 ޓްއޮގަސް 2020 ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ އ ވ . އަދި،އަންގާފައިވ މ އިލް އަކުން ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ އ ކަން -އީ
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3 

 

 ވަނަ އަހަރުގ  ޓާގ ޓް ފޯމް އަދި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ  2019ސޮއިކޮށްފައިނުވާ  ފޮނުވާފައިވަނީ  ކޮމިޝަނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހު

 ގ  ޓާގ ޓް ފޯމްކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .  2020

ރާކުރުމަށް ވަނަ އަހަރުގ  ޓާގ ޓް ސ ޓް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރާ އ ކު މަޝްވަ  2020އަދި  2019ޕަރަމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީގ    4.1.2

ގައި ޕަރމަނަންޓް އިންޓަވިއުގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވީ ނަމަވ ސް ޓާގ ޓް ފޯމު އާ ކުރ ވުނު ޕަރަމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ ކަމަށް ފަހު

 ކުރ ވުނ ވ .ފާހަގަ  ސ ކްރ ޓަރީ އަދި މިނިސްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމާއި ޓާގ ޓް ކަނޑައަޅާފާއިވާ ތާރީޚް ޖަހާފައިނުވާކަން

އްވިކަމުގައި ވީނަމަވ ސް ހިމ ނޭގޮތަށް( ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭ ސިޔާސީ ގޮތުން ޢައްޔަނުކުރ ވޭ ފަރާތްތައްއިދާރާގ  ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ) 4.1.3

 72ށްފައިވާ ސަރވޭގ  %ވަކީން ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓުން ކޮ  ނާއިދާރާގ  މުވައްޒަފުން ،ސ ކްރ ޓަރީޕަރމަނަންޓް 

ރ ޓަރީ ވަކީން ނާއ ކު ޕަރމަނަންޓް ސ ކް އަދި މިގޮތަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން  ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .ން މުވައްޒަފުން ބުނ ފައިވާކަ

އި އިންޓަރވިއުގަ ގ  ރ ޓަރީސ ކްޕަރމަނަންޓް ހުއްދަ ނުދޭތީ ކަމަށް  އ ކަމަށް ނީ އޭރު ހުރި މިނިސްޓަރު ނޯންނަބައްދަލުކުރުމުގ  ފުރުސަތު 

 ވ އ ވ . ފާހަގަކޮށްފައި

އިވާ ކަމުގ  ލިޔުމ އް ބައްދަލުވުންތަކ އް ބޭއްވުމަށް ޝ ޑިއުލްކޮށްފައ ކު ތަކާޝަންސ ކް ޕަރމަނަންޓު ސ ކްރ ޓަރީ  ގައި 2020މާރިޗު  4.1.4

އަދި ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .  ނުވާކަންހާޒިރީ ބަލަހައްޓާފައި އ ނގ ން ނ ތްކަމާއި  ލިބިފައިވީ ނަމަވ ސް މި ބައްދަލުވުންތަކުގ  މައުލޫމާތު

 ރ ވުނ ވ .އ އްވ ސް ރ ކޯޑ އް ނ ތްކަން ފާހަގަކު  މުގ ބާއްވާފައިވާކަވަނަ އަހަރު ސ ކްޝަންތަކާއ ކު ބައްދަލުވުން  2019

އިދާރާގ  މުންތަކުގައި ބާއްވަމުން ނުދާތީ، އިދާރާއިން ނިންމާ އ ކި ނިން ބައްދަލުވުންތައް  ސީނިއަރ މ ނޭޖްމަންޓް ޓީމުގ އިދާރާގައި  4.1.5

 ގަކުރ ވުނ ވ .ކުން ފާހަ ނު އިންޓަރވިއުތަބައިވ ރިވުން ނޯންނަކަން މުވައްޒަފުންނާއ ކު ކުރ ވު ފުރިހަމަ ވ ރިންގ އިސް ސިވިލް ސަރވިސް

 ގ  ނަމުގައި " ކްސްކޮމްއ "އ ކު ގޮތުން ޢައްޔަނުކުރ ވޭ ފަރާތްތަކާ ސިޔާސީގ  މުވައްޒަފުންނާއި މަތީރ ކްޓަރ ލ ވ ލް އިން ޑި  ދާރާގ އި 4.1.6

އަދި މުވައްޒަފުންގ   ސ ކްރ ޓަރީ އިދާރާއިން އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ޕަރމަނަންޓް  އޮންނަކަން  ބައްދަލުވުންތަކ އްބާއްވާ 

 ކުރ ވުނ ވ . ފާހަގައިންޓަރވިއުތަކުން 

 (ފަދަ  ޑާ އަދި ޔައުމިއްޔާ)ބައްދަލުވުންތަކުގ  ހާޟިރީ، އ ޖ ން އ ކި ކަންކަމުގައި ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގ  ރ ކޯޑު އިދާރާއިން  4.1.7

 ފާހަކުރ ވުނ ވ . ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފުކަމ އް މުވައްޒަފަކު ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ  4.1.8

އިންތިޒާމ އް  ކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅާނ  ގޮތުގ  މައްސަލައ އް ނުވަތަ ޝަކުވާއ އް ހުށައަޅާނ  ގޮތާއި އ  އ   ތުހުމަތު ކުރ ވިއްޖ ނަމަ

މުވައްޒަފުން ހިތްހަމަ ނުޖ ހިގ ން މައްސަލަ " އިދާރާގައި ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . އަދި ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ

އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވީ ނަމަވ ސް ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހ ޅުމުގައި އ އް ތައާރަފުކޮށްފައި ވާކަމަށް  "ހުށަހަޅާ ފޯމް



 2020 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޚާއްސަޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގ  މިނިސް
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ކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައި ނުވާކަމާއި މިފަދަ ފޯމ އް އޮންނަކަންވ ސް ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް އަމަލުކުރާނ  އުސޫލ އް ތައްޔާރު 

 .އ ނގިފައިނުވާކަން އޮޑިޓުން ކޮށްފައިވާ ސަރވޭ އަދި އިންޓަރވިއުގައި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވ އ ވ 

އިދާރާގ   ސް ފޯމުގައިގްރީވަން   ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . މިގޮތުންކަން ނ ތްއިދާރާއިން ލިބިފައިވާ ގްރީވަންސް ފޯމުގައި ރަސްމީ ސިފައ އް  4.1.9

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ންނ ތްކަ އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފުރިހަމަކުރަންޖ ހޭ ބައި ހިމަނާފައިއަދި ނިޝާން ، ލ ޓަރ ހ ޑް

އޮޑިޓުން ކޮށްފައިވާ  އޮންނަކަން ނަށްމުވައްޒަފުން ފުރުސަތުއިދާރާއަށް ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހ ޅުމުގ   4.1.10

 ން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ނުވާކަ އ ނގިފައި ނަށް މުވައްޒަފުން 41ސަރވޭގ  %

ލާކުރުމުގ  ގޮތުން އިދާރާއިން އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން އިދާރާގ  މުވައްޒަފުންގ  ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އ ކުވ ރިކަން އާ 4.1.11

ވަނަ އަހަރުގ   2019ހަމައ ކަނި  ކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވ ސް އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވަނީވާ  ގ ންގޮސްފައިކި ހަރަކާތްތައް އ 

ކުރިއަށް ނުގ ންދާ ކަމަށް  މިފަދަ ހަރަކާތްތައް  އިދާރާއިން ރާވައިގ ން އަދި ގ  މައުލޫމާތުކަން ފާހަގަކުރަމ ވ .  "ޓްރިޕްއ ނިވަރސަރީ "

 . ފާހަގަކޮށްފައިވ އ ވ  މުވައްޒަފުން 59ކޮށްފައިވާ ސަރވޭގ  %އޮޑިޓުން 

ރަކާތްތައް ގ ންދާކަން އިދާރާގައި ރ ކްރިއޭޝަން ކްލަބ އް އޮންނަކަމަށް ބައ އް މުވައްޒަފުންނަށް އ ނގިފައިނުވާކަމާއި ކްލަބުން ހަ  4.1.12

 ހަގަކުރ ވުނ ވ .ފާ މުވައްޒަފުންނަށް އ ނގިފައިނުވާކަން %79.3 އޮޑިޓުން ކޮށްފައިވާ ސަރވޭގ 

އްޔަުތ ގިނަ ސ ކްޝަންތައް ބަލަހައްޓަން ސިޔާސީ ވ ރީން ތިބުމާއ ކު ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވ ރިންގ  ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލި 4.1.13

އްޒަފުން މަސައްކަތް އަދާކުރުމުގައި ބައ އް ފަހަރު ދަތިވާކަމާއި މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާއިރު ސީދާ ސިޔާސީ މުވަ

ލް ސަރވިސްގ  ވ ރިޔާކަމަށް މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތު ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަނީ ސިވި  އަދި  ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ކަންހަވާލުކުރާ 

 ވ އ ވ .ފާހަގަކޮށްފައިކުގައި ވާއިރު މުވައްޒަފު ކުރި މަސައްކަތަށް ރަނގަޅަށް އިންސާފު ނުކުރ ވިދާނ ކަމަށް މުވައްޒަފުންގ  އިންޓަރވިއުތަ 

ކަން ދުވ ރިކޮށްމ ގުރޫޕް " ވަޓްސް އ ޕް"މުވައްޒަފުންނަށް އ ކި ކަންކަމުގައި އަންގާ އ ންގުންތައް އަންގަމުންދަނީ  ންއިދާރާއި 4.1.14

 ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ އަދި މުވައްޒަފުންނާއ ކު ކުރ ވުނު އިންޓަރވިއުތަކުން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . 

ތީން އިދާރާއަށް އަލަށް އ ކަމާއި ގުޅޭ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ވާ ގޮތުގ  މަ  ،ޕްރޮގްރާމްމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވ ރި ކުރުވުމުގ   4.1.15

  ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ހިންގާފައިނުވާކަން ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް 

ސިވިލް ، ކަމަށް ވާއިރުސިވިލް ސަރވިސްގ  މުވައްޒަފުންނާ ބ ހޭ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ އަކީ  4.1.16

މަށް ޕަރމަނަންޓު ސަރވަންޓުންގ  ކަންތައްތައް ގަވާއިދުން ބަލައި އިސްލާޙްކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުންގ  ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރު

އޮޑިޓުން ކޮށްފައިވާ  އަދި ލިޔ ކިޔުންތަކުންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ކޮށްފައިވާ އިންޓަރވިއުއިން ސ ކްރ ޓަރީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަން

 އ ވ . ފާހަގަކޮށްފައިވ ސަރވޭގައި ގިނަ މުވައްޒަފުން 
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 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  މަސައްކަތް އުސޫލާ އ އްގޮތަށް ގ ންދޭތޯ ބ ލުން   4.2

ން ލިޔ ކިއުންތަކުންނާއި ފައި ނުވާކަމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  ފޯވަހީގ  މުއްދަތުތަކަށް އ  މަސައްކަތް ގ ންގޮސް 4.2.1

 ންނާ ކުރ ވުނު އިންޓަރވިއުތަކުން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .މުވައްޒަފު

 2020ގ  މުއްދަތު މުވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރު ވަނަ އަހަރުގ  މަސައްކަތު ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 2019މުވައްޒަފުންގ   4.2.2

އ އް މުވައްޒަފުންގ  ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބަ 17 އޮގަސްޓު  2020ވަނަ ދުވަހުގ  ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވީނަމަވ ސް،  15އޮގަސްޓް 

ށް ވިއުގައަ ވ ސް ށްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަ 23 އޮގަސްޓު  2020 މާއިމަސައްކަތު ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަ

 އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .

 2020ވައްޒަފުންގ  ވަނަ އަހަރުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  ފޯވަހީގ  މުއްދަތު ފަހަނަ އަޅާ ގޮސްފައިވާއިރު ގިނަ މު 2020 4.2.3

 2020ރި މުއްދަތުގައި ންޓަރވިއު ކު މިގޮތުން އި ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ޓާގ ޓްތައް ކަނޑައަޅައި ސޮއި ކޮށްފައި ނުވާކަންވަނަ އަހަރުގ  

ފުންގ  ޓާގ ޓްގައި މުވައްޒަފާ ޓާގ ޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައ އް މުވައްޒަކަމާއި  ކަނޑައަޅަމުންދާވަނަ އަހަރުގ  މުވައްޒަފުންގ  ޓާގ ޓްތައް 

ޑިޓަށް ދީފައިވާ އޮދާރާއިން އަދި އިވ . ފާހަގަކުރ ވުނ  ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން މުވައްޒަފުންގ  އިންޓަރވިއުތަކުން 

 .ން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމައުލޫމާތުގައިވ ސް ޓާގ ޓް ކަނޑައ ޅުމުގ  މަސައްކަތް ނުނިމޭކަމަށް 

އިޒަރާ މުވައްޒަފު ކަނޑައަޅައި މާކްސް ދީފައިވަނީ ސްޕަވަ ތައްޓާގ ޓްބައ އް މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތު ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމުގ   4.2.4

 އިވ އ ވ . ގައި ފާހަގަކޮށްފަ އިންޓަރވިއު މުވައްޒަފުންނާ ކުރ ވުނު ސަރވޭ އަދި އޮޑިޓުން ކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާނުކޮށްކަން 

މުގައި ސޮއިކުރާކަން ރ ބުނުމުން ފޯބައ އް މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތު ފ ންވަރު ބ ލުމުން ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް ނޭނގި ސްޕަވައިޒަ 4.2.5

 ނ ވ .ފާހަގަކުރ ވު ތަކުންއިންޓަރވިއުމުވައްޒަފުންނާ ކުރ ވުނު 

 ބ ލުން  ތޯ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންދޭ  ކޮމިޓީތަކުގ   ގައި އ ކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އ  އިދާރާ   4.3

 17 ނޮވ ންބަރު  2019 އިއި ކުރިއަށް ގ ންދިއުމަށްޓަކަމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއި ހަލުވިކަމާއ ކު ޒިންމާދާރު ގޮތ އްގަ އިދާރާގ   4.3.1

ވ ލުއޭޝަން ކޮމިޓީ، އިބިޑް ކޮމިޓީ، . މީގ  ތ ރޭގައި ހިމ ނ ނީ ފާހަގަކުރ ވުނ ވ  ކޮމިޓީ އ އް އ ކުލަވާލާފައިވާކަން 6ވަނަ ދުވަހު 

ންޓު އ ންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް މ ނޭޖްމަ އަދި ޖ ންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ ،ޝަން ކޮމިޓީ، ޕޮލިސީ ކޮމިޓީކޮންސ ޕްޓް އިވ ލުއޭ

 ކޮމިޓީއ ވ . (.އ މް.ޑީއ ޗް.އާރް) ޑިވ ލޮޕްމަންޓް 

ދަލުވުން ބައް 6.އ މް.ޑީ ކޮމިޓީގ  އ ޗް.އާރް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 21ޖުލައި  2020 ން ފ ށިގ ންއި 1 ނޮވ ންބަރު  2019 4.3.2

 ން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .ފައިވާކަބާއްވާ
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 ކުރ ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .ރ ކޯޑް އިދާރާގައި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމ އް ބޭއްވުނުކަން ޕޮލިސީ  4.3.3

  ނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ފައިއްވާބާއީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީގ  ބައްދަލުވުމ އް ޖ ންޑަރ  4.3.4

 ކޮމިޓީގ  މަސައްކަތް ނުވާކަމަށާއި އ  ފ ށިގ ން ބާއްވާފައި ވަނަ ދުވަހުން 17 ނޮވ މްބަރ 2019 އޭޝަން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމ އްއިވ ލު 4.3.5

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ނުދާކަންށް ކުރިއަ

އާ  ER/CIR/2020/71-188 ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރު ވަނަ ދުވަހު 14 ޖުލައި 2020 4.3.6

ޓީ" އ ކުލަވާލާފައި ގައި "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމި އިދާރާ  ވަނަ ދުވަހު 21 ޖުލައި 2020 ގުޅިގ ން

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ވީނަމަވ ސް މި ކޮމިޓީ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް

ތުގ  ދާރާއަށް ހުށަހަޅާނ  ގޮ މައްސަލަތައް އިޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީ" އުފ އްދުމުގ  ކުރިން އ ފަދަ " 4.3.7

 ވ .ނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނު  ދީފައިލިޔުމުން މުވައްޒަފުންނަށް  އިރުޝާދު 

)އ ސް.އޯ.ޕީ.( ތައް އ ކުލަވާލާފައިވޭތޯ އާއި އ ސް.އޯ.ޕީތައް މުވައްޒަފުންނަށް  ންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭ   4.4
 އަންގާފައިވޭތޯ ބ ލުން 

ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .  އި ރަސްމީ ސިފައ އް ނުވާކަންލިބިފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )އ ސް.އޯ.ޕީ( ތަކުގަން އިދާރާއި 4.4.1

ވ ސް ގަނޑާއި ސޮއި ނ ތްކަންއ ސް.އޯ.ޕީ އ ކުލަވާލާފައިވާ ތާރީޚް އަދި އިދާރާގ  ތަތް ،ފުޓަރ ނ ތްކަމާއި،އ ގޮތުން އ ސް.އޯ.ޕީގައި ހ ޑަރ

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . 

ސަރކިއުލަރ ނޯޓުން  AE/CIR/2018/53-188  ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ކޮމިޝަނުގ  ނަންބަރު 17އ ޕްރީލް  2018 4.4.2

ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖ ހޭ އިދާރާތަކުގައި ތައްޔާރުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އ ސް.އޯ.ޕީތަކުގ  ތ ރ އިން ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިދާރީ 

 ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތުގ  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅިގ ން އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަމަސައްކަތުގ  އ ސް.އޯ.ޕީއާއި 

ވާ އ ސް.އޯ.ޕީތައް ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާތަކުގައި ތައްޔާރުކުރުމަށް އަންގާފައި އ ސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . އަދި

ވ ސް ޓަރީއަށް މި ސަރކިއުލަރ ނޯޓާގުޅޭ އ އްވ ސް މައުލޫމާތ އް ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ  އިނުވާކަމާއިމުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފަ

 .އ ނގިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ 

މުވައްޒަފުން ކަންތައްތައް ގައި ސޭވްކޮށްފައިވާކަމަށް  "ޝ އަރ ފޯލްޑަރ"ގ  އިދާރާމަލުކުރަން ޖ ހޭ އ ސް.އޯ.ޕީތައް ކަންކަމުގައި އަ އ ކި 4.4.3

ނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . މިކަމާ ގުޅިގ ން އްޒަފުންނަށް އަންގާފައިނަމަވ ސް އ ކަން މުވަ ދީފައިވީ މައުލޫމާތު  ނުން ލަހައްޓާ ސ ކްޝަބަ

 15ޖަނަވަރީ  2012 ފޮނުވާފައިވާ މ މޯއަކާއި ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގ  ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކަށް 2011 ނީއޮޑިޓަށް ލިބިފައިވަ 

އިދާރާއިން އ ކި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މިމ މޯތަކުގައި ނަމަވ ސް  .ސ ކްޝަންތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ މ މޯއ ކ ވ ވަނަ ދުވަހު 
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 ނގިފައި ތައްޔާރުކުރަންޖ ހޭ އ ސް.އޯ.ޕީތަކުގ  ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ފަހުން އިދާރާއާއި ގުޅުނު މުވައްޒަފުންނަށް މިކަން އ 

އަދި ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީއާއި އިދާރާގ  ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް އ ސް.އޯ.ޕީތައް ޝ އަރ ފޯލްޑަރގައި ވ . ނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ  

 ނ ވ .އިންޓަރވިއުއިން ފާހަގަކުރ ވުމުވައްޒަފުންނާ ކުރ ވުނު ހުރިކަން ނޭނގޭކަން އޮޑިޓުން ކުރި ސަރވޭ އަދި 

އޮޑިޓުން ކުރި ސަރވޭ އަދި  ތަކުގ  މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އަމަލުކުރަމުންގ ންދާ އ ސް.އޯ.ޕީއިދާރާގައި  4.4.4

 އިން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .އިންޓަވިއުމުވައްޒަފުންނާ ކުރ ވުނު 

ން އ ނގ ންޖ ހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމ ހ ފަދަ  ރ ތަކާއި އާއްމު ކުރާ އުސޫލުތައްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނ ރޭ ސަރކިއުލަ 4.4.5

ފުންނަށް ގަވާއިދުން އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދި އ ސް.އޯ.ޕީ ފަދަ މުހިންމު ބައ އް މަޢުލޫމާތުތައް އިދާރާގ  ހުރިހާ މުވައްޒަ

އް ންނާނ  އިންތިޒާމ ކުން ފ  އަންގަމުންދާކަން ލިޔުމުން ފ ންނަން ނ ތްކަމާއި އ ތަކ ތި ފަހުން ބަލައިލ ވޭނ  ފަދަ ގޮތަކަށް އ އްތާ 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .ހަމަޖ ހިފައި

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގ  ސިޔާސަތުގައިވާ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ އާއި   4.5
 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުގ  ފުރުސަތު ދ ވޭތޯ ބ ލުން 

މު، ޓްރ އިނިންގ ގ ޕް އ ނަލިސިސް ފޯމް، ޓްރ އިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ފޯ)ލިޔުމ އް  ތަމްރީންކުރުމުގ  ސިޔާސަތުގައިވާ އ އްވ ސް 4.5.1

  ވ .ން ފާހަގަކުރ ވުނ  ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަ އިދާރާއިން ޓް( ޓްރ އިނިންގ އިވ ލުއޭޝަން ރިޕޯ  ޕްލޭން ފޯމް އަދި 

ވަނަ އަހަރު  2018އަދި  2017 ،ބޭނުންވާ ފޯމުގ  މައުލޫމާތު  ގޫގުލް ފޯމު މ ދުވ ރިކޮށް ،ޓްރ އިނިންގ ނީޑް އ ނަލިސިސް ހ ދުމަށް 4.5.2

ފޯމު ޑާޓާގައި  ވަނަ އަހަރު މި މައުލޫމާތު ގޫގުލް 2019 ވީ ނަމަވ ސް ފޮނުވާފައި ށްޓަ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުރވިސްސަ ސިވިލް

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ރިކޯޑުކޮށްފައިނުވާކަން

ނުންވާ ޓީ.އ ން.އޭ ބޭއިދާރާއަށް  2020ވަނަ އަހަރު ޓްރޭނިންގ ނީޑް އ ނޭލިސިސް )ޓީ.އ ން.އޭ( ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި  2019 4.5.3

 ކަމަށް އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވ އ ވ .  ރުމުގ  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތައްޔާރުކު

ވައްޒަފުން މު %52 ގ  އިދާރާ ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމް/ ޓްރ އިނިންގ ތަކުގައި ން ޓުރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުސަ ސިވިލް 4.5.4

 ގައި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވ އ ވ .ން ކުރި ސަރވޭ ބައިވ ރިވ ފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓު

 ފާހަގަކޮށްފައިވ އ ވ .ފުން ޒައްމުވަ 41މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކުގައި ބައިވ ރިވުމުގ  ފުރުސަތު އިދާރާއިން ނުދޭ ކަމަށް % 4.5.5

މުގ  ފުރުސަތު ހިންގާފައިވާ ބައ އް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވ ރިވުޓުން ރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުސަ  ސިވިލް 4.5.6

 ކުރ ވުނުއާއ ކު ރީކަމަށް ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަ  ކުރައްވާތީ ޟު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައި ނުވަނީ އ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އިއުތިރާ

 ފާހަގަކޮށްފައިވ އ ވ .އިންޓަރވިއުގައި 
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ނުލިބޭކަމަށް މުވައްޒަފުންނާ  މުވައްޒަފުންގ  ތ ރ އިން އަމިއްލައަށް އ ދިގ ން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އ  ފުރުސަތުއިދާރާގ   4.5.7

 މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމީ ށް އ ދިގ ން ކިޔަވަން ދާކުރ ވުނު އިންޓަރވިއުގައި ގިނަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް އަމިއްލައަ

ސްމީގަޑީގައި އ  ރަގަޑި ނޫން ގަޑި ތަކުގައި އ  ފުރުސަތު އޮންނާނ ކަމާއި އ ހ ންނަމަވ ސް މުވައްޒަފުންގ  ދަތިކަމުގ  ސަބަބުން 

 ވ އ ވ .ޓަރވިއުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ފުރުސަތު ނުދ ވޭކަމަށް ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީގ  އިން

އަޅަންޖ ހޭ  ހާޒިރީއާ ގުޅޭ އ ންމ ހައި ކަންތައްތަކާއި ހާޒިރީއާ ގުޅިގ ން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު  އްޒަފުންގ  މުވަ  4.6
 އަޅާފައިވޭތޯ ބ ލުން  މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު 

ހިފައިވާ އިރު މިކަމާއި ން ހިމ ނޭހ ން( އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުގައި އާދަވ  ގަޑިޖ އިދާރާގ  ގިނަ މުވައްޒަފުން )ވ ރި ވަނަ އަހަރު  2019 4.6.1

ޅު އަޅާފައިވަނީ އ ންމ  ފިޔަވަ ސްލާހީ އިޑިސ ންބަރު މަހު ކަމަށާއި ހަމައ ކަނި އ  އަހަރުގ  ގުޅިގ ން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ 

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .  ވ ސްކަން  މުވައްޒަފަކަށް 

ވާ ވަގުތުގ  ތ ރޭގައި ވަނަ އަހަރުގ  "ލޭޓް އ ންޑް އ ބްޒ ންޓް ރިޕޯޓު" ގައި މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވ ފައި 2019ލިބިފައިވާ އޮޑިޓަށް  4.6.2

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ސިކުންތު އ ނގ ން ނ ތްކަން

ހާޒިރީ އާ ގުޅިގ ން  ސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖ ހޭ މުވައްޒަފުން އިދާރާގައި ތިބި ނަމަވ  ސްލާހީއި ހާޒިރީއާ ގުޅިގ ން އ ކި ދަރަޖަތަކުން  4.6.3

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . ކަންފައިވަނީ އ ންމ  މުވައްޒަފަކަށް ވަނަ އަހަރު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާ 2019

ނަމަ ގަޑި ޖ ހޭނ ކަމަށް  މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންޖ ހޭ ގަޑިއަށްވުރ  ލަހުން ހާޒިރު ވ އްޖ  ،ޒަފ އްމ ސިވިލް ސަރވިސްގ  ކޮންމ  މުވައް 4.6.4

މުގައި ގަޑިޖ ހ ނީ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވު އިދާރާގ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 2014ރވިސް ގަވާއިދު ދިވ ހި ސިވިލް ސަ 

 ރ ވުނ ވ . ކަން ފާހަގަކު)އ ކ އް( މިނ ޓް ހިނގުމުން 1އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި އަށް ވުރ  އިތުރަށް 

ންނަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު ބައ އް މުވައްޒަފުން ހިމ ނޭއިރު އ  މުވައްޒަފުއަރާފައިވާ  ނާންނަ ވަނަ އަހަރުގ  ހާޒިރީގައި އޮފީހަށް  2019 4.6.5

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .  އަޅާފައިނުވާކަން 

ޑީގައި ގަޑިޖ ހިފައި ނުވާ އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ގަ ،ވަނަ އަހަރުގ  "ލޭޓް އ ންޑް އ ބްޒ ންޓް ރިޕޯޓު" ގައި 2019ފޮނުވާފައިވާ  އިދާރާއިން 4.6.6

މިނިޓްގ   45ނަށް މަސައްކަތު ގަޑިން ލިބޭ ފުންގ  "ޕ ނަލްޓީ" ގ  ގޮތުގައި ލާރި ކަނޑާފައިވަނީ އ  މުވައްޒަފުންމުވައްޒަ

މިކަން ތަކުރާރު  ،ފައިވާއިރުހުސްވަގުތުކޮޅުގ  އިތުރުން ސުޕަވައިޒަރުގ  ހުއްދަ އާއި ނުލާ ބޭރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތަށް ކަމަށް ބުނ 

 ފައިނުވާކަން ސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގ  ތ ރ އިން އި ކ ނޑުން ފިޔަވައިގަޑީލާރި  ވުމުން ވ ސް

 ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . 



 2020 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޚާއްސަޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގ  މިނިސް
 

9 

 

ށް ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބައ އް މުވައްޒަފުން ގަޑި ޖ ހިފައި ވީ ނަމަވ ސް އ ކަން ބ ލިފައިނުވާކަމަ 4.6.7

  ވ އ ވ . އިންޓަވިއުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އާ އ ކު ކުރ ވުނު 

( ރިކޯޑްތައް ފަސޭހައިން ރިޕޯޓ އް ގޮތަށް ނ ގ ން ބްރޭކް އިން  -އިދާރާގ  މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާ ހުސްވަގުތު ކޮޅުގ  )ބްރޭކް އައުޓް  4.6.8

  ނ ތްކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .

" ޒަރޫރީ ބޭނުމ އްގައި " ނުވަތަ  ނ ގުމަށް ކަމ އް" ހުސްވަގުތުކޮޅު " އިވަނީރިޕޯޓުގައި މުވައްޒަފު ބޭރަށް ގޮސްފަ އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ ހާޒިރީ 4.6.9

  ކަމ އް އ ނގ ން ނ ތްކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ .

 170ސްގ  ގަވާއިދުގ  އިދާރާއިން ހުސްވަގުތުކޮޅުގ  ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، ،މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވަނީ ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވި  4.6.10

ރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތަށް ވުރ  ގިނަ ވަގުތުކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . އ ގޮތުން، ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި

ސީޖަރ )އ ސް.އޯ.ޕީ(' 'މަސައްކަތު ގަޑީގައި ދ ވޭ ހުސް ވަގުތުކޮޅު ނ ގުމުގައި އަމަލު ކުރާނ  ގޮތުގ  ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮ

  މިނ ޓް ލިބޭނ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރ ވުނ ވ . 45ގައި ގައި ހުސްވަގުތުކޮޅު ގ  ގޮތު 

 ކުރ ވުނ ވ .ބައ އް މުވައްޒަފުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮޅުގ  ގޮތުގައި ލިބ ނީ ކިހާވަގުތ އްކަން އ ނގިފައިނުވާކަންވ ސް ފާހަގަ 4.6.11

 އިޞްލާހްކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް  އް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންތައްތަ  .5
 

ކްރ ޓަރީންނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގ  އިދާރާތަކުގ  އިސްވ ރިންގ  މަސައްކަތު ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  ނިޒާމު: ޕަރމަނަންޓް ސ  ދިވ ހި 5.1

ސް އ ޕްރ އިޒަލްގ  ޒިންމާދާރު އިސްވ ރިން އަމަލުކުރަންޖ ހޭ އުސޫލުގައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީގ  ޕަރފޯމަން

 .ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ސިވި 

  .ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން  ވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ  ޤާނުނާ ގަވާއިދުގައި ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީއާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އ ންމ  ދި  5.2

ޓަރީއަށް ދިމާވާ ސ ކްރ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  މަސައްކަތް އުސޫލާ އ އްގޮތަށް ކުރިއަށް ގ ންދިއުމުގައި ޕަރމަނަންޓް 5.3

   މައްސަލަތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގ ން ހައްލުކުރުން.

ކަތްތައް ކުރ ވިދާނ  އިދާރާގ  އިސްވ ރިންގ  ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތަށް އަހުލުވ ރިކުރުމާއި ނަތީޖާ ބޮޑު ގޮތ އްގައި މަސައް 5.4

ސްވ ރިންނާއި ހިއްސާކުރުމުގ  ގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ ޒިންމާކުރ ވޭ މަސްއޫލު އޮފީހުގ  އި ގޮތްތައް މުވައްޒަފުންނާ 

 .ބޭއްވުން ބައްދަލުވުންތައް މުވައްޒަފުންނާއ ކު 

 ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު ގ މުވައްޒަފުންގ  ކަންތައްތައް ހިންގާ ބ ލ ހ އްޓުމު ވަނަ މާއްދާގައިވާ 12 ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގ   5.5

 .އަދާކުރުން ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ
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 ވުންތައް ރޭވުން.އިދާރާއިން ނިންމާ އ ކި ނިންމުންތަކުގައި ސީނިއަރ މ ނޭޖްމަންޓް ޓީމުގ  ބައިވ ރިވުން ހިމ ނޭގޮތަށް ބައްދަލު  5.6

 .އިދާރާއިން އ ކި ކަންކަމުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގ  ރ ކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގ ންދިއުން 5.7

ފު ގާއިމުކުރުމުގ ގޮތުން ފުންގ  މ ދުގައި ޖ ހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގ  ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އިންސާމުވައްޒަ 5.8

 ޝަކުވާ ހުށަހ ޅުމުގައި އަމަލުކުރާނ  ގޮތުގ  އުސޫލ އް ގާއިމްކޮށް މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރުން.

އ އް ހުށައަޅާނ   )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައ އް ނުވަތަ ޝަކުވާވަނަ މާއްދާގ   9ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގ   5.9

ރވިސްގ  ޤާނޫނާއި ގޮތާއި، އ  ޝަކުވާއ އް ނުވަތަ އ  މައްސަލައ އް ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅާނ  ގޮތުގ  އިންތިޒާމް، ދިވ ހި ސިވިލް ސަ

 .ށް ލިޔުމުން އ ންގުން ޤާއިމްކޮށް، އ ކަން މުވައްޒަފުންނަގަވާއިދާ އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ  މަތީން، ޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީ އިދާރާގައި 

ން އިސްނަގައިގ ން ގިނަ އިދާރާގ  މުވައްޒަފުންގ  މ ދުގައި އ ކުވ ރިކަމާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް މަސްލަހަތު ގާއިމްކުރުމަށް އިދާރާއި  5.10

 ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގ ންދިއުން.

ގުންތައް ހުރިހާ މަލާތުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އަންގާ އ ންޕަރމަނަންޓް ސ ކްރ ޓަރީން މ ދުވ ރިކޮށް މުއާ 5.11

 .ޔަގީންކުރުން އަންގަމުންގ ންދ ވޭކަން މުވައްޒަފުންނަށް

ންޖ ހޭ އަންގަ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނ ރޭ ސަރކިއުލަރ ތަކާއި އާއްމު ކުރާ އުސޫލުތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމ ހ ން 5.12

ފުންނަށް ގަވާއިދުން ފޮނުވައި އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދި އ ސް.އޯ.ޕީ ފަދަ މުހިންމު ބައ އް މަޢުލޫމާތުތައް އިދާރާގ  ހުރިހާ މުވައްޒަ

އް ހަދައި އ  ފޯލްޑަރ އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމ ހ ން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމ ނޭ ވަކި ފޯލްޑަރއ . ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން

 އިދުން އަދާހަމަކުރަމުން ގ ންދިއުމާއ ކު، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އ  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.ގަވާ

އަންގަންޖ ހޭ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނ ރޭ ސަރކިއުލަރ ތަކާއި އާއްމު ކުރާ އުސޫލުތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމ ހ ން 5.13

 ގޮތަކަށް އ އްތާކުން މުހިންމު ބައ އް ަމޢުލޫމާތުތައް ފަހުން ބަލައިލ ވޭނ  ފަދަ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދި އ ސް.އޯ.ޕީ ފަދަ

 .ށް އ ކަން އ ންގުންވައްޒަފުންނަށާއި އަލަށް އިދާރާއާއި ގުޅޭ މުފ ންނާނ  އިންތިޒާމ އް ހަމަޖައްސަިއ މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަ 

ތްމަތީ ފޮތުގައި ވާ ގޮތުގ  އަލުވ ރި ކުރުވުމުގ  ޕްރޮގްރާމް، އ ކަމާއި ގުޅޭ އަލަށް އިދާރާއަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއަށް އަހު 5.14

 .މަތީން ހިންގުން

މާޔަތްކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގ  ކަންތައްތައް ގަވާއިދުން ބަލައި އިސްލާޙްކުރުމުގައާއި މުވައްޒަފުންގ  ހައްގުތައް ހި 5.15

  .ކުރުންޕަރމަނަންޓު ސ ކްރ ޓަރީގ  ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

މުއްދަތުތަކަށް އ  މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް އުޞޫލުގ  އަތްމަތީފޮތުގައި ބަޔާންކުރާ މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ    5.16

 މުން ގ ންދިއުމާއ ކު  މަސައްކަތު ފ ންވަރު ބ ލުމާ ގުޅޭ އ ންމ ހާ މަސައްކަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރަ

 .މަސައްކަތު ފ ންވަރު ބ ލުމާ ބ ހޭ އުސޫލުގ  އަތްމަތީ ފޮތުގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން ކުރިއަށް ގ ންދިއުން
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ފައިވާ އ ކުލަވާލާ އިދާރާއިން އިއިދާރާގ  މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއި ހަލުވިކަމާއ ކު ޒިންމާދާރު ގޮތ އްގައި ކުރިއަށް ގ ންދިއުމަށްޓަކަ 5.17

 .ރ ކޯޑް ބ ލ ހ އްޓުންއ  ބައްދަލުވުންތަކުގ  ބާއްވައި  ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައްކޮމިޓީތަކުގ  

ސަރކިއުލަރ ނޯޓުން އިދާރާތަކުގައި  AE/CIR/2018/53-188 ތަކާއި، ކޮމިޝަނުގ  ނަންބަރު އ ސް.އޯ.ޕީ އިދާރީ ހިންގުމަށް  5.18

 .އ ންގުންއ  ކަން ންނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އ ސް.އޯ.ޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފު

 މައުލޫމާތު  ފަދަ  ސޮއި ޑާއި ތަތްގަނ އިދާރާގ   އަދި  ތާރީޚް  އ ކުލަވާލާފައިވާ ފުޓަރ، ހ ޑަރ، ޕީތަކުގައި.އޯ.އ ސް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ 5.19

  .ގ ނައުން ސިފަ ރަސްމީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޕީތައް.އޯ.އ ސް ހިމ ނޭނ ހ ން

ރ އިނިންގ ޓް ލް ސަރވިސް ލިޔުންތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ސިވި ތަމްރީންކުރުމުގ  ސިޔާސަތުގައިވާ  5.20

  .ފޮނުވަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް ކަނޑައ ޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ފޮނުވުން ށްއުޓަޓިއިންސްޓި

ނގަޅުކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ފ ންވަރު ރަ ދީގ ން މަސައްކަތުގ  ހުނަރާއި ޚިދުމަތުގ   ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުމިހާރު ޚިދުމަތުގައި  5.21

ރވިސް އް ސިވިލް ސަމުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާނ  ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަ   ސިޔާސަތ އްގ  ގޮތުގައި ބަލައިގަނ  އިދާރާއިން

      .ގުޅިގ ން ކުރިއަށް ގ ންދިއުން އާއި ޓްރ އިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

 ން.ނަގާއިރު ގަޑި، މިނ ޓް، ސިކުންތު އ ނގޭނ  ގޮތަށް ހާޒިރީ ސިސްޓަމް ފަރުމާކުރުމުވައްޒަފުންގ  ހާޒިރީ ރިޕޯޓު  5.22

ނަގާގޮތުގ   ބްރޭކް އިން(-އުޓްއަމުވައްޒަފުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮޅު ދ ވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުގ  ގޮތުން މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތުކޮޅު )ބްރޭކް  5.23

ވަގުތުކޮޅު ނަގާގޮތް ޓާ ސ ކްޝަނުން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމާއި މުވައްޒަފުން ހުސްރ ކޯޑުތައް މުވައްޒަފުންގ  ކަންތައްތައް ބަލަހައް

  ބަލަހައްޓަމުން ގ ންދިއުން.ސުޕަވައިޒަރުން މޮނިޓަރކޮށް 

 ޓަމް ފަރުމާކުރުން.މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުމުގައި ބޭރަށްދާ ވަގުތު ވަކީން އ ނގޭނ ހ ން ހާޒިރީ ސިސް 5.24

ސްވަގުތުކޮޅު ހުދޭންޖ ހޭ ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގ  މަތީން މުވައްޒަފުންނަށް  170ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގ   ދިވ ހި 5.25

 މުވައްޒަފުންނަށް އ ންގުން.ނ ގޭނ ކަން ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގޮތުގ  މަތީން 

ގ   2014ވިސް ގަވާއިދު ބަލައި ދިވ ހި ސިވިލް ސަރމުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ހާލަތްތަކުގައި އ ކަން  5.26

 ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުން. އިސްލާހީ ގ  ދަށުން ހާޒިރީއާއި ގުޅިގ ން އަޅަންޖ ހޭ 28ޗ ޕްޓަރ 
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 ނިންމުން  .6
އ   ،ތަކާއިންތައްކަކުރ ވުނު އަށްގ ންދ ވުނު ޚާއްސަ އޮޑިޓުން ފާހަގަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ކުރިވަނީ  މި ރިޕޯޓްގައި އ   

އ ންމ ހައި  ރިޒަމްގ ޓޫމިނިސްޓްރީ އޮފް ގ ންދިއުމުގައި ކުރިއަށް އޮޑިޓް. މި ވ ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހައްލުތަކ  ކަންތައްތައް

 އޮޑިޓްގ  މަސައްކަތް  . އަދި މިކަމާއ ކު ފާހަގަކުރަމ ވ ޝުކުރުވ ރިވ ރިންނާއި މުވައްޒަފުންގ  އ ހީތ ރިކަމާއި އ އްބާރުލުން ލިބިފައިވާކަން 
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