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ަގިއުކުރިއަށްެގންެދވުނުުރިސޯސަސްުއެްނޑްުެއގްރިކަލްަޗރުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިން
ުގެުރިޕޯޓްުޚާއްސަުޮއޑިޓްު

 ތަޢާރަފުު .1

ުބެލުމަށްޓަކައިުު،އޮޑިޓަކ ުމި ުކަންތައްތަކެއް ުގުޅުންހުރި ުމުވައްޒަފުންނާ ުއަދި ުއިދާރ  ުބޭނުންވާ ުބަލަން ުފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ

އޮފްު މެިރންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރު  2021ުުފެށިެގންވަނަުދުވަހުނ24ުުްމާރިޗ2021ުުްގައިުފިޝަރ ޒުް،

 ޚާއްސަުއޮޑިޓެކެވެ.ގޮސްފައިވާުކުރިއަށްުގެންވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށ22ުުްއެޕްރ ލްު

 ކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުގޮތްުުއޮޑިޓްު .2

މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުމުގައިުބޭނުންކުރެވިފައިވާނ ޔުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންދި އޮފްުފިޝަރ ޒުް، ުިމނިސްޓްރު 

ތަކުގެުތެރެއިންުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމުއްދަތުގައިުބެލުނުުލިޔެކިޔުންތަކުންުއެއްކުރެވުނުުމަޢުލޫމާތާއިުފެންނަންުހުރިުލިޔެކިޔުންުއިން

އިދާރާގެުުއަދިުމިުއޮޑިޓުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންތައްތައްުގޫގުލްުފޯމްުމެދުވެރިކޮށްުޮކށްފައިވާުސަރވޭުއިންުލިބިފައިވާުމައުލޫާމތެވެު.

ުޞައްޙަކަންު ުިލޔެކިޔުންތަކުގެ ުލިބިފައިވާ ުދިނުމަށާއި ުފުރުސަތު ުޖަވާބުދާރ ވުމުގެ ުހިއްސާކޮށް، ުއާ ުސެކްރެޓަރ  ޕަރމަނަންޓް

ު ުރަސްމ  5ުުކަށަވަރުކުރުމަށް ުމުއްދަތެއް ުދުވަހުގެ ުތެރޭގައިުުއެހެންނަމަވެސް،ުދެވިފައިވާނެއެވެ.އިދާރާއަށް ުމުއްދަތުގެ ުދެވުނު

ުންތައްތަކަށްުޖަވާބުދާރ ުވެފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަެމވެ.އިދާރާއިންުއެުކަ
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ުކުރެވުނުުކަންތައްތައްުފާހަގަުުއޮޑިޓުންު .3

 ާއުގުޅޭުުމުވައްޒަފުްނގެުރަޖިސްޓްރ   3.1

ުއިދާރާއިންރަޖިސްޓްރ ގައިުވިއުގަސ އެސް 3.1.1 ުމައުލޫމާތާއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުމުވައްޒަފުންގެުއިސްޓްރ ގަރަޖިުފޮނުވާފައިވާުވާ ވާ

 މައުލޫމާތުުދިމާނުވާކަންުފާހަގަކުެރވުނެވެ.

ުކާޑްުނަންބަރުު 3.1.2 ުމުވައްޒަފަށް،42036ުރެކޯޑް ުުގައ2020ުިުނޮވެންބަރުުގެ ުނުލިބޭ ުދުވަހުގެުއަހަރ1ުުގޮތަށްުމުސާރަ

ޒަފުގެުމައުލޫމާތުުދ ފައިވާކަންުއިދާރާއިންުފޮނުވާފައިވާުމުސާރަުޝ ޓުންުއެނގެންުއޮތްުނަމަވެސް،ުއެުމުވައްުއެއްޗުއްޓ 

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެުހިމަނާފައިނުވާކަންވެސްުރަޖިސްޓްރ ގައިުމުވައްޒަފުންގެުފޮނުވާފައިވާުއިދާރާއިން

ށްފައިވު ކޮުޓްރާންސްފަރުއިދާރާއަކަށްުއެހެންުގައ2021ުިުމާރިޗ11ުުުުގެުމުވައްޒަފު،83186ުރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރުު 3.1.3

 .ނެވެފާހަގަކުރެވުުހިމަނާފައިވާކަންވެސްރަޖިސްޓްރ ގައިުއެުމުވައްޒަފުުުފޮނުވާފައިވާުއިދާރާއިންނަމަވެސްު

އައިޑ ުޑްުކާޑްުއިދާރާއިންުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދ ފަިއވާުއިދާރާގެުރަޖިސްޓްރ ގައިުހިމެނޭުބައެއްުމުވައްޒަފުންގެުރެކޯ 3.1.4 ނަންބަރުު،

ުގައިުކުށްުހުިރކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކާޑުުނަންބަރުުއަދިުވަޒ ފާގެުބާވަތްުފަދަުމައުލޫމާތު

ުކަރަންު:މިސާލު) ުސ ނިއަރ ުރަޖިސްޓްރ ގައި ުމުވައްޒަފުންގެ ުފޯރުކޮށްދ ފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުއޮފިސަރުއިދާރާއިން ޓ ން

ކާޑުުނަންބަރުކަމަށްުއެުރަޖި ސްޓްރ ގައިުފާހަގަކޮށްފައިވާުމަގާމުގައިުހުރިުމުވައްޒަފެއްގެުރެކޯޑުުކާޑުުނަންބަރުުއަދިުއައިޑު 

ުއެހެ ުމައުލޫމާތުނަންބަރަކ  ުމުވައްޒަފެއްގެ ުބަކަްނ ުކަމަށް ުދާއިމ  ުރަޖިސްޓްރ ގައި ުއިދާރާގެ ޔާންކޮށްފައިާވުމާއި

ުުުކުރެުވނުކަން.(ސ އެސްވިއުގައިންުބެލިބެލުުމންުފާހާގަވެޓާރިނޭރިއަންުމަގާމަކ ުކޮންޓްރެކްޓްުމަގާމެއްކަންވެސްު

 

 އާުގުޅޭުުސްޓޭންޑަރޑްުއޮޕަރޭޓިްނގުްޕރޮސ ޖަރސްު)އެސް.ޯއ.ޕ ތައް(  3.2

ުނޯޓުންުުސަރކިއުލަރAE/CIR/2018/53ު-188ުނަންބަރުުކޮމިޝަނުގެުދުވަހުުވަނ18ުަުއެޕްރ ލ2018ުުް 3.2.1

ުުރެއިންތެުގެުޕ ު.އޯ.އެސ11ުްުއަންގާފައިވާުތައްޔާރުކުރުމަށް ުއާ ުޕ ު.އޯ.އެސ2ުްުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުއްގޮތަށްއެނަމޫނާ

ުއާއިު"ުޕ ު.އޯ.އެސްުގޮތުގެުއަމަލުކުރާނެުއިދާރާއިންުމުވައްޒަފާއިުނެގުމުގައިުޗުއްޓ ުޒިންމާގެުއާއިލ ުއަދިުުސަލާމް"ުކަމަށްވާ

ުއަމަލުކުރާނެގޮތުގެުއިދާރާއިންުުމުވައްޒަފާއިުހުށަހެޅުމުގައިުޝަކުވާުކުރުމާއިުރިޕޯޓްުކަންކަންުޚިލާފްުގަވާއިދާުޤާނޫނާއި"

ުތައްޔާރުކުރިު،ތާރ ޚްުފަށާުއަމަލުކުރަންު،ނަންބަރުުޕ .އޯ.އެސް)ުބައިުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުފަރާތުންުއިދާރާގެުގައިުު"ޕ .އޯ.އެސް

ުޕަރމަނަންޓްު،ނަންުވެރިޔާގެުުޒިންމާދާރު/ސެކްރެޓަރ ުޕަރމަނަންޓްު،މަގާމްުފަރާތުގެުތައްޔާރުކުރިު،ނަންުފަރާތުގެ



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް

4 

 

ުމުވައްޒަފުންނަށްުުޕ .އޯ.އެސ2ުްުމިުއަދިު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުނުވާކަންުފުރިހަމަކޮށްފައިު(ސޮއިުވެރިޔާގެުުޒިންމާދާރު/ސެކްރެޓަރ 

2021ުު)ުފަހުންުުފެށުމުގެުއޮޑިޓްުހިއްސާކޮށްފައިވަނ ުމެދުވެރިކޮށްުއ މެއިލް 25ުުމާރިޗު ުދުވަހުގެ އި(ުގ15:33ުަވަނަ

 .ުުފާހަގަކުރެވުނެވެުކަން

ުއިދާރާއިންުކަމަށްުޮކށްމެދުވެރިުމެއިލް-އ ުއަންގާފައިވަނ ުމުވައްޒަފުންނަށްުޕ ތައް.އޯ.އެސްުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުއިދާރާގައި 3.2.2

ުުޕ .އޯ.އެސ3ުް، ލިޔެކިޔުންތަކުންުލިބިފައިވާުއިދާރާއިންުނަމަވެސްުދ ފައިވ ުމައުލޫމާތު ުއެހެންު،ފިޔަވައިއެއް

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެުއެނގެންނެތްކަންުފައިވާކަންއަންގާުމުވައްޒަފުންނަށްުކުގެުމައުލޫމާތުޕ ތަ.އޯ.އެސް

ުތަކުގެުޕ .އޯ.އެސްުދާއަމަލުކުރަމުންގެންުއިދާރާގައިު،ބަލާއިރުުމައުލޫމާތައްުލިބިފައިވާުސަރވޭއިންުކޮށްފައިވާުއޮޑިޓުން 3.2.3

12ުުވާކަމަށްހިއްސާކޮށްފައިނުު،މުވައްޒަފުނ37ުްުސަރވޭގައިުކަމަށްުކޮށްފައިވާުހިްއސާުމުވައްޒަފުންނާުމަޢުލޫމާތު

.ުހަގަކޮށްފައިވެއެވެފާުމުވައްޒަފުނ22ުްުކަމަށްުއެނގިފައިނުވާުހިއްސާކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުުމުވައްޒަފުން

ުކަމަށްއެު،ވެބްސައިޓްު،ގްރޫޕްުވައިބަރު،މެއިލް.އ ުއިދާާރގެުހިއްސާކޮށްފައިަވނ ުމުވައްޒަފުންނާުޕ ތައް.އޯ.އެސްު،މިގޮތުން

ުޒަފުންުމުވައްުސަރވޭގައިުސޮއިކުރުވައިގެންކަމަށްުއަންގައިުުމުވައްޒަފުންނަށްުއަދިުުބައްދަލުވުންތައްުހާއްސަ

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 އާުގުޅޭުުމުވައްޒަފުްނގެުހާޒިރ ު 3.3

ުއިދާރާއިންުނެޓްކަމަށްމ30ުިުލިބެނ ުގޮތުގައިުގެު(ގަޑިުބްރޭކް)ުހުސްވަގުތުކޮޅުުމުވައްޒަފުންނަށްުމަސައްކަތްކުރާުއިދާރާގައި 3.3.1

ުނެވެުމވައްޒަފުނ37ުްުފާހަގަކޮށްފައިވަނ ުސަރޭވގައިުިލބޭކަމަށްުމިނެޓ30ުްުނަމަވެސްުދ ފައިވ ުމައުލޫމާތު ުއަދި.

ުވައްޒަފުންމ4ުުުލިބޭކަަމށްުމިެނޓ45ުްުއަދިުމުވައްަޒފުނ20ުްުލިބޭކަމަށްުަގޑިއިރ1ުުުގޮތުގައިުހުސްވަގުތުކޮޅުގެ

ުހުސްވަގުތުކޮޅުު،ޒަފުންމުވައ2ުްުކަމަށްުނޭނގޭުވަރެއްުލިބޭުގޮތުގައިުހުސްވަގުތުކޮޅުގެުއިތުރުންުމ ގެު.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 .ށްފައިވެއެވެފާހަގަކޮުސަރވޭގައިުވައްޒަފުންމ3ުުުނުނަގާކަމަށްުހުސްވަގުތުކޮޅުުައދިުމުވައްޒަފުނ4ުްުކަމަށްުނުލިބޭ

ުނެތްކަމާއިުއެނގެންުމައުލޫމާތެއްުއެއްވެސްުހުސްވަގުތުކޮޅުގެުރިޕޯޓުގައިުހާޒިރ ުފޯރުކޮށްދ ަފއިވާުއޮޑިޓަށްުއިދާރާއިން 3.3.2

ުވެސްުވާކަންނުުފޯރުކޮށްދ ފައިުުއޮޑިޓަށްުލިޔެކިޔުމެއްުއެއްވެސްުތުގެގޮުނަގާފައިވާުހުސްވަގުތުކޮޅުުމުވައްޒަފުން

 .ުފާހަގަކުރެވުނެވެ



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް

5 

 

ުމުވައްޒަފުންުު،ަބލާއިރުުލިޔުންކަންތަކަށްުއެހެނިހެންުލިބިފައިވާުޝ ޓާއިުމުސާރަުުފޯރުކޮށްދ ފައިވާުއޮޑިޓަށްުއިދާރާއިން 3.3.3

ުވަގުތަށްުހޭދަވާުއިތުރުންުހުސްވަގުތުކޮޅުގެު،ސަބަބުންުނެތުމުގެުއެނގެންުވަގުތުުހޭދަކުރާުގޮތުގައިުހުސްވަގުތުކޮޅުގެ

 .ާފހަގަކުރެވުނެވެުނެތްކަންުއެނގެންުކަނޑަމުންގެންދާކަންުގަޑ ލާރި

54ުުރވޭގައިސަުކަނޑާކަމަށްުގަޑ ލާރިު،އިތުރުވެއްޖެނަމަުވަގުތަށްވުރެުކަނޑައަޅާފައިވާުގޮތުގައިުހުސްވަގުތުކޮޅުގެ 3.3.4

 .ުވެެއވެފާހަގަކޮށްފައިުމުވައްޒަފުނ17ުްުނުދާކަމަށްުކަނޑަމުންުގަޑ ލާރިުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުުމުވައްޒަފުން

ުދާރާއިންުއިުކަނޑާނެކަންުގަޑ ލާރިު،އިތުރުވެއްޖެނަމަުވަގުތަށްވުރެުކަނޑައަޅާފައިވާުގޮތުގައިުހުސްވަގުތުކޮޅުގެ 3.3.5

7ުުނުވާކަމަށްއަްނގާފައިުފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއިުމުވައްޒަފުނ52ުްުސަރވޭގައިުއަންގާފައިވާކަަމށްުމުވައްޒަފުންނަށް

 .ުުެނވެފާހަގަކުރެވުުދ ފައިނުވާކަންުޖަވާބެއްުވެސްއެއްުޒަފުންމުވައ12ުްުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުުމުވައްޒަފުން

ުނެރެފައިވާުށްއެޑްރެސްކޮުސެކްޝަންތަކަށްުހުރިހާުސޮއިކޮށްުސެކްރެޓަރ ުޕަރމަނަންޓްުގެއޭރުުުގައ2015ުިުޑިސެންބަރ7ުު 3.3.6

ުބޭނުންތަކަށްުުރޫރ ޒަުއިތުރުންުމިނެޓުގ30ުުެުބްރޭކްގެުމެމޯގައި"ުދިއުާމބެހޭުބޭރަށްުކަންކަމުަގއިުއަމިއްލަުމުވައްޒަފުން"

ުހުއްދައާުސުޕަވައިޒަރުގެ ުއިތުރު 30ުުއެކު ުދިނުމަށް ުމުވައްޒަފުންނަްށ ުލެވެލްގައިމިނެޓް ުކަމަށްުނިންމާުޕޮލިސ  ފައިވާ

ުފާހަގަކުރެުވނެވެ. ުއަ، އެހެންނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ުގަވާއިދުގައި ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުވަކިުދިވެހި މަލުކުރުމަށް

ގެުރޫާހުސްުގަވާއިދުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިުކަނޑައެޅުމަކ ުވަކިުގޮތްތަކެއްުންުއިދާރާއިުގޮތެއްުކަނޑައަޅާފައިވާުކަންމުގައި

 ހިލާފުވާކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުު

ުމުވަުސަރވޭގައިުއޮންނަކަމަށްުފުުރސަތުުބޭރަށްދިއުމުގެުބޭނުންތަކުގައިުޒަރޫރ ުގަޑ ގައިުރަސްމ  3.3.7 އްޒަފުްނުގިނަ

 ު.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ުދާރާއިންުއި(ުގަޑިއިރުު/ުމިެނޓް)ުތުވަގުުހޭދަކުރެވޭނެުބޭރުގައިުުގިނަވެގެންުއެންމެުބޭނުންތަކުގައިުޒަރޫރ ުގަޑ ގައިުރަސްމ  3.3.8

ުމުވައްޒަފުނ46ުްުކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށްުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުުމުވައްޒަފުނ25ުްުސަރވޭގައިުކަމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާ

ުކަނޑައަޅާފައިވާުުގުތުވަުުހޭދަކުރެވޭނެުބޭރުގައިުގިަނވެގެންުއެންމެުބޭނުންތަކުގައިުަޒރޫރ ުމިގޮތުން.ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ުކޮށްފައިވާކަންބަޔާންުތަފާތުކޮށްުުވަގުތުުހޭދަކުރެވޭނެުބޭރުގައިު،މުވައްޒަފުންުފާހަގަކޮށްފައިވާުސަރވޭގައިުކަމަށް

 .ުުފާހަގަކުރެވުނެވެުކަންުސާފުނޫންުގޮތްުއަމަލުކުރަންޖެހޭުމިކަމުގައިުމުވައްޒަފުންނަށްިގނަުުއެހެންކަމުން.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް
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އަދަދުުރަނގަޅަށްުުދުވަހުގެުހިފައިވާޖެުގަޑިުމުވައްޒަފުންުބައެއްުރެކޯޑުތަކުގައިުހާޒިރ ުފޯރުކޮށްދ ފައިވާުއޮޑިޓަށްުއިދާރާއިން 3.3.9

ު ުުކުރަމުންރެކޯޑް ުސަބަބުްނ، ުނުދިޔުމުގެ ުއަދަދާއެ ުދުވަހުގެ ުޖެހުނު ުގަޑި ުމިނެމުވައްޒަފުން ުއި ުކުރުމުގައިުުހިސާބުްޓ

 .ުފާހަގަކުރެވުނެވެުހުރިކަންުމައްސަލަތައް

ުއޮފ ހަށްުގަޑިޖެހިގެންުންމުވައްޒަފުުއަދަދެއްގެުގިނަުބެލިބެލުމުންުުތައްރިކޯޑުުހާޒިރ ުމުވައްޒަފުންގެުލިބިފައިވާުއިދާރާއިން 3.3.10

ުބަޔާންކުރާުގަވާއިދުގައިުފިޔަވަޅުއެޅުމަށްުއިސްލާހ ުސަބަުބންުގަޑިޖެހުމުގެުއާދަވެުމުވައްޒަފުންނަކ ުބައެއްުހާޒިރުވާކަމާއި

ުދަުމުވައްުފެތޭުދަރަޖަތަކަށް ުއެ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުބައެއް ުއޭގެތެރެއިްނ ުވ ނަމަވެސް، ުއިސްލާހ ުޒަފުންަކމުގައި ރަޖަތަކުން

 ފިޔަވަޅުުއަޅާފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ުހަވާލުކުރިުމަސައްކަތްުއަދިުުސޮއިުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުސްލިޕްތަކުގައިުުމަސައްކަތްކުރިުއިތުރުގަޑ ގައިުމުވައްޒަފުންގެުބައެއް 3.3.11

ުއާރުު.އެޗް"ުޕްތަކުގައިސްލިުުމަސައްކަތްކުރިުުއިތުރުގަޑ ގައިުމ ގެއިތުރުން.ުފާހަގަކުރެވުނެވެުނެތްކަންުސޮއިުުވައިޒަރުގެުސުޕަ

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެުފައިނުވާކަންފުރިހަމަކޮށްު(ަނން،ުސޮއިުއަދިުތާރ ހް)ުބައި"ުބަލައިގަތްުއިން

 މާުގުޅޭުމުވައްޒަފުްނގެުމަސަްއކަތުގެުފެންވަރުުބެލުު 3.4

13ުުމަކޮށްފައިވަނ އަދާހަުވިއުގައަށްުއެސް.ސ ުތައްފޯމުުބަލާުފެންވަރުުމަސައްކަތުގެުއަަހރުގެުވަނ2019ުަުމުވައްޒަފުންގެ 3.4.1

ުފާހަގަކުރެވުެނވެުކަންފެއްގެމުވައްޒަ ުންވަރުބެލޭުފެުމަސައްކަތުގެ)1ުުސެކްޝަންުފޯުމތަކުގެުބައެއްުމ ގެތެރެއިން.

ުއްޒަފުގެމުވަުޕަވައިޒަރާސްުުފޯމުތަކުގައިުބައެއްުފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމާއިުބައިތައްުބައެއްުގެ(ުމައުލޫމާތުުމުވައްޒަފާބެހޭ

ުސަރވިސްގެުުސިވިލްުވެހިދިުއަދިު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުވެސްޖަހާފައިނުވާކަންުތާރ ޚްުަކނޑައެޅިުޓާގެޓްުކޮށްފައިނުވާކަމާއިުސޮއި

ުމަސައްކަތުގެުުވާ އިނަންބަރުގަުުވަނ8ުަުގެ(ުއިސްލާހްުދެވަނަ)ުފޮތްުއަތްމަތ ުއުސޫލުގެުބެލުމާބެހޭުފެންވަރުުމަސައްކަތުގެ

ުކޮށްފައިނުވާުންތައްތައްކަުއެު،މުއްދަތުތަކަށްުކަނަޑއަޅާފައިވާުތާވަލްގައިުގޮތުގެުހިނގާނެުކަްނތައްތައްުބެލުމާބެހޭުފެންވަރު

 .ުވެާފހަގަކުރެވުނެުބެލިބެލުމުންުތާރ ޚްތައްުފޯމްތަކުގައިވާުއަދާހަމަކޮށްފައިވާުއަށްވިއުގަސ އެސްުކަން

27ުުއިސަރވޭގަުކަމަށްުދ ފައިވާުމާކްސްުކޮށްުފުރިަހމަުފޯމުުބަލާުފެންވަރުުގެމަސައްކަތުުއަހަރުގެުވަނ2019ުަ 3.4.2

 ުއެވެ.ކޮށްފައިވެފާހަގަުމުވައްޒަފުނ38ުްުދ ފައިނުވާކަމަށްުމާކްސްުފުރިހަމަކޮށްުފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއިުުމުވައްޒަފުން

ުފާހަގަކޮށްފައިވާުުސަރވޭގައިުކަމަށްުފުރިހަމަކޮށްފައިވާުފޯމުުުބަލާުފެންވަރުުމަސައްކަތުުއަހަރުގެުވަނ2019ުަުމުވައްޒަފުގެ 3.4.3

ުކޮށްފައިވާުުފުރިހަމަުފޯމުުބަލާުފެންވަރުުމަސައްކަތުުކޮށްގެންުމަޝްވަރާުުސްޕަވައިޒަރުުމުވައްޒަފާުތެރެއިންުމުވައްޒަފުންގެ



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް
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ުމުވައްޒަފާުކޮށްފައިވަނ ުފުރިހަމަުފޯމުުބަލާުފެންވަރުުމަސައްކަތުުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުުޒަފުންމުވައ21ުްުސަރވޭގައިުކަމަށް

 .ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެުމުވައްޒަފުނ9ުްުސަރވޭގައިުނޫންކަމަށްުމަޝްވަރާކޮށްގެންުސްޕަވައިޒަރު

24ުުއިސަރވޭގަުކަމަށްުދ ފައިވާުމާކްސްުކޮށްުފުރިަހމަުފޯމުުބަލާުފެންވަރުުގެމަސައްކަތުުއަހަރުގެުވަނ2020ުަ 3.4.4

 .ުުވެއެވެކޮށްފައިފާހަގަުމުވައްޒަފުނ41ުްުދ ފައިނުވާކަމަށްުމާކްސްުފުރިހަމަކޮށްުފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއިުުމުވައްޒަފުން

ުފާހަގަކޮށްފައިވާުުއިސަރވޭގަުކަމަށްުފުރިހަމަކޮށްފައިވާުފޯމުުުބަލާުފެންވަރުުމަސައްކަތުުއަހަރުގެުވަނ2020ުަުމުވައްޒަފުގެ 3.4.5

ުކޮށްފައިވާުުފުރިހަމަުފޯމުުބަލާުފެންވަރުުމަސައްކަތުުކޮށްގެންުމަޝްވަރާުުސްޕަވައިޒަރުުމުވައްޒަފާުތެރެއިންުމުވައްޒަފުންގެ

ުމުވައްޒަފާުށްފައިވަނ ކޮުފުރިހަމަުފޯމުުބަލާުފެންވަރުުމަސައްކަތުުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުުޒަފުންމުވައ20ުްުސަރވޭގައިުކަމަށް

 .ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެުމުވައްޒަފުނ8ުްުސަރވޭގައިުނޫންކަމަށްުމަޝްވަރާކޮށްގެންުސްޕަވައިޒަރު

2ުުހަމަކޮށްފައިވަނ ައދާުވިއުގައަށްުފުރިހަމަކޮށްުފޯމުުބަލާުުފެންވަރުުމަސައްކަތުގެުއަަހރުގެުވަނ2020ުަުމުވައްޒަފުންގެ 3.4.6

 ު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުފޯމުކަންުފެއްގެމުވައްޒަ

ުނުގެންދާކަމަށްުުދެމުންުފ ޑްބެކްުމޮނިޓަރކޮށްުގަވާއިދުންުސްޕަވައިޒަރުުތައްމަސައްކަތްުހަވާލުކުރެވޭުމުވައްޒަފުންނާ 3.4.7

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެުމުވައްޒަފުނ14ުްުތެރެއިންުމުވައްޒަފުންގ71ުެުބައިވެރިވެފައިވާުސަރވޭގައި

ުމު ދާއ108ުިުކަނޑައަޅާފައިވަނ ުސްޕަވައިޒަރުއިންުސ އެސްވިއުގަުނިޔަލަށްުދުވަހުގެުވަނ24ުަުމާރިޗ2021ުް 3.4.8

ުއިންުވިއުގަސ އެސްުރސްޕަވައިޒަުފެއްގެުމުވައްޒ7ުަުދާއިމ ކޮމިޝަނުންުއަންގާފައިވާުގޮތުގެުމަތ ންުުކަމާއިުމުވައްޒަފުންގެ

ުޓާގެްޓތައްުހަރުގެއަުަވނ2021ުުަުލަށްނިޔަުވަހުގެދުުަވނ24ުަުމާރިޗ2021ުްުއަދިު.ފާހަގަކުރެުވނެވެުކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން

ުޓާގެޓްުުގެފެއްއްޒަމުވ76ުަުކަމާއިުުމުވައްޒަފުންގ39ުެުކަނޑައަޅާފައިވަނ ުމެދުވެރިކޮށްުޕޯޓަލްުއޮންލައިންުވިއުގަުސ އެސް

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެުކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން

 ަތކާުުގޅޭުމުވައްޒަފުންނަށްުައޅާފަިއވާުއިސްލާހ ުފިޔަވަޅުު 3.5

ުދަރަޖަތަކަށްުުށްފައިވާބަޔާންކޮުގަވާއިދުގައިުުސަރވިސްގެުސިވިލްުދިވެހިުއެޅުމުގައިުފިޔަވަޅުުއިސްލާހ ުމެދުުމުވައްޒަފުންނާ 3.5.1

ުތަފާތުކަންުވަޅުތައްފިޔަުއަޅާފައިވާުމުވައްޒަފަށްުފިޔަވަޅުތަކާުކަނޑައަޅާފައިވާުއެޅުމަށްުދަރަޖަތަކުންުއެުރިއާޔަތްކޮށް

 .ުފާހަގަކުރެވުނެވެުޔުންތަުކންލިޔެކިުލިބިފައިވާުއޮޑިޓަށް

ުސަބަބުންުގަޑިޖެހުމުގެުއާދަވެުމުވައްޒަފުންނަކ ުބައެއްުހާޒިރުވާކަމާއިުއޮފ ހަށްުގަޑިޖެހިގެންުމުވައްޒަފުންުއަދަދެއްގެުގިނަ 3.5.2

ުސިވިލްުުދިވެހިުވ ނަމަެވސްުކަމުގައިުމުވައްޒަފުންުެފތޭުދަރަޖަތަކަށްުބަޔާންކުރާުގަވާއިދުގައިުއެޅުމަށްުފިޔަވަޅުުއިސްލާހ 



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް

8 

 

ުުއަޅާފައިވަނ ުފިޔަވަޅުުއިސްލާހ ުމަތ ންުގޮތުގެުގަވާއިދުގައިވާުުސަރވިސްގެ ުތެރެއިން ުމުވައްޒަފުންނަށްކަންުބައެއްއޭގެ

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުފިޔަވަޅެއްުުވެސްއެއްުމ ގެތެރޭގައިު،ނަމަވެސްުތިބިުއިދާރާގައިުމުވައްޒަފުންުާހޒިރުނުވާުއޮފ ހަށްުނާންގާުއެއްުވ ނުވ  3.5.3

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެުތިބިކަްނވެސްުމުވައްޒަފުންުއަޅާފައިނުވާ

 ކާުގުޅޭުމިނިސްޓްރ ގައިުެއކުލަވާލާަފިއވާުކޮމިޓ ތަު 3.6

ުއެއްުުމިޓ ކ4ުޮުމިނިސްްޓރ ގައިުނިޔަލަށްުދުވަހުގެުވަނ23ުަުމާރިޗ2021ުުުފެށިގެންުދުވަހުންުވަނ1ުަުޖަނަވަރ 2019ު 3.6.1

ުފުރައްސާރަކުރުމާއިުުންސ ޖި،   ކޮމިޓ ުއ ކުއަލިޓ ުެޖްނޑަރުުހިމެނެނ ުތެރޭގައިުމ ގެު.ފާހަގަކުރެވުެނވެުއެކުލަވާލާފައިވާކަން

 .ކޮމިޓ އެވެުބްލޯވަރުވިޒްލްުއަދިުކޮމިޓ ުރިވިއުު،ކޮމިޓ ުހުއްޓުވުމުގެުގޯނާކުރުން

ުހުއްޓުވުމުގެުނާކުރުންގޯުުފުރައްސާރަކުރުމާއިުޖިންސ ުއަދިުކޮމިޓ ުއ ކުއަލިޓ ުޖެންޑަރ،  ނުވާތ ުހުށަހެޅިފައިުމައްސަލައެއް 3.6.2

 .ުދ ފައިވެއެވެުމައުލޫމާތުުއިދާރާއިންުނުވާކަމަށްުބާއްވާފައިުބައްދަލުވުމެއްުއެއްވެސްުކޮމިޓ ގެ

2ުުުކޮމިޓ ގެުރިވިއުުއަހަރުުވަނ2020ުަ 3.6.3 ުއަދި ުުގެކޮމިޓ ުބްލޯވަރުވިޒްލްުބައްދަލުވުން ުއްވާފައިވާކަމަށްުބާބައްދަލުވުމެއް

 .ދ ފައިވެއެވެުމައުލޫމާތުުއިދާރާއިން

2020ުުކުލަވާލާފައިވަނ އެުފަހުންުއެންމެުކޮމިޓ ހިއުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްު)އެޗް.އާރް.އެމް.ޑ ު( 3.6.4

ގެނެވުނުުުއަށްުމިޓ ކޮުޑ ު.އެމް.އާރް.އެޗްުއެކުލަވާލެވުނުުފަހުންުއެންމެުުނަމަވެސްުކަމުގައިވ ުދުވަހުުވަނ5ުަުނޮވެންބަރު

 .ުހަގަކުރެވުނެވެފާުފޮނުވާފައިނުވާަކންުކޮމިޝަނަށްުއެއްގޮތަށްުގަވާއިދާުސަރވިސްގެުސިވިލްުުދިވެހިބަދަލުގެުމައުލޫމާތުު

ުބައްދަލުވުނ34ުުްުކޮމިޓ ގެުޑ .އެމް.އާރް.އެޗްުނިޔަލަށްުދުވަހުގެުުވަނ23ުަުމާރިޗ2021ުްުފެށިގެންުއިނ2019ުްުޖަނަވަރ  1 3.6.5

 .ުފާަހގަކުރެވުނެވެލިޔެކިޔުންތަކުންުުފޯރުކޮށްދ ފައިވާުއިދާރާއިންުބާއްވާފައިވާކަމަށް

ލްުސަރވިސްގެުދިވެހިުސިވިުރިޕޯޓްުބެހޭުމަސައްކަތްތަކާުގެކޮމިޓ ުޑ .އެމް.އާރް.އެޗްުއަހަރުގެުވަނ2020ުަުއަދ2019ުި 3.6.6

 .ފާހަަގކުރެވުނެވެުފޮނުވާފަިއނުވާކަންުކޮމިޝަނަށްގެުމަތިންުގަވާއިދުގައިވާުގޮތު

 ފާހަގަކުެރވުނުުކަންތައްަތއްުުއޮޑިުޓގައިުއިތުރަށްު 3.7

ުމުވައްޒަފުނ48ުްުސަރވޭގައިުބާއްވާފައިނުވާކަަމށްުމ ިޓންގުސްޓާފްުއަހަރުުވަނ2019ުަުމުވައްޒަފުންނާއެކުުުހުރިހާުއިދާރާގެ 3.7.1

ުހުރިހާުއިދާރާގެު،އަދިއެވެ.ުހަގަކޮށްފައިވެފާުުމވައްޒަފުނ17ުްުބާއްވާފައިވާކަމަށްުމ ޓިންގުސްޓާފްު،ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް
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ުމުވައްޒަފުނ56ުްުސަރވޭަގއިުބާއްވާފައިނުވާކަމަށްުމ ޓިންގުސްޓާފްުއަހަރުުވަނ2020ުަުމުވައްޒަފުންނާއެކު

 އެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވެުމުަވއްޒަފުނ7ުްުބާއްވާފައިވާކަމަށްުމ ޓިންގުސްޓާފްު،ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި

23ުުުފެށިގެންުއިނ2019ުްުޖަނަވަރ 1ު 3.7.2 2021ުުމާރިޗު ުމަށްވުނުކަބޭއްުމ ޓިންގުސްޓާފްުވަރަކަށ15ުްުނިޔަލަށްގެ

ުދ ފައިވާުުދާރާއިންއިުނޫންކަންުސިފައެއްގައިުުރަސްމ ުުބާއްވަނ ުމިޓ ންތައްުސްޓާފްއިރު،ުވާދ ފައިުމައުލޫމާތުުދާރާއިންއި

ުފައިވާކަމަށްުބާއްވާުމ ޓިންގުސްޓާފްުއަހަރުުުވަނ2020ުަުއަދ2019ުިު،އެހެންނަމަވެސްު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުމައުލޫމާތުން

ުުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުބައިވެރިވެފައިވަނ  ުއަހަރު ުދެ ުއެ ުމުވައްޒަުފންވެސް 1ުުހުރިހާ ުދެމެދުގެުބ3ުުަބައްދަލުވުމާއި އްދަލުވުމާ

 އަދަދަކަށްުކަމަށްުސަރވޭގައިުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ު.ޓ (ުގެުސ ނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްުޓ މްު)އެސް.އެމްުނިޔަލަށްގ2021ުުެމާރިޗ23ުުުުފެށިގެންުއިނ2019ުްުޖަނަވަރ 1ު 3.7.3

 .ުދ ފައިވެއެވެުމައުލޫމާތުުއިދާރާއިންުބާއްވާފައިާވކަމަށްުމެއްބައްދަލުވ110ުު

ުބާއްވަމުންއެސް.އެމް.ޓ  3.7.4 ުބައްދަލުވުންތައް ުުގެ 12ުުުލެވަލްގެސުޕަވައިޒަރ ުބައިވެރިވެފައިވާުސަރވޭގައިގެންދާކަމަށް

ުޝެޑިއުލެއްގެުުވަކިުފައިވާކަނޑައަޅާުގެންދަނ ުބާއްވަމުންުބައްދަލުވުންތައްުމިުުއަދިު.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެމުވައްޒަފުންުވެސްު

1ުުފައިވާއިރުފާހަގަކޮށްުސްޕަވައިޒަރުނ2ުްުޫނންކަމަށްުދަށުންުގެޝެޑިއުލެއްުވަކިު،ސްޕަވައިޒަރުނ9ުްުކަމަށްުދަށުން

 .ުފާހަގަކުރެވުެނވެުދ ފައިނުވާކަންވެސްުޖަވާބެއްުއެއްވެސްުސްޕަވައިޒަރު

ތާުގުޅޭގޮތުްނުޖެހޭގޮކުރަންުުއަމަލުުހުށަހެޅުމުގައިުޝަކުވާުއަށްުސެކްރެޓަރ ުމަނަންޓްޕަރުނުވަތަުއިދާރާއަށްުމުވައްޒަފުން 3.7.5

ުވަކިުުއަމަލުކުރަންވ ުމިކަމުގައިުުމުވައްޒަފުންނަށްުގިނަު،ޖަވާބުދ ފައިވާތ ުސަރވޭގައިުގޮތްގޮތައްުއެކިުމުވައްޒަފުންުއެކި

 .ުފާހަގަުކރެވުނެވެުއެނގިފައިނުވާކަންުގޮތެއް

ުވާޝަކުުއަށްުސެކްރެޓަރ ުމަނަންޓްޕަރުނުވަތަުއިދާރާއަށްުދެމެދުުުއ23ުާުމާރޗ2021ުްުއިނ2019ުުްުޖަނަވަރ 1ު 3.7.6

ުޖަވާބެއްުުއެއްވެސްުއަށްުުޝަކުވާުހުށަހަޅާފައިވާުެތރެއިންުމުވައްޒަފުންގ9ުެުފާހަގަކޮށްފައިވާުސަރވޭގައިުހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް

 .ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެުމުވައްޒަފުނ5ުުްުލިބިފައިނުވާކަމަށް

ުސުޕަވައިޒަރުންނާުުޓަރ ސެކްރެުޕަރމަނަންޓްުއެކުލަވާލުމުގައިުތާވަލްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުނުވަތަުޕްލޭންުއެކްޝަންުއިދާރާގެ 3.7.7

ލެވަލްގެުމުވައްޒަފުންގެުސްޕަވައިޒ12ުަުބައިވެރިވެފައިވާުސަރވޭގައިުނުކުރާކަމަށްުމަޝްވަރާ ުމުވައްޒަފުނ5ުުްުންތެެރއިރު 

ުޕަރމަނަންޓްުުމުމުގައިިނންުުނިންމުންތައްުމުހިންމުުނިންމަްނޖެހޭުގޮތުންުގުޅޭުމުވައްޒަފުންނާއިު،ނަމަވެސްުފާހަގަކޮށްފައިވ 

 ު.ފާހަގަކޮށްފައިެވއެވެުމުވައްޒަފުނ10ުްުސަރވޭގައިުކަމަށްުމަޝްވަރާކުރާުސުޕަވައިޒަރުންނާުސެކްރެޓަރ 



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް
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ރިޕޯޓު،ުއިދާރާއިންުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދ ފައިވާ 3.7.8 އަދިުމުސާރަުޝ ޓުުމުވައްޒަފުންގެުހާޒިރު  ތަކުގައިުމުވައްޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރު 

 ުެވސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުނަންުތަފާތުުގޮތްޮގތަށްުހުރިކަން

ުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިޞްލާހްކުރަންުލަފާުދޭގޮތްު .4

ުއި 4.1 ުރަޖިސްޓްރ އާއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުކުރަމުންާދ ުބޭނުން ުރަޖިސްޓްރ ުސ އެސްދާރާގައި ުއެއްުކޮށްއަދާހަމަުވިއުގަ

 ރަޖިސްޓްރ އެއްގެުގޮތުގައިުބެލެހެއްޓުން.

އަންގާފައިވާުުދާރާތަކުގައިުތައްޔާރުކުރުމަށްއިސަރކިއުލަރުނޯޓުނAE/CIR/2018/53ުުް-188ުކޮމިޝަނުގެުނަންބަރު 4.2

ު.ހިއްސާކުރުންުނާފުންމުވައްޒަުއެއްގޮތަށްުތައްޔާރުކޮށްުުނަޫމނާއާުއާުއެކުުއާންމުކޮށްފައިވާސަރކިއުލަރުއެުޕ ތައްު.އޯ.އެސް

ުއެހެނިހެން ުތައްޔާރުކުރާ ުއިދާރާއިން ުއިދާުއަދި، ުގޮތުން ުގެނައުމުގެ ުސިފަ ުރަސްމ  ުގަނޑާއިުއްތަުރާގެއެސް.އޯ.ޕ ތަކުގައި

 އްޔާރުކުރުން.ތަުޕ ތައް.އޯ.އެސްުމައުލޫމާތުުހިމެނޭނެހެންުފަދަުޚްސޮއިުއަދިުއެސް.އޯ.ޕ އަށްުއަމަލުކުރަންުފަށާުތާރ 

ުސަރވިސް 4.3 ުކޮުސިވިލް ުމުވައްޒަފުންނަށް ުއުސޫލުތަކާއި ުކުރާ ުއާއްމު ުތަކާއި ުސަރކިއުލަރ ުނެރޭ ންުންމެހެކޮމިޝަނުން

ު ުއުސޫލުތަކާއި ުހުރި.އޯ.އެސްުކާއިދުތައިވާގައަންގަންޖެހޭ ުއިދާރާގެ ުމަޢުލޫމާތުތައް ުމުހިންމު ުފަދަ ުމުވައްޒަފުންނަްށުޕ  ހާ

އެއްތަނަކުންުހުރިހާުުލޫާމތުުވައްޒަފުންނަށްުކޮންމެހެންުޭބނުންވާުމަޢުއަދިުމުު.ގަވާއިދުންުފޮނުވައިުލިުބނުކަންުަކށަވަރުކުރުން

ުހަމަޖައްސައިު ުއިދާރާގައި ުއިންިތޒާމު ުލިބޭނެ ުގެންދިުމުވައްޒަފުންނަށް ުއަދާހަމަކުރަމުން ުހުރިާހުގަވާއިދުން އުމާއެކު،

 ު.މުވައްޒަފުންނަށްުއެުމަޢުލޫމާތުުޯފރުކޮށްދިނުން

އިުމިުރެކޯޑުތައްުތަށާބެލެހެއްޭޓނެުގޮުުނަގާޮގތްު(ބްރޭްކުއިންއަިދުުބްރޭކްުއައުޓް)ުހުސްވަގުުތކޮޅުދާރާގެުމުވައްޒަފުންުއި 4.4

ުގޮތަށް ުފަރުމާކުުނެގޭނެ ުސިސްޓަމް ުބެލެހެއްޓޭނުުރުންހާޒިރ  ުހުސްވަގުތުކޮޅު ުލިޔެގެން ުފޮތުަގއި ުއިންތިޒާުމުވަތަ ނެ

 .ންލަހަްއާޓުސެކްޝަނުންުބެލެހެއްޓުހަމަޖައްސައިުމިުރެކޯޑުތައްުމުވައްޒަފުންގެުކަންތައްތައްުބަ

ުކޯޑުތައްުނެގޭނެުގޮތަށްުއިުމިުރެބެލެހެއްޓޭނެުގޮތަށާމުވައްޒަފުންުއަމިއްލަުބޭނުމުގައިުއޮފ ހުންުބޭރުގައިުހޭދަކުރާުވަގުތުު 4.5

 އްސުން.ުވަތަުފޮތުގައިުލިޔެގެންުބެެލހެްއޓޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެނުުރުންހާޒިރ ުސިސްޓަމްުފަރުމާކު

ސިވިލްުސަރވިސްގެުހުރިހާުމުވައްޒަފުންގެުމެދުގައިުުގެސިވިލްުސަރވިސްދިވެހިު 4.6 ގަވާއިދުގެުމައިގަނޑުުއެއްުމަގްސަދަކު 

ުކަށަވަރުކުރުންކަމަށްވާއިރު ުއަމަލުކުރެވޭކަން ުކަމެއްގައިު، އެއްހަމަޔަކުން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގޮތަކަށް ުވަކި ގަވާއިދުގައި

ދިވެހިުސިވިލްުއިދާރާތަކުންުތަފާތުުގޮތްޮގތަށްު މުވައްޒަފުންގެުމެދުގައިުހަމަހަމަކަންުގެއްލިދާނެުކަމަަކށްވާތ ު، ައމަލުކުރުމަކު 



 ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް
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ު ުގަވާއިދު ުބަޔާންކޮށްފައ2014ުިސަރވިސް ުއިސްލާހުކުރުމަށްގައި ުކަމެއް ުވަކި ުނުވަތަުުވާ ުއިސްވެރިޔާއަށް އިދާރާގެ

 .ުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅައިގެންުކުރިއަށްުގެންދިއުންކަންުސިވިލްުސަރވިސްުވާނަމަ،ުއެގައިމުފެންނަުކަުޕޮލިސ ލެވަލްއަށް

ގަވާއިދުުުގެުވިލްުސަރވިސްލާފުވާުހާލަތްތަކުގައިުއެކަންުބަލައިުދިވެހިުސިޚިމުވައްޒަފުންުއޮފ ހަށްުހާޒިރުވުމުގައިުގަވާއިދާު 4.7

 ފިޔަވަޅުތައްުއެޅުން. އިސްލާހ  ގުޅިގެންުއަޅަންޖެހޭުގެުދަށުންުހާޒިރ އ28ުާޗެޕްޓަރުގ2014ުުެ

ހިމެނޭުދަރަޖައެއްގައިުުމުވައްޒަފުންނާުމެދުުއިސްލާހ ުފިޔަވަޅުުއެޅުމުގައިުމުވައްޒަފުުކުރާުކުށްތަކަށްުބަލައި،ުއެުކުށެއް 4.8

އަިދުު)ނ(2ު)ށ(،ުކުށުެގުަދރަޖ1ުުަވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުކުށުގެުދަރަޖ271ުުަގ2014ުުެ)ދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްު

ުއެޅުމަށްުކަނޑައަޅ3ުާކުށުގެުދަރަޖަު ފިޔަވަޅުުއަޅާފަފައިވާުފިޔަވަޅުުއިންު( އަދިުއިސްލާހު  އިވާުމުވައްޒަފުންނާމެދުުއެޅުނުް.

 ވަޅުތައްުއިސްލާހުުކުރުން.ުއަޅާފައިވާުފިޔަވަޅުތައްުމިހާރުންުމިހާރަށްުމުރާޖަޢާކޮށްުގެންނަންޖެހޭުބަދަލުތައްުގެނަސްުއެުފިޔަ

ުކުު 4.9 ުތަފާތު ުމުވައްޒަފަކު ުވަކި ުހާލަތްތަކުަގއި ުއަޅަހަންޖެހޭ ުފިޔަވަޅު ުއިސްލާހ  ުމެދު ުހުިރާހުމުވައްޒަފުންނާ ުނެތި، ރުމެއް

 މުވައްޒަފުންނާުމެދުުއެއްުހަމަޔަކުންުއަމަލުކުރުން.ު

ުމުއްދަތުތަުމުވައްޒަފުންގެ 4.10 ުބަޔާންކުރާ ުއަތްމަތ ފޮތުގައި ުއުޞޫލުގެ ުފެންވަރުބެލުމުގެ ުކަމަސައްކަތުގެ ުކަނޑައެޅިފައިވާށް

ުމަސައްކަތު ުގެންދިުއމާއެކު ުއަދާހަމަކުރަމުން ުވިއުގައަށް ުފުރިހަމަކޮށް ުބެުގެމަސައްކަތްތައް ުއެންމެހާުފެންވަރު ުގުޅޭ ލުމާ

ގޮތުގެުމަތިންުުގައިވާފޮތުުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުބެލުމާބެހޭުއުސޫލުގެުއަތްަމތު ުމަސައްކަތްތައް

 .ށްުގެންދިއުންކުރިއަ

4.11 ު 2021ުުމުވައްޒަފުންގެ ުއަހަރުގެ ުބެލުމުގެުގެމަސައްކަތުވަނަ ުުފެންވަރު ުއޮންލަސ އެސްތެރެއިން ުޕޯޓަލްެގުވިއުގަ އިން

ުރވިސްުކޮމިޝަނުގެުސަސިވިލްުމޮޑިއުލްުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްުގެންދަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުުމެނޭޖްމަންޓްުޕަރފޯމަންސް.އ 

ގޮތުގެުމަތ ްނުުޓުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާނޯސަރކިއުލަރުު(2021ޖަނަވަރު 14ު)PRM/CIR/2021/20ު-188ުނަންބަރު

 ކުރިއަށްުގެންދިއުން.ު

ގަވާއިދުުުގެރވިސްހިއުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޮމިޓ ގެުއެންމެހާުކަންކަންުދިވެހިުސިވިލްުސަ 4.12

ުުކުރިއަށްުގެންދިއުން.މަތ ންގެުގައިވާުގޮތ4ުުގެުޗެޕްޓަރ2014ުު

4.13 ު ުއަންގައި، ުމުވައްޒަފުންނަށް ުކަންތަްއތައް ުމުހިންމު ުހިްއސާކުރަންޖެހޭ ުމުވައްޒަފުންނާ ުމުވައްޒަފުންނާުއިދާރާއިން ހުރިހާ

ުފާޅު ުހިޔާލު ުކަންކަމުގައި ުގުޅުންހުރި ުކުރުމާއި ުކަންބޮޑުވުންތައް ުސެކްރެޓަރ މުވައްޒަފުންގެ ުއިދާރާގެުުޕަރމަނަންޓް އާއި



 ފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރ ުއޮފްުު–2021ުުޚާއްސަުއޮޑިޓް

12 

 

ުމަޝްވަރާ ުހިއްސާކޮށް ުއިސްވެރިންނާ ުކުރެވޭނެ ުމުވައްޒަފުންނާއެކު ުގޮތުން ުހަމަޖެއްސުމުގެ ގަވާއިދުންުއިންތިޒާމް

ުނެުއިންތިާޒމުތައްުހަމަޖެއްސުން.ުބައްދަލުވުންތައްުބޭއްވޭ

ރުމަށްުޚާއްސަުސަމާލުކަންުކުބެލެހެއްޓުމުގައިުކުށްުމަދުުުމެހާުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރެކޯޑުތައްއިދާރާގެުމުވައްޒަފުންނާުގުޅޭުއެން 4.14

 .ދިނުން

ުދިވެހި 4.15 ުމުވައްޒަފުން ުގޮތުންުސިވިލްުއިދާރާގެ ުކުރުވުމުގެ ުހޭލުންތެރި ުއިތުރަށް ުގަވާއިދަށް ުގަވާއިދާސަރވިސްގެ އިު،

ގެންުކުރިއަށްުއިންސްޓިޓިއުޓާުގުޅިުޓްރެއިނިންގުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގތައްުސިވިލްުގުޅޭުުކަނޑައެޅިފައިވާުއުޞޫލުތަކާ

ުުމވަުގެންދިއުން. ުބައިގެ ުބަލަހައްާޓ ުަކންތައްތައް ުމުވައްޒަފުންގެ ުއިދާރާގެ ުޚާއްޞަކޮށް ުވަިކން ުދިެވިހުއަދި އްޒަފުންނަށް

 ން.ސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދާުކަނޑައެޅިފައިވާުއުޞޫލުތަކަށްުއަހުލުވެރިކުރުވުމުގެުތަމްރ ނުތައްުދިނު

ުނިންމުންު .5
ށްގެންދެވުނުުކުރިއަުގައިރރިޕޯޓްގައިުއެުވަނ ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަުމިު

ުކަންތައްތަކާއި ުފާހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުން ުކަންތައްަތއްު،ޚާއްސަ ުގޮތްތައިޞްުއެ ުދޭ ުލަފާ ުލާހުކުރުމަށް ުއޮޑިޓްުކެވެ. މި

އޮފްުކުރިއަށްގެންދިއުމުގައިު މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަމިނިސްޓްރު  ނާއިުމުވައްޒަފުންެގުވެރިންުގެރފިޝަރ ޒުް،

 ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއެހ ތެރިކަމާއިުއެއްބާރުލުންުލިބިަފއިވާކަން
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