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 :ތަޢާރަފ  .1

ތްތަްއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަިތން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ، މި ރިޕޯޓަކީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންނަ ފޯނު ޯކލުަތކަށް އަވަސް ކަމާއެކު އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުުރމުގެ މަޤުޞަދުގައި، 

ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީތަކާއި ހައްލު ނުދިނުމުގެ މައްސަލަ  ޖަވާބު ދިނުމަށާިއ އޮފީސްތަުކން ފޯނަްށ ޖަވާބު

ކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ދެނެގަތުމަްށ ގޮތުން ގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުމިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން 

 ވެއެވެ.އިއޮޑިޓްކުރެވިފައިދާރާއެއް  46ލަ ޓެކެވެ. މި އޮޑިޓުގައި ޖުމުއޮޑި ސްޕޮޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ

 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2019 ބަރުއޮކްޓޫ 31އިން  2019އޮގަސްޓް  25 މި އޮޑިޓު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ

 :ކ ރ ވ ނ ގޮތް މިްނވަާރއި ގ  އޮިޑޓް .2

 ؛އޮޑިޓް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ މި

 ްއިދާރާތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުނ  

 ުަނންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  ފޯނުއަށް ދީފައިވާ ގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީއިދާރާތަކ 

  ްއިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލނ 

ވެބްސައިޓު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުތަކާއި، އިދާރާތަކުގެ ޓަރމި ގޮތުން، ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ރަޖިސް

ތަކުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރުތައް ވަނީ ައޅާކިޔާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ސަލް މީޑިއާއަދި ޝޯ

އަށް އަމަލުކުރޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވެސް ( ޕީއެސްއޯސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ވަނީ ބަލާފައެވެ.

 ،ނަމަވެސް، ބައެއް މިނިސްޓަރީތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކަކީ ބެލުނުކަމުގައިވީއިދާރާއެއް  46މި އޮޑިޓުގައި 

ނޫންކަން ފާހަަގކުރެވުނެވެ. އަދި މި  ވަކި ފޯނު ލައިނެއް، ނުވަތަ ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން

އޮފީސްތަކުން  އިގެން މައުލޫމާތު ސާފުުކރުމަށްނަްނަބރަށް ގުޅަރީގެ މައި ތަަކށް ގުޅުމަށްަޓކައި، މިނިސްޓްދެންނެވުނު އިދާރާ

 އެވެ. އިރުޝާދު ދީފައިވެ
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 :ތައްން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްއިދާރާތަކު: އޮޑިޓްކުރަމުންދިޔަ އިރު، 1ތާވަލް 

# 
ރ މަށް އޮޑިޓްކ ޓ ލ ފޯން ސްޕޮޓް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގ  އޮފީހ ން 

 ފޮނ އްވާފައިވާ އޮފީސްތައް 
 އިތ ރ  ތަފްޞީލް 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  1

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ  2

ޕީ.އޭ/ބީ.އެކްސް ވަނީ ހަލާކުވެފައި އަދި އައު 

ބިލްޑިންގ އަކަށް ބަދަލުވާތީ އިދާރާއިން ދޭ 

މެދުވެރިކޮށް ލައިން ދުމަތްތައް މިހާރު މޯބައިލް ހޮޓްޚި

 ދެމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނު 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން  3

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 4

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  5

 ޓެއް ނެތް ކޮމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 6

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ 7

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  8

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  9

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  10

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 11

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ޖެންސީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭ 12

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ  13

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ޖެންސީހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭ 14

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  15

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 16

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއް ނޫން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  17

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  18

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް  19
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# 
ރ މަށް އޮޑިޓްކ ޓ ލ ފޯން ސްޕޮޓް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގ  އޮފީހ ން 

 ފޮނ އްވާފައިވާ އޮފީސްތައް 
 އިތ ރ  ތަފްޞީލް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 20
އެހެން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިރު އިދާރާ 

  މަސައްކަތްކުރިޔަށް ދަނީ ދަލުވުމުގެ ބަ އިމާރާތަކަށް 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 21

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 22

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން  23
އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިރު ނަންބަރުތަކަށް 

 ބަދަލުއައިސްފައިވޭ 

24 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިރު ނަންބަރުތަކަށް 

 ބަދަލުއައިސްފައިވޭ 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  25

26 
ން ރިސޯސަސް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރި

 އެގްރިކަލްޗަރ
 ކޮމެންޓެއް ނެތް 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  27

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  28

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއެންވަޔަރަންމަންޓަލް  29

30 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

 އެމްޕަވަރމަންޓް 
 ކޮމެންޓެއް ނެތް 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  31

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  32
ލާފައިވަނީ، އަދި  އިދާރާގައި އަލަށް ފޯނުލައިނެއް

 މަސައްކަތުގައި އުޅެނީވެސް އައު މުވައްޒަފުން 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  33

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް  34

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ  35

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު 36

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް  37



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   

 
 

5 
 

# 
ރ މަށް އޮޑިޓްކ ޓ ލ ފޯން ސްޕޮޓް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގ  އޮފީހ ން 

 ފޮނ އްވާފައިވާ އޮފީސްތައް 
 އިތ ރ  ތަފްޞީލް 

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  38

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް 39

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  40
ނަންބަރުތަކަށް އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އިރު 

 ގަކުރެވުނު ހަ ފާ ން ހުރިކަ އިބަދަލުއައިސްފަ

 ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް 41

އިދާރާއަށް ގުޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ޚި މެދުވެރިކޮށް 

 ހަމަޖެހިފައި

 ނެތް  ކޮމެންޓެއް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް  42

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް  43

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި 

ދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ޚި މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ. އަދި 

ރީގެ ކައުންޓަރުން އަދި މައި ނަންބަރުން މިނިސްޓް

  ފޯރުކޮށްދޭ ދުމަތްޚި

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ  44

އިދާރާގެ ފޯނު ސިސްޓަމްތައް މިނިސްޓްރީގެ 

ބައިލް ހޮޓްލައިނެއް މޯ ،ނަންބަރުތަކުން ވަކިކުރުމަށް ފަހު

 ކުރެވިފައި ވަނީ ގާއިމު

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ 45

 ކޮމެންޓެއް ނެތް  މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ  46

 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ  47
އިދާރާގެ ފޯނު ސިސްޓަމްތަކުގައި މައްސަލަ އުޅޭ އަދި 

 ނު ޝްވަރާކުރެވުމަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު 
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 :ަކންތައްތައް ާފހަގަކ ރ ވ ނ  ޮއޑިޓ ން  ސްޕޮޓް .3

 :އަޅާިކޔ ން އްނަންބަރ ތަ ފޯނ   ދީފަިއވާ ޑައިރ ކްޓަީރއަށް ައދި ވ ްބސައިޓް އިދާރާތަކ ގ  3.1

މަށް މި ބަރުަތއް އަޅާކިޔުނަންފޯނު އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ  46ލަ މުޖު އޮޑިޓްކުރެވުނު

  މަސައްކަތުން؛ސޮޕްޓް އޮޑިޓުގެ ތެރެއިން ވަނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ. މި ގޮތުން ކުރެވުނު 

o ްޑައިރެކްޓަރީ މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ ނަންބަރުތަކުެގ  އް ސައިޓަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައިދާރާއެއްގެ ވެބް 8 މީގެ ތެރެއިނ

 އިދާރާއެވެ. 8ވަނީ މި ދެންނެވުނު  ތެރޭގައި ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ

 އޮފް މޯލްޑިވްސް  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ .1

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް .3

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ .4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ .5

 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިުއޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން .6

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން .7

 ޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް .8

o  ިބުމުެގ ގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓު ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރީ މެދުވެރިކޮށް ނުލިއެއްއިދާރާ 7އިދާރާގެ ތެރެއިން  44އޮޑިޓުކުރ

 އިދާރާއެވެ. 7ވަނީ މި ދެންނެވުނު  ފައެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެސަބަބުން ވަނީ އަޅާނުކިޔި

 ހެރިޓޭޖްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .1

 ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް  .2

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ .3

 ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން .4

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް .5

 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ .6

 ންސީހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ .7
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 :ބ ލ ން ޖަވާބ ދޭތޯ ފޯނަށް ގ ަޅއި ނަންބަރ ތަކަށް ފޯނ   ދީފަިއވާ ޑައިރ ކްޓަީރއަށް ައދި ވ ްބސައިޓް ގ އިދާރާތަކ  3.2

ަނންބަރުތަކަށް ގުޅައި ޯފނަށް ޖަާވބުދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ިއދާރާތަކަށް ގުޅުމުގެ  ފޯނު އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ 

ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި ކޮންެމ  2019އޮގަސްޓް  28އިން  2019ގަސްޓު އޮ 8ތްކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަ

 އިން 12:15، ށްއަ  9:00 އިން 8:30ދުވަހުގެ ތަފާތު ތިން ވަގުތެއްގައި ގުޅާފައިވާނެެއވެ. އެއީ  3އިދާރާއަކަށް 

 އެވެ.ތަކުގަވަގުތު ގެމެދުއާ ދެ 14:00 އިން  13:45އަދި  އަށް 12:45

 :ލާސާޚު ހޯދުންތަކުގެ

o 13  ާއެވެ. ވާކަން ފާަހގަކުރެވެފޯނު ނަގާފައި ،ފަހަރު 9އިދާރާއަކުން ގުޅާފައިވ 

o ިއެވެ.ނަގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުެރވެ ފަހަރު، ފޯނު 9އިދާރާއިން ގުޅާފައިވާ  5 ވާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން .1

 ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް  .2

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން .3

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެިޖސްޓްރޭޝަން .4

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ .5

o 404 ުއެވެ. ވާބު ދީފަިއނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެފޯނު ކޯލަށް ޖަ 127 ،އިރު ކޯލު ކޮށްފައިވާ ފޯނ 

o  ުއެވެ. ފޯނުނަގާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއާ ދޭތެރޭ  ރިންގ 3ރިންގ އާއި  2އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ ފޯނ 

 :ބ ލ ން ޖަވާބ ދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިދާރާތަކަށް 3.3

އިދާރާއަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮްށފައެވެ. މި ގޮތުްނ  46 އޮޑިޓުގެ ބައިވެރިން މަށްޓަކައިއުމި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދި

ދިުނމުގައި އިދާރާތަކުން  ދުމަތްޚިއިދާރާތަކުގެ ފޯނަށް ޖަވާބު ދޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ބަލައި، ފޯނުގެ 

ދުމަތް ޚިފޯނުގެ އަމަލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަށް އަހުލުވެރިވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން އަިދ 

 ދިނުމުގައި ހުރިދަތިތައް ވަނީ ފާަހގަކޮށްފައެވެ. 

 :ލާސާ ޚު ހޯދުންތަކުގެ  އިދާރާތަކެއްގެ  ހުރިހާ 

o .ެއިދާރާތަކުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިުނމަށް ކަނޑަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްަކތްކުރެއެވ 

o ްނަމަވެސް، ގިނަ  ހިއްސާކޮށްފައިވާ ނާމުވައްޒަފުންދުމަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ. ޚިދޭ ފޯނުނ

 ެނވެ.އަހުލުވެރިނޫން ކަން ފާހަގަކުރެވުއެ އެސްއޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން 



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   

 
 

8 
 

o  ާގިނަ އިދާރާތަކުގައި "ފޯނު މެސެޖް ސްލިޕް" ނުވަތަ މެސެޖް ޕާސްކުރުމަށް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވ

ލިޕެއް ނުވަތަ އަދި މީގެ އިތުރުން މި ފަދަ ސް އެވެ.ގާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ޓަމެއްސިސް

ތް ނުކުރާކަން ގޮތަށް މި މަސައްކަވެސް، އުޞޫލާ އެއް ކޮށްފައިވާ މަދު އިދާރާތަކުގައިސިސްޓަމެއް ގާއިމު

 ވުނެވެ.ފާހަގަކުރެ

o ްކުރަނީ، ޓަކައި އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭުނން ޕާސްކުރުމަށްއިދާރާތަކުގައި "ފޯނު މެސެޖް ސްލިޕް" ނުވަތަ މެސެޖ

 ވެ.ނޯޓު ނުަވތަ ސްޓިކީ ނޯޓެ-އިޓް-ޕޯސްޓް

o ީއެެވ.ގަކުރެވެނުވާކަން ފާހަ ކޮށްފައިއަޕްޑޭޓް  އަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައްބައެއް އިދާރާތަކުގެ ޑައިރެކްޓްރ 

 ލ ވ ލްތަކ ގ   ،ހައިބަ ލ ވ ލްތަކަކަށް ިއދާރާތައް ،ބަލައި ކަށްކަންތައްތަ ފާަހގަކ ރ ވ ނ  އޮިޑޓ ން .4

 :ގޮތްތައް ހ ށަހަޅާ ހަްއލ ކ ރ މަށް މައްސަލަ ޮއފީސްތަކ ން ލ ވ ލްގ  އ  އިލާތަފްސީ

މި ސްޕޮޓް އޮޑިޓުގައި އިދާރާތަކުން ދެވޭ ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ މިންވަރަށް ބަލައި، އިދާރާތަކަށް މާކުސްދެވުނެވެ. މި 

އަށް  3ން ފެިށގެން ލެވެލް  1ލެވެްލ  މި ބަިއގައި ހިމެނޭގޮތުން އިދާރާތަކަްށ ސްކޯރ ކުރެވުނު މިންވަރަށް ބަލައި 

ދިނުމުގައި އެންމެ ދަށްޮކށް މާކުސް ލިބިފައިވާ އިދާރާތަކަކީ ފޯނަށް ަޖވާބު ގެ 1ލެވެްލ އިދާރާތައް ބައިކުރެވުނެވެ. 

ސް ލިބިފައިވާ އިދާރާތަކެވެ. އަދި މެދުމިންވަރަކަށް މާކުއޮޑިޓުގައި  ،ގައި ހިމެނިފައިވާ އިދާރާތަކަކީ 2އިދާރާތަކެވެ. ލެވެލް 

ރަނގަުޅކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިާވ ފޯނުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ން އޮޑިޓު  އ ންމ  މަތިން މާކ ސްލިބ ނ  އަދި، ގެ އިދާރާތަކަކީ 3ލެވެލް 

 އިދާރާތަކެވެ.

 :އިދާރާތައް ގ  1 ލ ވ ލް

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން .1

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ .2

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެިޖސްޓްރޭޝަން .3

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .4

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ .5

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް .6

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން .7

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ .8



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް .9

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް .10

 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ެއޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ  .11

o ިއެންމެ  ދިނުމުަގއި ޖަވާބު ފޯނަށް އޮޑިޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިދާރާތަކަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލެވެލްގައި މ 

ގެ ކައުންޓަރުަގއި ފޯނަށް ފޯނުކުރުމުން ފޯނު ނުނެގުމާއި، އިދާރާ އެއީ. އިދާރާތަކެވެ ލިބިފައިވާ މާކުސް ދަށްކޮށް

ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމަށް މުވައްޒަފަކު ނެުތމާއި، މުވައްޒަފުޖަވާބު

އޮޑިޓުގެ ތެރޭގައި ގޮތަށް އަމަލުނުކުރާކަން ފައިނުވުމާއި އަދި ފޯނަްށ ޖަވާބުދިނުމުގެ އުސޫލާ އެއް ހިމަނާ

 ފައިވާ އިދާރާތަކެވެ.ރެވިގަކުފާހަ

o ެބަޔާންޮކށްފައި އެ ތިރީގައި  ތައްހައްލުއިސްލާހުކުރުމަށް ހުަށހަޅާ މި ަމއްސަލަތައް ގެ އިދާރާތަކުން  1 ވެލްލ

 ވަނީއެވެ.

ދިނުމުގެ މަަސއްކަތް ނުހިމަނައި ހުރި އިދާރާތަކުްނ ޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބުމުވައްޒަފުންގެ ވަ .1

 .ންިދނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުސުޕަވައިޒަރު އަދި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު

އަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދިނުމުގައި ޖަވާބުއިދާރާގައި ފޯނަށް  .2

 ،ނަސޭހަތްތެރިވާން ެޖޭހ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަްތތެރިވެ ިއސްލާހުކުރުމަށް ފުރުސަތުދިނުމަްށ ފަހުތެރެއިން 

 .ކުރުންއޮޑިޓެއްއިންޓަރނަލް މަސް ދުވަސް ފަހުން  6

 .އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުންމާއިދާރާގައި ފޯނު ނެގު .3

 :އިދާރާތައް ގ  2 ލ ވ ލް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް .1

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް .3

 މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް .4

 ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ،ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް .5

 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީ .6

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން .7

 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް .8



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   

 
 

10 
 

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ .9

 ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު .10

 ދި އާޓްސް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ .11

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  .12

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް .13

 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ .14

o  ްޖަވާބުދިނުމުގައި  ފޯނަށް އޮޑިޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިދާރާތަކަކީ ޔާންކޮށްފައިވާގައި ބަ 2ލެވެލ 

ނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ލަ ގޮތެއްގައި ރަމި އިދާރާތަކުގައި ޖުމު ރާތަކެވެ.ސް ލިބިފަިއވާ އިދާމާކު މެދުމިންވަރަކަށް

 ކެއްގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަަކކީ؛ކަންތައްތަ

ދިނުމުގެ މަަސއްކަތް ނުހިމަނައި ހުރި އިދާރާތަކުްނ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު .1

 ން.ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބުސުޕަވައިޒަރު އަދި މުވައްޒަފުގެ 

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން މާ ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުންއިދާރާގައި ފޯނު ނެގު .2

 :އިދާރާތައް ގ  3 ލ ވ ލް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް .1

 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީ .2

 ގެ އިދާރާ ސިޓީ ކައުންސިލްމާލެ  .3

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  .4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  .5

 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ .6

 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ .7

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ .8

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް .9

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް .10

 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ .11

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް .12



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   

 
 

11 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް .13

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  .14

 ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު .15

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .16

 ޓިޓިުއޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންނޭޝަނަލް އިންސް .17

 މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ .18

o  ްއޮޑިޓުން ރަނގަޅުކަމަށް ފޯނަށް ަޖވާބު ދިނުމުގައި ގެ އިދާރާތަކަކީ 3މަތީގައި ދެންނެވިފައި ލެވެލ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކެވެ. 

o  ިފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅުގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި އިދާރާތަކުގައ

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަްށ  ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން،އިތުރަށް ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް 

ދި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނުހިަމނައި ހުރި އިދާރާތަކުން ސުޕަވައިޒަރު އަވާބުޖަ

 ގޮތުން މުވައްޒަފުން  ގައި ފޯނު ނެގުމާގުޅޭތަކުއިދާރާ ނުމާއި،ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެފޯނަށް ޖަވާބު

 ގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާެނއެވެ.މު ހިން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ

 :ަތްފޞީލް ހޯދ ންތަކ ގ  މ ހިންމ  ަބއ އް  ޮއޑިޓ ގ  ސްޕޮޓް .5

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ މި ބައިގައި ބަލާފައިވާނީ، ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދިުނމުގައި އޮފީސްތަކުން އަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ދެނެގަތުމަށް 

މި މަޢުލޫމާުތތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ އޮޑިޓަރުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގައި ލިބުނު މަޢުލޫާމތުތަކުގެ ަތްފޞީލެވެ. 

 ޝާމިލްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  އިދާރާއެއް 44އިދާރާތަކުން  އޮޑިޓްކުރެވުނު

 ؟ރާގެ ކައުންޓަރގައި ާއންމުކޮށްފައިވޭތޯ އިދާ ނަްނަބރުތައް ފޯނު  ގުޅަންޖެހޭ ިއދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް  ޚިދްމަތް އެކިއެކި .5.1
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 ؟ދައްކާތޯށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް ވާހަކައިރު ކަސްޓަމަރަށް ސާފުކޮ ދައްކާފޯނުން ވާހަކަ .5.4
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 ؟ދައްކާތޯވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އިޙްތިރާމާއި އެކު ރީތި ބަހުން ވާހަކަ  .5.5

 

 

 

 

 

 

 

 ؟މުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް އަހުލުވެރިވެފައިވޭތޯ އި މަސައްކަތްކުރާރިސެޕްޝަންގަ އަދި ކައުންޓަރު .5.6
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"ފޯނު މެސެޖް ސްލިޕް" ނުވަތަ ކައުންޓަރުން  ،ގުޅި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު އަދި ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖް އިދާރާއަށް .5.8

މެސެޖް ޕާސްކުރުމަށް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރޭން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މުވައްޒަފަށް މެސެޖް 

 ؟ރައްދުކޮށްފެވޭތޯ

 

 

 

 

 

 

 ހުސްވަުގތުކޮޅުގައި މެދުނުކެނޑި ކައުންޓަރު/ކޯލް ސެންޓަރުގައި މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ  .5.9

 ؟ތޯއިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައިވޭ
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 ތަފްޞީލް:އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ  .1

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުެގ ރާތައް ވަކިން އެ އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓުން މި ބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާ

 ތަފްޞީލެވެ.

 އަށް ފެތޭ އިދާރާތައް  1ލެވެލް 

  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  

 އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތައް:
 އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުން: .1

 o ުނުވާކަން ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނާފައި  ފޯނަށް  ންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައިރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފ 
 ފާހަގަކުރެވުނު.

o  ިފާހަގަކުރެވުނު. ނޫންކަން ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް އަހުލުވެރ 
 އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަްނަބރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަވާބުދޭޯތ ބެލުން: .2

 o ްފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ީދފައިވާ  ފޯނު ނުނަގާކަން ަނންބަރުން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ
 (3332879 ، 3323912 ، 3330444ނަންބަރުތައް 

o 3330444  ާފަހަރު ފޯނު ނަގާފައި ނުާވކަން ފާހަގަކުރެވުނު. 9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 
 :ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލންއިދާރާއަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް  .3

 o ިއާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން  ނަންބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް  ޚިދްމަތް އެކި އެކ 
 ފާހަގަކުރެވުނު.

o ްއޮޑިޓް  ،އިރު ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން 5 ސެކްޝަނުގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ދިނުަމށް ޖަވާބު ފޯނަށ
 ފާހަގަކުރެވުނު. ނެތްކަންކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ސެކްޝަނުގައި މުވައްޒަފަކު 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4
 o  ްޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަނ

 ހިމެނުން 
o  އިދާރާގައި ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުްނ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
o ުނިކުރުންއިދާރާގައި ބޭނުން ނުކުރާ ނަންަބރެއް ހުރި ނަމަ، އެ ނަންބަރުތަްއ ޑައިރެކްޓަރީއިން އ 
o  އިދާރާއިން ފޯނު ނުނެގުމާ، ޯފުނގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުން އިދާރާގައި ނެތުާމ

 ގުޅިގެން އެ ސެކްޝަނާއި އެ ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން 
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 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 

 އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތައް:
 އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުން: .1

 o  ެނުވާކަން ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނާފައި  ންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށްމުވައްޒަފުރިސެޕްޝަންގ 
 ފާހަގަކުރެވުނު.

o  ިފާހަގަކުރެވުނު. ނޫންކަން ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް އަހުލުވެރ 
 ގުޅައި ފޯނަށް ޖަވާބުދޭޯތ ބެލުން: އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަްނަބރުތަކަށް .2

 o ްފާހަގަކުރެވުނު  ނަގާކަންނަންބަރުން ޯފނު  3343433 ތެރެއިން ނަންބަރުގެ 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ
ފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް  ނުނަގާކަންނަންބަރުން ޯފނު  3343421އަދި  3343450އެކަމަކު 

 (3343421 ، 3343450 ، 3343433ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް 
o 3343433 ްފާހަގަުކރެވުނު ފަހަރުކަން 3 ަނގާފައިވަނީ ފޯނު ތެރެއިން ފަހަރުގެ 9 ގުޅާފަިއވާ ނަންބަރަށ. 
o ުފާހަަގކުރެވުނު ނަގާކަން ފޯނު ރިންގުން 4 ފަހަރުތަކުގައި ނަގާފައިވާ ފޯނ. 

 އިދާރާއަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން: .3

 o ިއާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން ނަންބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 
 ފާހަގަކުރެވުނު.

o ެކުރެވުނު.ފާހަގަ އަޑު މަޑުކޮށްފައިވާކަން ރިންގުގެ ފޯނުގ 
o ިފާހަގަކުރެވުނު. ވެސް  މައްސަލަ ޖެހިފައިވާކަން  ސިސްޓަމްގައި އެކްސް.ބީ.އޭ.ޕީ ބޭނުންކުރާ އިދާރާގައ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

 o  އިދާރާގައި ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުްނ
 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o  ޭމުވައްޒަފުންާނއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ަމސައްކަތް ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދ
 ހިމެނުން 

o ްއިދާރާގައި ބޭނުން ނުކުރާ ނަންަބރެއް ހުރި ނަމަ، އެ ނަންބަރުތަްއ ޑައިރެކްޓަރީއިން އުނިކުރުނ 
o ްއިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކުރުނ 
o  ެއިމާރާތް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ރޭވިފައިވުމުގެ ސަބަބުްނ، އިދާރާގައި އަލުްނ ފޯަންށ އިދާރާގ

 ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުންާދ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓެއްކުރުން ޖަވާބ
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތައް:

 އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުން: އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ .1

 o  ިނުވާކަން ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނާފައ 

 ފާހަގަކުރެވުނު.

o  ިފާހަގަކުރެވުނު. ނޫންކަން ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް އަހުލުވެރ 

 އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަްނަބރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަވާބުދޭޯތ ބެލުން: .2

 o ްފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ  ނުނަގާކަން ފޯނު ނަންބަރުން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3316690 ، 3323817 ، 3323814ނަންބަރުތައް 

o 3323814  ާފާހަގަކުރެވުނު. ފޯނު ނަގާފައި ނުވާކަންފަހަރު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

 އިދާރާއަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން: .3

 o ިނުވާކަން އާންމުޮކށްފައި ނަންބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް  ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 ފާހަގަކުރެވުނު.

o ްފާހަގަކުރެވުނު. ޖަވާބު ދީފައިނުވާކަން  ފޯނަށް އިރުވެސް ގުޅި ފަހަރު 4 ޒިޔާރަތުގައި ކުރި އިދާރާއަށ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

 o  ާގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުްނ އިދާރާގައި ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o  ްފޯނުގެ ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުންާނއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ަމސައްކަތ

 ހިމެނުން 

o ިން އުނިކުރުންއިދާރާގައި ބޭނުން ނުކުރާ ނަންަބރެއް ހުރި ނަމަ، އެ ނަންބަރުތަްއ ޑައިރެކްޓަރީއ 

o  ްއިދާރާއިން ފޯނު ނުނެގުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަށް ނަސޭހަތްތެރިވުނ 

o  ްއިދާރާއިން ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމާުގޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރެވެމުން ނުާދތީ، މި މަސައްކަތ

 ން ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ަނސޭހަތްތެރިވެ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ތައްޔާރުކުރު
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތައް:

 :ން އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުންއިއިދާރާ .1

 o ުނުވާކަން ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނާފައި  ށްންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފ 

 ނު.ފާހަގަކުރެވު

o  ިނު.ފާހަގަކުރެވު ނޫންކަން ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް އަހުލުވެރ 

 :އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަްނަބރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަވާބުދޭޯތ ބެލުން .2

 o ް3323668އަދި  ކަނޑާލާފައެވެ.ވަނީ  ނަންބަރު  3333188 ނަންބަރުން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ 

/  3333188)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް  ނެވެ.ފާހަގަކުރެވު ފޯނު ނުނަގާކަންނަންބަރުން 

3323668 / 1691) 

o 3323668/1691  ްވެ.ފަހަރެ 2ނު ނަގާފައިވަނީ ފޯ ތެރެއިން ފަހަރުގެ 9 ގުޅާފައިވާނަންބަރަށ  

o ުނު.ަކން ފާހަގަކުރެވު ރިންގުން 48ވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ ފަހަރު  2 ގުޅުނ 

o ިނު.ވެސް ފާހަގަކުރެވު ބުނާކަން އީމެއިލް ކުރުމަށްނަމަ ނުނަގާ  ޯފނު ގުޅައިގެން ނަންބަރުތަކަށް މ 

 :ށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލންއައިދާރާ .3

 o ުދެންނެވި. އީމެއިލްުކރުމަށް ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް މަތީގައި ގުޅުމުން ސެންޓަރަށް ކޯލ 

o ިއާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން ނަންބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 ނު.ފާހަގަކުރެވު

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

 o ުވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްއިދާރާގައި ފޯނަށް ޖަވާބ 

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ިނަމަ، އެ ނަންބަރުތަްއ ޑައިރެކްޓަރީއިން އުނިކުރުން އިދާރާގައި ބޭނުން ނުކުރާ ނަންަބރެއް ހުރ 
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 އެޖެންސީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްފާހަގަކުރެވުނު މުވައްޒަފަކު ނެތްކަން ރިސެޕްޝަނުގައި ޒިޔާރަތުގައި ކުރި އިދާރާއަށ 

o ްހިމަނާފައި ނުވާކަން ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަން ޖަވާުބ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ފާހަގަކުރެވޭ

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ް2އަދި އަނެއް  ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއެވެ.ނަންބަުރން  3303876ނަންބަރުން  3ޓަރީއަށް ދީފައިވާ ޑައިރެކ 

 ، 3310066 ، 1410)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ  ނަގާކަން ފާހަގަކުރެވޭނަންބަރުން ފޯނު 

3303876) 

o 3312018 ްނަގާފައި ނުވާކަން ފާހަަގކުރެވޭ ފަހަރު ފޯނު 4 ތެރެއިން ފަހަރުގެ 9 ގުޅާފަިއވާ ނަންބަރަށ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން ފޯނު ރިންގުން ގިނަ ރިންގަށްވުރެ 6 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 5 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައިޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް  އެކި އެކ 

o ްމުވައްޒަފެއް ނެތްކަން އެއްވެސް ރިސެޕްޝަންގައި ބެލިމުގައި ބެލި ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިދާރާއަށ 

 ފާހަގަކުރެވުނު

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ެމުވައްޒަފުްނާނއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަން ޖަާވބު ދިނުމުެގ މަސައްކަތް  ހިދުމަތްދޭ ފޯނުގ

 ހިމެނުން 

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ާނެގުމާ، ފޯނުގެ ހިދުމަތްދިނުަމށްޓަކައި ކަނޑައަާޅފައިވާ މުވައްޒަފުން އިދާރާގައި ެނތުމާ ގުޅިގެން ނު  ފޯނު އިންއިދާރ

 އެ ސެކްޝަންއާއި އެ ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިންނަށް ނަސޭހަތްތެިރވުން 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުންދާރާތަކުން އި .1

o ެހިމަނާފައިވޭ  މަސައްކަތް ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ިއުސޫލެއް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިނުވޭ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ  އިދާރާގައ 

 ބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން ވެ އިދާރާތަކުގެ .2

o ެފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނުނަގާކަން ނަންބަރުްނ  3314569ަނންބަރުގެ ތެރެއިން  3ކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ޑައިރ

 ( 3009393 ، 3312898 ، 3314569)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o 3312898  ާފާހަގަކުރެވުނު  ފަހަރަކަން 2ނަގާފައިވަނީ ފަހަރުތެރިން ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާކަން ރިންގުން 3 ރިންގާ 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 2 ގުޅުނ 

 ބެުލން  ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އިދާރާތަކަށް .3

o ްފާހަގަކުރެވުނުފޯނު ނުނަގާކަން  ގުޅިިއރު ނަންބަރަށް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިދާރާއަށ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން  ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް  .4

o ްމާގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދާތީ، ިމ މަސައްކަތް ދިނު ޖަވާބު ފޯނަށް އިދާރާއިނ

 ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ަނސޭހަތްތެރިވެ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ތައްޔާރުކުރުން 

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން އަހު
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެހިމަނާފައިވޭ  ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ ކަންނޫން އަހުލުވެރި  އެސްއޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަނ 

 ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  ދީފައިވާ އަށް ޑައިރެކްޓަރީ އަދި ވެބްސައިޓް އިދާރާތަކުގެ .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ  އެންގޭޖް ވެފައިހުރިކަންރުވެސް ަނންބަ 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ( 3013820 ، 3026601 ، 3026600ނަންބަރުތައް 

o ްއެއްވެސް ފަހަރަކު ފަހަރުތެރިން  8ނަންބަރަށް ުގޅާފައިވާ  3341307, 3341461  ދިޔައިރު އޮޑިޓްކުރިއަށ

 ފާހަގަކުރެވޭ )މިހާރު މި ނަންބަރުތަށް ބަަދލުވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނު(ފޯނު ނަގާފައިނުވާކަން 

 ބެުލން  ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އިދާރާތަކަށް .3

o ްނުކުރެވުނު ޗެކް ބަދަލުކުރާތީ އިމާރާތަކަށް އެހެން އޮފީސ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިތިން މުވައްޒަފުންނަްށ ގޮތުގެމަ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 ހިންގުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

o ްގުޅިގެން ެނތުމާ އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން ކަނޑައަާޅފައިވާ ހިދުމަތްދިނުަމށްޓަކައި ފޯނުގެ  ުނނެގުމާ، ފޯނު އިދާރާއިނ 

 ނަސޭހަތްތެިރވުން އިސްވެރިންނަށް ސެކްޝަންގެ އެ ސެކްޝަންއާއި އެ

o ް6ވާތީ އޮޑިޓް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އިރު މިހާރު ހުރި އިމާރާތް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރިއަށްދިޔަ އޮޑިޓ 

 މަސް ފަހުން އަލުން އޮޑިޓް ކުރުމަށް
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ހޯދުންތައް  އޮޑިޓުގެ 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވުނު  ނުވާކަންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކުރެވިފަ މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް އަށް ޑައިރެކްޓަރީ އަދި ވެބްސައިޓް އިދާރާތަކުގެ .2

o ްރު އަދި ަނންބަ( ދަރުބާރުގޭގެ ) ނަންބަރަކީ 3321001 ތެރެއިން ނަންބަރުގެ 2 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓްރީއަށ

 ފާހަގަކުރެވުނު.  ނުގުޅޭކަންނަންބަރަށް  3321000

o 332-0202 ްފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިނުވާކަން ފޯނު ފަހަރު 3 ތެރެއިން ފަހަރުގެ 9 ގުޅާފަިއވާ ނަންބަރަށ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންރިންގުން ފޯނު  2ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  6ޅުނު ގ 

 ބެުލން  ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އިދާރާތަކަށް .3

o ިއާމުކޮށްފައިނުވާކަން  ކައުންޓަރުގައި ނަންބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 ފާހަގަކުރެވުނު

o 3320202  ްފާހަގަކުރެވޭ. )ކައުންޓަރުން މި ނަންބަރު ބަަދލުވެފައިކަމަށް  ފޯނުނަގާކަންމި ނަންބަަރށް ގުުޅމުނ

 ބުނި(

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ްބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުން ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ރިސެޕްޝަނ 

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ން ހިންގު ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް 

 ހޯދުންތައް  އޮޑިޓުގެ 

  ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުން ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ިފާހަގަކުރެވުނު. ނުވާކަން އެއް ހެދިފައި އެސް.އޯ.ޕީ  އިދާރާގައ 

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭއަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް  .2

o ްބޭނުން ނުކުރެވޭކަންނަންބަރު  3306062، 3306063 ތެރެއިން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ 

 (3306062، 3306063، 3306070ފާހަގަ ކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް 

o 3305404 )ްނަގާފައިނުވާކަންފަހަރު ފޯނު  4ފަހަރުތެރެއިން  9ނަްނބަރަށް ގުޅާފައިވާ   )ވެބްސައިޓ 

 ފާހަގަކުރެވޭ

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަން ފޯނު ރިންގުން 3 ރިންގާ 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 5 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ރިސެޕްޝަނުގައި ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ  ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ާނަންބަރުތައް ނުވާ ޑައިރެކްޓްރީގައި އަދި އުނިކުުރމަށް ލިސްުޓން ނަންބަރުތައް ނުކުރާ  ބޭނުން ޑައިރެކްޓްރީގައިވ 

 ލިސްޓުކުރުމަށް ޑައިރެކްޓްރީއަށް

o ާއިން ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމާގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދާތީ، ިމ މަސައްކަތް އިދާރ

 ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ަނސޭހަތްތެރިވެ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިނުވާކަން ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ

 ފާހަގަކުރެވުނު

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ިފާހަގަކުރެވުނު ލިސްޓްކޮށްފައިނުވާކަން ނަންބަރެއް އެއްވެސް ޑައިރެކްޓްރީގައ 

o 332-3206  ާނަގާފައިވާކަންފަހަރު ފޯނު  8ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9)ވެބްސައިޓް( ަންނބަރަށް ގުޅާފައިވ 

 ފާހަގަކުރެވޭ

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަން ފޯނު ރިންގުން 4 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 8 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ 

 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ްގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބް ިދުނމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުމަށްރިސެޕްޝަނ 

o ިލިސްޓުކުރަން ޑައިރެކްޓްރީއަށް ނަންބަރުަތއް ނެތް ޑައިރެކްޓްރީގައ. 
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 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެހިމަނާފައިވާކަން  މަސައްކަތް ިދުނމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުގެ ރިސެޕްޝަންގ 

 ފާހަގަކުރެވުނު

o ެފާހަގަކުރެވޭއަހުލުވެރި ނޫންކަން  އެސްއޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o  ްނަންބަރު ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުން  ޑައިރެކްޓްރީއަށ 

o 3004258  ާފާހަގަކުރެވުނު  ނަގާފައިނުވާކަންފަހަރުވެސް ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި  ރިސެޕްޝަނުގައި ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 ފާހަގަކުރެވުނު  ނެތްކަން

o ް2 ވަުގތީގޮތުން ބަަދލުކޮށް، ނަންބަރުތައް އިދާާރގެ ގޮތުގައި، ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ޒިޔާރާތުން ކުރި އިދާރާއަށ 

 ންކުރަމުްނ އަންނަ ކަމުގައި ވަނީ ދަންނަާވފައެވެ.ބޭނު ނަްނބަރު މޯބައިލް

 ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް  .4

o ެހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ިދުނމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިނުވާކަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ފާހަގަކުރެވުނު 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ  .2

o ްފޯނު ނުނަގާކަންނަންބަރުން  3306151/  3306144ނަންބަރަށް ގުޅިއިރު  3ފައިވާ  ދީ ޑައިރެކްޓްރީއަށ 

 (3004216، 3004217، 3019100ފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ،

o 3341313 ,3341274  ާނަގާފައިނުވާކަން ފަހަރު ފޯނު  6ފަހަރުތެރެއިން  9ނަންަބރަށް ގުޅާފައިވ 

 ނަްނބަރަކީ އެހެން މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނަންބަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވުުނ( 3341313ފާހަގަކުރެވުނު )

o ުފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން  ފޯނު ރިންގުން 4 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 3 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނު ވާކަން

 ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް .4

o ްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުމަށް ރިސެޕްޝަނ 

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ
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 އަށް ފެތޭ އިދާރާތައް  2ލެވެލް 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ ނޫންކަންމުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް އަހުލުވެރި  ސެންޓަރުގެ ކޯލު އަދި މުވައްޒަފުން އިދާރާގ 

o ްހިމެނިފައި ނުވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަން ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  ދީފައިވާ އަށް ޑައިރެކްޓަރީ އަދި ވެބްސައިޓް އިދާރާތަކުގެ .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ  ފޯނު ނަގާކަން ން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

3022200، 3022207، 3323226) 

o 3022200  ާނަގާފައިވޭފަހަރު ފޯނު  8ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާކަންރިންގުން  5ރިންގާ  4ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  8 ގުޅުނ 

 ބެުލން  ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އިދާރާތަކަށް .3

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ވާކަން  ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިޖަވާބް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ  ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ެމަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ޖަާވބު ފޯނަން ބަޔާނުގައި ވަޒީފާގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ އްޒަފުްނާނއިމުވަ ހިދުމަތްދޭ ފޯނުގ 

 ހިމެނުން 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެހިމަނާފައިވޭ  މަސައްކަތް ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ ކަންނޫން އަހުލުވެރި  އެސްއޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަނ 

 ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  ދީފައިވާ އަށް ޑައިރެކްޓަރީ އަދި ވެބްސައިޓް އިދާރާތަކުގެ .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ  ފޯނު ނަގާކަން  ނަންބަރުން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

3323262 ، 3341123 ، 3341124 ) 

o 3323262  ާނަގާފައިވޭ  ފޯނުފަހަރު  2ފަހަރުތެރިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާފައިވާކަން ރިންގުން  4ފަހަރުތެރެއިން  2 ގުޅުނ 

 ބެުލން  ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އިދާރާތަކަށް .3

o ްފާހަގަކުރެވުނު ފޯނު ނުނަގާކަން ގުޅިިއރު ނަންބަރަށް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިދާރާއަށ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން  ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ  ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަ  މަސައްކަތް ހިމަނާފައި ނުވާކަންމުގެ ދިނު ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ  ރިސެޕްޝަންގ

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ލިޔެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ  1މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  2ކުރެވުނު. )ރިސެޕްޝަން 

 ހޮޓްލައިން ބެެލހެއްޓުން. އަނެއް މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް(

o ްފާހަގަކުރެވޭ  ނޫންކަން އަހުލުވެރި ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 ދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އި .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް  ފޯނު ނުނަގާކަން ނަންބަރުން 2 ނަންބަރުތެރެއިން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3329213، 3329178، 3323400ނަންބަރުތައް ދީފައިވާ 

o 3323400  ާފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިނުވާކަންފަހަރު ފޯނު  1ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަން ފޯނު ރިންގުން 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 8 ގުޅުނ 

 ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް  .3

o ިފާހަގަކުރެވޭއާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް  އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެހިމަނާފައިނުވޭ  މަސައްކަތް ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަ ފާހަގަ ކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިާވ  ފޯނު ނަގާކަން ނަންބަރުންވެސް 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ( 3305035، 3305039، 3322625ނަންބަރުތައް 

o 3322625  ާފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންފަހަރުވެސް ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން  ފޯނު ރިންގުން 5 ރިންގާ 4 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދްމަތް އެކި އެކ 

 ދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އި .4

o ްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބް ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުން ރިސެޕްޝަނ 

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ
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 ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  ،އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންމިނިސްޓްރީ 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިވާކަން ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ފާހަގަކުރެވޭ

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ިފާހަގަކުރެވުނު ނުވާކަން ލިސްޓްކުރެވިފަ  ނަންބަރެއް އެއްވެސް ޑައިރެކްޓަރީގައ 

o 3302200  ާފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަންފަހަރު ފޯނު  7ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންރިންގުން ފޯނު  1ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  7ޅުނު ގ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިފާހަގަކުރެވޭއާންމުކޮށްފައި ނުވާކަން  މަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައްޚިދު އެކި އެކ 

 ދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އި .4

o ިބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ  ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ަރީއަށް ދީފައިނުވާ ނަްނބަރުތައް ޑައިރެކްޓްރީއަށް ލިސްޓްކުރުމަށް ޑައިރެކްޓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   

 
 

32 
 

 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ 

 ހޯދުންތައް އޮޑިޓުގެ 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަ  ބޭނުން ނުކުރެވޭކަންނަންބަރު  3038896، 3038805 ތެރެއިން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ( 3038896، 3038805، 3335949ކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް 

o 333-5949  ާފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން ފަހަރު ފޯނު  8ފަހަރުތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން  ފޯނު ރިންގުން 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 8 ގުޅ 

 ދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން އި .3

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ނުވާކަންމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ޚިދު އެކި އެކ 

o ްފާހަގަ ކުރެވުނު. މުވައްޒަފަކު ނެތްކަން  ރިސެޕްޝަނުގައި ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އިދާރާއަށ 

 ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ  .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ްނެތުމާ  ރިސެޕްޝަންގައި މުވައްޒަފުން ކަނޑަައޅާފައިވާ ހިދުމަތްދިނުމަްށޓަކައި ފޯުނގެ ނުނެގުާމ، ފޯނު އިދާރާއިނ 

 ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ަނސޭހަތްތެރިވުން 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިނުވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 )މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުވިަފހުން ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ހެދިފަ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު(

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 ލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެ .2

o ްފާހަގަ ކުރެވުނު  ފޯނު ނުނަގާކަންނަންބަރުން  3310101 ތެރެއިން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3324986، 3324983، 3310101)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o 3343433  ާފާހަގަކުރެވޭނަގާފައިނުވާކަން  ފޯނުފަހަރު  3ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

 ) މި ނަންބަރަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރެއްކަން ާފހަަގކުރެވުނު (

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންރިންގުން ފޯނު  3ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  6 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން މަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ޚިދު އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ެހިމެނުން މަސައްކަތް ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަނުގ. 

o ިކުރުންއުނި ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިވޭ މަސައްކަތް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަ ކުރެވުނު ނުނަގާކަން ނަންބަރުން ފޯނު  3333041 ތެރެއިން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3341648، 3333041، 3323206)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o 3323206  ާފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާފައިވާކަންފަހަރުވެސް  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާފައިވާކަން  ރިންގުން 3 ރިންގާ 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅ 

o ްނަންބަރު ބޭނުން  1ޓްރީ އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ރިސެޕްޝަންގައި މިނިސް ކުރިއަށްދިޔައިރު އޮޑިޓ

 ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް  އެކި އެކ 

 ފާހަގަކުރެވުނު  ނުވާކަން

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް  .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު އަދި  ބޭނުން ނުކުރެވޭކަން ނަންބަރު  3323943 ތެރެއިން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

، 3007200ފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް  ނުނަގާކަން ނަންބަރުން ފޯނު  3340981

3323943 ،3340981) 

o 300-7200  ާފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންފަހަރުވެސް ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާފައިވާކަންރިންގުން  2ގާ ރިން 1 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި  ރިސެޕްޝަނުގައި ނަންބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދްމަތް އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނު  ނުވާކަން

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިން މުަވއްޒަފުންނަށް ގޮތުގެމަތި  އެއްގޮތްވާ އުޫޞލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން  ިދުނމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުން ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުުމގެ  1މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  2ގެ ރިސެޕްޝަނ

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުވާކަންމަސައްކަތް ހިމަނާފައި 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ  ފޯނު ނަގާކަން ނަންބަރުންވެސް 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3315668، 3338825، 3335084ނަންބަރުތައް 

o 3335084  ާފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިނުވާކަންފަހަރު ފޯނު  4ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން ރިންގުން ފޯނު  5ރިންގާ  4ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  5 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުވާކަން 

 ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް  .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ެހިމެނުން މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ޖަވާބް ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަނުގ. 
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 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިނުވާކަންގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދުނމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ފާހަގަކުރެވުނު

o ްފާހަގަކުރެވޭ ނޫންކަންގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް އަހުލުވެރި ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު  ނުނަގާކަންނަންބަރުން ފޯނު  3303507ނަންބަރުތެރެއިން  3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ( 3303507، 3309827، 3313456)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o 3313456   ާފާހަގަކުރެވުނު ނަގާފައިނުވާކަންފަހަރު ފޯނު  2ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާފައިވާކަންރިންގުން  4ރިންގާ  3ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  7 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނު ހުރިކަން

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުމަށް ޝަންރިސެޕ 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެހިމަނާފައިނުވާކަން  މަސައްކަތް ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ

 ފާހަގަކުރެވުނު

o ެފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރިކަން އެސްއޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު ފޯނު ނުނަގާކަން ނަންބަރުން  3322050 ނަންބަރުތެރެއިން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (  3030365 ,3030359 ,3322050ނަންަބރުތައް)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ 

o 303-0300  ާފާހަގަކުރެވުނު ނަގާފައިވާކަންފަހަރުވެސް ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން  ފޯނު ރިންގުން 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ްފާހަގަކުރެވުނު ބަދަލުވެފަހުރިކަން  ނަންބަރުތައް ބައެއް އިދާރާގެ އިރު ޒިޔާރަތްކުރި އިދާރާއަށ 

o ިއާންމުކޮށްފައި  ރިސެޕްޝަނުގައި ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނު ހުރިކަން

 ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ  .4

o ެހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ިދުނމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބު ފޯނަށް އިދާރާގައ 

  ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ވެރިކުރުމުގެއަހުލު

o ާނުވާ ޑައިރެްކޓްރީގައި އަދި އުނިކުރުމަށް ޑައިރެކްޓްރީިއން ނަންބަރުތައް ނުުކރާ ބޭނުން ޑައިރެކްޓްރީގައިވ 

 ިލސްޓުކުރުމަށް ޑައިރެކްޓްރީއަށް ނަންބަރުތައް
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 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިނުވާކަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ފާހަގަކުރެވުނު

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު ނަގާފައިވާކަންފަހަރުވެސް ފޯނު  9ގުޅާފައިވާ  3018001 ނަންަބރު ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓްރީއަށ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން ރިންގުން ފޯނު  3ރިންގާ  2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ

 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު 

o ީއަށް ދީފައިވަނީ އިދާރާގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގެ ނަންބަުރކަން ފާހަގަކުރެވުނު  ޑައިރެކްޓަރ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ްގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދުނމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުމަށްރިސެޕްޝަނ 
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 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުންއެކު އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިނުވާކަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

ފާހަގަކުރެވުނު އަދި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އިދާރާގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔެފައިވަނީ އެހެްނ އިދާރާގެ 

 ނަން ކަމުގައި ފާހަގަވި 

o ްފާހަގަކުރެވޭ  ވެފައިވާކަން އަހުލުވެރި ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ  .2

o ްބޭނުން ނުކުރެވޭކަންނަންބަރު  3004216/  3004217ނަންބަރުން  3  ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓްރީއަށ 

 (3004216، 3004217، 3019100ފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ،

o 3019100   ާފާހަގަކުރެވުނު ނަގާފައިވާކަން ފަހަރުވެސް ފޯނު 9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން ރިންގުން ފޯނު  4ގާ ރިން 3 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުވާކަން 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ްނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުމަށް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯރިސެޕްޝަނ 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 އަށް ފެތޭ އިދާރާތައް  3ލެވެލް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުންދާރާތަކުން އި .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ ނޫންކަން މުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް އަހުލުވެރި  ރިސެޕްޝަންގ 

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  އިދާރާތަކުގެ .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ  ނުނަގާކަން ނަންބަރުްނ ފޯނު   3324968ަނންބަރުގެ ތެރެއިން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3324968 ، 3020200 ، 3008901)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o 3020200  ާފަހަރު ފޯނު ނަގާފައިވޭ 8ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންރިންގުން ފޯނު  4ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  8 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން   .3

o ިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައިޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް  އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ިންަބރެއް ހުރިނަމަ، އެ ނަންބަރުތައް ޑައިރެކްޓަރީއިން އުނިކުރުންނަ ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ  އަހުލުވެރިވެފައިވާކަންއަށް ޕީ.އޯ.އެސް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ީކަނޑާލާއިފައެވެ.ނަންބަރު ވަނީ  3005353،  3005302ނަންބަރުގެ ތެރެއިން  3އަށް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރ 

 ، 1402އިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަްނބަރުތަްއ ފާހަގަކުރެވޭ )ޑަ ނަގާކަންނަންބަުރން ފޯުނ  1402އަދި 

3005353 ، 3005302 ) 

o 1402  ާފަހަރު ފޯނު ނަގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  5ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފައިވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންރިންގުން ފޯނު  12ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  4 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން   .3

o ިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ނަްނބަރުތައް ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދްމަތް އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ރާސާކުރުންދި ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ  ވެފައިވާކަން އަހުލުވެރި އަށް ޕީ.އޯ.އެސް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

o ްނުވާކަން ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަން ޖަވާުބ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނާފައި ރިސެޕްޝަނ 

 ފާހަގަކުރެވޭ

 ށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަ .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް  ފޯނު ނަގާކަން ތަކުން ނަންބަރު ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

3323902 ، 3323918) 

o ްތަފާތުކަންނޑައަޅާފައިވާ ނަންބަުރ ކަ ހިދުމަތްދިުނމަށް އިދާރާއިން ނަންަބރުތަކާއި ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ 

 ފާހަގަކުރެވޭ

o  332-3834  ާފަހަރުވެސް ފޯނު ނަގާފައިވޭ 9ނަންބަރަށް ގުޅާަފއިވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާކަންރިންގުން  2ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  9ޅި ގ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައިތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ލިބިގަ ޚިދްމަތް އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ެމަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ޖަާވބު ފޯނަން ބަޔާނުގައި ވަޒީފާގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މުވައްޒަފުްނާނއި ހިދުމަތްދޭ ފޯނުގ 

 ހިމެނުން 

o ިއެ ނަންބަރުތައް ޑައިރެކްޓަރީއިން އުނިކުރުންހުރިނަމަ ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ ، 
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 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ ނޫންކަން  އަހުލުވެރި ޕީއަށް.އޯ.އެސް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

o ްހިމަނާފައިވޭ  މަސައްކަތް ިދުނމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަނ 

 ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު  .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ  ފޯނު ނަގާކަންނަްނބަރުންވެސް  3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

3324545 ، 3328282 ،3006758) 

o 332-8282  ާފަހަރުވެސް ފޯނު ނަގާފައިވޭ 9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާކަން ރިންގުން  2ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  9ޅުނު ގ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައިޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް  އެކި އެކ 

 ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް  .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން އަހުލުވެ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ  އަހުލުވެރިވެފައި ވާކަން ޕީއަށް.އޯ.އެސް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްއަދި  ފޯނަށް ޖަވާބް ނުދެއެވެ.ަނންބަރުން  3006777ގެ ތެރެއިން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ، 3328887)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް  ނަގާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ނަންބަރުން ފޯނު  2އަނެއް 

3014489  ، 3006777) 

o 3328887  ާފާހަަގކުރެވޭ ނަގާފައިނުވާކަންފަހަރު ފޯނު  3ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުރިންގުންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ 8އެވަރެޖްކޮށް ، ފޯނަށް ޖަވާބުދީފައިވަނީފަހަރުގެ ތެރެއިން  6ނު ގުޅ 

 ބެުލން  ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އިދާރާތަކަށް .3

o ަރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ޖުމްލ 

 އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް  .4

o ިތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ އެއްގޮ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
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 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ިފާހަގަކުރެވޭ  އަހުލުވެރިވެފައިވާކަންސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް ރ 

o ްހިމަނާފައިވޭ  މަސައްކަތް ިދުނމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯން ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ  ދީފައިނުވާކަން ނަންބަރެއް ޑައިރެކްޓަރީއަށ 

o ާފަހަރު ފޯނު ނަގާފަިއވޭ 8ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފައިވާ  3013017 ވެބްސައިޓްގައިވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާކަން  ރިންގުން 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 8 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ަރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ޖުމްލ 

 ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ  .4

o ްލިސްޓްކުރުމަށް ޑައިރެކްޓްރީގައި ނަްނބަރުތައް ދީފައިނުވާ ޑައިރެކްޓްރީއަށ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   

 
 

47 
 

 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 

 އޮޑިޓްގެ ހޯދުންތައް 

  ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުން އެސް.އޯ.ޕީ އަދި އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ  ވެފައިވާކަން އަހުލުވެރި ޕީއަށް.އޯ.އެސް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ 

o ެހިމަނާފައިވޭ  މަސައްކަތް ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ 

 އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ  .2

o ެފާހަގަކުރެވުނު  ބޭނުން ނުކުރެވޭކަން މިވަގުތު ވެބްސައިޓް އިދާރާގ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ  ފޯނު ނަގާކަންނަންަބރުން  ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

3014322 ، 3002722 ، 3303953) 

o ްފާހަގަކުރެވޭ ގުޅުންހުރި ނަންބަރެއް ނޫންކަންނަންބަރަކީ އިދާރާއާއި  3002722 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ 

o 3014322  ިނަގާފައިވޭ ފަހަރުވެސް ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅ 

o ުފާހަގަކުރެވޭނަގާކަން  ފޯނު ރިންގުން 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅުނ 

 ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން އިދާރާތަކަށް  .3

o ަރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ޖުމްލ 

o ްފާހަގަ ކުރެވުނު ބޭނުން ނުކުރާކަން  ފޮތް ހެދިފައިވާއިރު ފޮތެއް މެސެޖްލިޔަނ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިންނަްށ މުވައްޒަފު ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
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 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަންއެސް.އޯ.ޕީއަށް  މުވައްޒަފު ރިސެޕްޝަންގ 

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

 ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު  .2

o ެފާހަގަކުރެވޭ  ބޭނުން ނުކުރެވޭކަން ވެބްސައިޓް އިދާރާގ 

o ްޖަވާބު ނުދެއެވެ. ނަްނބަރުން ފޯނު ރިންގވާނަމަވެސް ފޯނަށް  3014492ބަރުން ނަން  3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ، 3014494)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ަނންބަރުތަްއ  ފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާކަންަނންބަރުްނ  2އަދި އަނެއް 

3014486 ، 3014492 ) 

o 3014494  ާނަގާފައިނުވޭ ފަހަރު ފޯނު  4ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o  ުފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާކަންރިންގުން  3ރިންގާ  2ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  5ގުޅުނ 

 ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް  .3

o ަރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ޖުމްލ 

 ދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އި .4

o ިވާބް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ ޖަ ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ސާކުރުންދިރާ ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވޭ  އަހުލުވެރިވެފައިވާކަންޒަފުން އެސް.އޯ.ޕީއަށް މުވައް ރިސެޕްޝަންގ 

o ެފާހަގަ  ހިމަނާފައި ނުވާކަންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަންގ

 ކުރެވުނު

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ  ފޯނު ނަގާކަން  ނަންބަރުން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

3310405 ، 3325796 ، 3323358 ) 

o 3323358  ާފޯނު ނަގާފައިވޭ ފަހަރުވެސް  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާކަން ރިންގުން  2ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  9ނު ގުޅ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ަރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ޖުމްލ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ެމަސައްކަތް ދިނުމުގެ  ޖަާވބު ފޯނަން ބަޔާނުގައި ވަޒީފާގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މުވައްޒަފުްނާނއި ހިދުމަތްދޭ ފޯނުގ 

 ހިމެނުން 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެމަސައްކަތް ހިމަނާފައިވޭ  ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ ނޫންކަން އަހުލުވެރި ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަކުރެވޭ )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަްއ  ނަގާކަން  ފޯނު ނަންބަރުން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

3323820 ، 3313325 ، 3321752 ) 

o  332-1752  ާފޯނު ނަގާފައިވޭ ފަހަރުވެސް  9ނަންބަރަށް ގުޅާަފއިވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާކަންރިންގުން  3ރިންގާ  2ހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް ފަ 9 ގުޅުނ 

 ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން އިދާރާތަކަށް  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ނުވާކަން މަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަންބަރުތައް ރިސެޕްޝަންގައި ޚިދު އެކި އެކ 

 ފާހަގަކުރެވޭ

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން އަ
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 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެހިމަނާފައިވޭ  މަސައްކަތް ިދނުމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން އެސްއޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަނ 

 ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް  .2

o ްފާހަގަކުރެވުުނ  ނުނަގާކަންފޯނު ނަންބަރުން  3344079ނަންބަރުތެރެއިން  2 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3344079، 3344077)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o  3344077  ާފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައި ނުވާކަންފަހަރު ފޯނު  2ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަން ފޯނު ރިންގުން 3 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 7 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް  އެކި އެކ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 އް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެވަގުތީ ހިމަނާފައިވޭ ގެ މަސައްކަތް ދިނުމު ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ(

 މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބް ދިނުމުގެ މަސައްކަްތ ހިމަނާފައި ނުވޭ(

o ްފާހަގަކުރެވުނު އަހުލުވެރިކަން އެސްއޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ަނންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްނަންބަރެއްކަްނ  ބޭނުން ނުކުރެވޭ މި ނަންބަރަކީ  3004303 ނަންބަރުތެރެއިން 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ( 3004300، 3004303، 3004302ނަންބަރުތައް ފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ 

o 3004300  ާފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާފައިނުވާކަން ފަހަރު  5ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަަރށް ގުޅާަފއިވ

 ފަހަރު ކޯލް ޑިސްކަނެކްޓްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު( 3)މީގެތެރެއިން ގުޅި 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ފައިވާކަންނަގާ ރިންގުން ފޯނު  3 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 4 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން  އެކި ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް އެކ 

 ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ީވަޒީފާގެ ަބޔާނަށް ފޯނަށް ޖަވާބް ދިނުމުެގބަިއ ހިމަނައި ވަޒީފާ ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ެފާހަގަކުރެވުނު )ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަށް ވީަމ  ވަޒީފާ ބަޔާން ހެދިފައިނުވާކަން  މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަންގ

 ވަޒީފާ ބަޔާން ހަދަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި. މި މުވައްޒަފުންގެ ހެދިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް(

o ްެއސް.އޯ.ޕީ އާއި  ފާހަގަކުރެވޭ )ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އަހުލުވެރިކަންގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ

 ކޯލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވިފައި އޮންނަ އެސް.އޯ.ޕީ ތަފާތުކަން ފާަހގަކުރެވުނު(

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްނަންބަރު  3349234، 3349200ރެއިން އޮޑިޓް ކުރިއަށްިދޔައިރު ަނންބަރުތެ 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ( 3349234، 3349200، 1617ފާހަގަ ކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ަނންބަރުތައް  ނުކުރެވޭކަންބޭނުން 

o 1617 ްފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަން ފޯނު ފަހަރު 7 ތެރެއިން ފަހަރުގެ 9 ގުޅާފައިވާ ނަންބަރަށ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންރިންގުން ފޯނު  3ފަހަރުވެސް އެވަރެޖްކޮށް  7 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް އާންމުކޮށްފައިވާކަން ފާަހގަކުރެވޭ އެކި އެކ 

 ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް  .4

o ްއް ތައްޔަރުކުރެވި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުން ބަޔާނެ ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަނ 

o ިނިކުރުންއު ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ިޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގެ 1 ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ 2 މަސައްކަތްކުރާ ރިސެޕްޝަންގައ 

 ފާހަގަކުރެވޭ  ހިމަނާފައިނުވާކަން މަސައްކަތް ދިނުމުގެ

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރިކަމަށްގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަ ކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް  ނުނަގާކަންފޯނު  3018328 ތެރެއިން ނަްނބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 ( 3018328، 3017317، 3018300ދީފައިވާ ނަންބަރުތައް 

o  3018300  ާފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންފަހަރުވެސް ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން  ފޯނު ރިންގުން 2 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިފާހަގަކުރެވޭ އާންމުކޮށްފައި ހުރިކަން ބަރުތައް ނަން  ފޯނު ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގަތުމަށް ޚިދްމަތް އެކި އެކ 

 ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ  .4

o ްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބް ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުން ރިސެޕްޝަނ 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ  އަހުލުވެރި ވެފައިވާކަންގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ްފާހަގަ ކުރެވުނު  ބޭނުން ނުކުރެވޭކަންނަންބަރު  3347374  ތެރެއިން ނަންބަރު 3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3347366، 3347374، 3347300)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o 3347300  ާފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަންފަހަރު ފޯނު  7ފަހަރުތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ނަގާފައިވާކަން ފޯނު ރިންގުން 3 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 7 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ަރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ޖުމްލ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ިަބރެއް ހުރިނަމަ، އެ ނަންބަރުތައް ޑައިރެކްޓަރީއިން އުނިކުރުންނަން ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިވޭ  މަސައްކަތް ިދުނމުގެ ޖަވާބު ފޯނަށް ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރިކަމަށްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް މުވައް ރިސެޕްޝަނ 

 އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް .2

o ްފާހަގަ ކުރެވުނު  ބޭނުން ނުކުރެވޭކަންނަންބަރު  3006824ނަންބަރު ތެރެއިން  3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ

 (3006824، 3010101، 3010100)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް 

o 3010100  ާފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަންފަހަރު ފޯނު  8ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާފައިވާކަން  ރިންގުން 4 ރިންގާ 3 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 8 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ަރަނގަޅު  ވަރަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް ގޮތެއްގައި ޖުމްލ 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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 އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭއަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ޑައިރެކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  .2

o ް3324622އަދި  ބޭނުންނުކުރެވޭނަންބަރު  3324416ނަންބަރުތެރެއިން  3 ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރީއަށ 

، 3324416، 3324622ފާހަގަކުރެވުނު )ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތައްޖަވާބު ނުދޭކަން ނަންބަރުން 

3325541 ) 

o 3323242  ާފާހަގަކުރެވޭ ފޯނު ނަގާފައިވާކަންފަހަރު  8ފަހަރުގެ ތެރެއިން  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ުފާހަގަކުރެވޭ  ފޯނު ނަގާފައިވާކަން ރިންގުން 3 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 8 ގުޅުނ 

 އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ފޯނަށް ޖަވާބުދޭތޯ ބެުލން  .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނު ހުރިކަން

 ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް:އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް  .4

o ިމުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

o ާޑައިރެކްޓްރީގައި ނުވާ ނަންބަރުތައް  އުނިކުުރމަށް އަދި ލިސްުޓން ނަންބަރުތައް ނުކުރާ  ބޭނުން ޑައިރެކްޓްރީގައިވ

 ޑައިރެކްޓްރީއަށް ލިސްޓުކުރުމަށް
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 މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ

 އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތައް 

  ދިރާސާކުރުން ހޯދައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ އަދި ޕީ.އޯ.އެސް އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާތަކުން .1

o ްމަސައްކަތް ހިމަނާފައިވޭ ގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ިދުނމުގެ ރިސެޕްޝަނ 

o ްފާހަގަކުރެވޭ އަހުލުވެރި ނޫންކަން ގެ މުވައްޒަފުން އެސްއޯޕީއަށް ރިސެޕްޝަނ 

 ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި ފޯނަށް ޖަާވުބދޭތޯ ބެލުން  ދީފައިވާ އަށް ޑައިރެކްޓަރީ އަދި ވެބްސައިޓް އިދާރާތަކުގެ .2

o ްފާހަގަކުރެވުނު  ނުކުރެވޭކަން ބޭނުންނަންބަރު  3322328ނަންބަރުން  3ވާ  ދީފައި ޑައިރެކްޓްރީއަށ

 (3338046، 3322328، 3322242)ޑައިރެކްޓަރީއަށް ދީފައިވާ ނަންަބރުތައް

o 3322242  ާފާހަގަކުރެވުނު ނަގާފައިވާކަންފަހަރުވެސް ފޯނު  9ނަންބަރަށް ގުޅާފަިއވ 

o ިފާހަގަކުރެވޭ ނަގާފައިވާކަން ރިންގުން ފޯނު  4 ރިންގާ 3 އެވަރެޖްކޮށް ފަހަރުވެސް 9 ގުޅ 

 ބެުލން  ޖަވާބުދޭތޯ ފޯނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އިދާރާތަކަށް .3

o ިއާންމުކޮށްފައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަްނބަރުތައް ރިސެޕްޝަނުގައި  އެކި އެކ

 ފާހަގަކުރެވުނުހުރިކަން 

 އިދާރާގެ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ަމސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙައްލުތައް: .4

o ިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަްށ  އުޞޫލާ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ޖަވާބް ފޯނަށް އިދާރާގައ

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

o ިއުނިކުރުން ޑައިރެކްޓަރީއިން ނަންބަރުތައް އެ ހުރިނަމަ، ނަންަބރެއް ނުކުރާ ބޭނުން އިދާރާގައ 
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ސަބަބުތަކާހުރެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ނުވާ އިދާރާއަކީ އެކި އެކި  3ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އިދާރާތަކެވެ. މި އިދާރާތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 

 ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

އޮޑިޓް ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއަކަށް ުނވާތީ މި އިދާރާގެ މޯ

 ނުވާނެއެވެ.  ކުރެވިފައި

 

 ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް 

ނަމަވެސް މި އިދާރާއަށް  ކެވެ.ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމި 

އަދި މިނިސްޓްރީ ނިސްބަތްވާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތްކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. 

މެދުވެރިކޮށް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސްގެ އާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުަމށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް  ފްއޮ

 ްށ ގުޅުމަށާއި، އެ ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ނަންބަރަ 1691 އެ އިދާރާއިން މަޢުޫލމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންާވ ނަމަ، ،ދުމުންއެ

މަޢުލޫމާުތ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އޮޑިޓަރުންނަށްއިކޮނޮމިކް  ފްިމނިސްޓްރީ އޮށާއި ޚިދުމަތް ލިބިދެވޭނެކަމަށް ލިޭބނެކަމަ މަޢުލޫމާތު

 ދީފައިވެއެވެ.

 

 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް 

ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ތެރޭގައި އުފައްދާފައިވާ ސެކްޝަންއެކެވެ.  ،މި އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  ،އަދި މި އިންސްޓިޓިއުޓްއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

ގޮްތ ދުމަތް ލިޭބނެގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖެިހފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިންސްޓިިޓއުޓުން ޚިއެމްޕަވަރމަންޓްގެ މައި ނަންބަުރ މެދުވެރިކޮށް 

 މަޢުލޫމާތު އިން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުއޮޑިޓަރުންނަށް ކަމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ދީފައިވެއެވެ.
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 އިތ ަރށް ގޮތް ައމަލ ކ ރަމ ންދާ ަޖވާބ ިދނ މ ަގއި ފޯނަށް ޮއފީސްތަކ ން ގ  ސަރ ކާރ  6

 ހައްލ ތައް  ހ ށަހަޅާ ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި

ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ގެ އޮފީސްތަކުން ފޯނަށް ޖަވާބުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ސަރުކާރު

 ހަރުދަނާކުރުުމގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމެވެ. އިތ ރަށް، އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލައި

 ްދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއާއި ދޫ އަރީދިރާގު، އު  - އިދާރާތަކުގެ ނަންބަރުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުނ

ނީ އަދާހަމަކޮށްފައިާވ ަނންބަރުތަކަކީ އެންމެ ަފހުގެ ނޫ މެދުވެރިޮކށް އާންމުންަނށް ލިެބން ހުރިބުކް ނޫނީ ގޫގުލް ފޭސް

، އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެކުރެވުނެވެ. މިހެންކަމުން، ރައީސުތަކެއް ނޫންކަން މި އޮޑިޓުން ފާހަގަނަންބަރު

ގ ޅޭގޮތ ން ހ ރި  ދ މަތްތަކާޚިއޮފީހ އް މ ދ ވ ރިކޮށް ދ ވޭ  އޮފީސްތަކާއި އ  ގ ރައްޔިތ ންނަށް އ އްތަނަކ ން ަސރ ކާރ 

އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު  ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ. ރައީސުނަންބަރ ތައް ފ ންާނނ  ގޮތ އް ހ ދ މަކީ ރަނގަޅ  ކަމ އް ކަމ ގައި ފ ނ އ ވ 

 މައްސަލައަށް ހައްެލއް ލިބޭނެއެވެ.އްސަކުރެވިގެން ވެބްސައިޓެއް ހެދުމުން ިމ ދެންނެވުނު ޚާނުވަތަ ނަްނބަރުތަކަށް 

  ްއޮފީސް ބަދަލުވުމާއި،  – އިދާރާތަކުން ނަންބަރުތަކަށް ބަދަލުއައުމުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުނ

ނެޓްވޯކް މައްސަލަ ޖެހުން، ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް މަސައްކަތް ނުކުރުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުން، އާންމުންނަްށ 

ޅާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދުމަތް ނުލިބޭ ނަްނބަރުތަކަކަށް ގުޚިމައުލޫމާތުތައް ނުލިބި، މަސައްކަތް ނުކުރާ ނޫނީ މި ފަދަ 

ކަމުން، އިދާރާގައި މި ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވާ ހިނދު، އާންމުންނަށް އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް މައުލޫމާތުތައް މިހެން

މަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ފެނެއެވެ. މި ދެންނެުވނު އުޞޫލުގައި، ދިނުމަށް އަމަލުކުރާނެ އުޫޞލެއް ކަނޑައެޅު

މައުލޫމާތުތައް ދަތުރުކުރާނެ ަމގުތައް ސާފުކޮށް  ،އިރު ުދމަތަށް މައްސަލައެއް ދިމާވާޚިނަންބަރު ބަަދލުވުން ނުވަތަ 

 ކަނޑައެޅެންވާނެއެވެ.

  ްމަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން އިދާރާތަކުގެ  ޖެހޭ ބޭނުންތައް ވީހާވެސް މަދުކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފޯނުކުރަނ – 

ކުރުން، ވަޒީފާއެއްގެ މައުލޫމާތު ސާފުނުވަތަ މިންގަނޑެއްގެ ނީ އުޞޫލެއްގެ އިދާރާތަކަށް އެންމެ ގިނައިން ފޯނުކުރަ

ސިޓީ  ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށާއު އުދާސްތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަމައުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުން، 

ނުވަތަ ފޯމު ަފދަ ލިޔެކިއުންތައް ލިބުނުތޯ ޗެކްކުރުން ފަދަ ކަންކަުމގައި ކަން މި އޮޑިޓުގެ ކުރިން ޭބއްވުނު ފޯރަމުގައި 

ަފދަ ގޮތަކަށް އިްނތިޒާމުކުރެވިދާނެ  ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. މި ދެްނނެވި ކަންކަމަކީ ފަސޭހައިން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ

އްގެ އަޕްޑޭޓް އޮންލައިކޮށް ފެންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ވެބްސައިޓު ތައްޔާރުކުރުން؛ އިދާރާއިން ކަންކަމެވެ. މިސާލު: ސިޓީއެ

ނީ މުކޮްށ ކުރާނެ ސުވާލާިއ ޖަވާބު ނޫ އިރު އުޞޫލަކާ ގުޅޭގޮތުން އާން ގަވާއިދެއް ނޫނީ އައު އުސޫލެއް އާންމުކުރާ

 ފަދަ ކަންތައްތައް ުކރެވިދާނެއެވެ. ކަން ކުރާނެގޮތުގެ ކަރުދާހަކާއެކު އާންމުކުރުން



އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން   
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  ީއިވާ މުވައްޒަފުންކަން ވެފަ ރީން ދުމަތްދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމް ޚި ދިނުމާއި ފޯނަށް ޖަވާބު ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކ

ބައެއް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާ ހިނގާުނހިނާގގޮތް ރަނގަޅަށް  – ކުރުންކަށަވަރު 

ދުމަތް ދިނުމުގައި މައުލޫމާތު ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަަކށް ރަނގަޅަށް ތެުދ ޚިފު ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ސާ

ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ރިސެޕްޝަންގެ  ކަން  މައުލޫމާތު ނުދެވޭފުރިހަމަ

ވެފައިވާ ތްދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީންދުމަޚިދިުނމާއި ށް ޖަވާބުމުވައްޒަފުންނަކީ ފޯނަ މުވައްޒަފުން/ފޯނަށް ޖަވާބު ދޭ

މުވައްޒަފުންކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެެވ. އަދި ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުން/ފޯނަށް ޖަާވބު 

 ،މައުލޫމާތުތައް އިތުރުކޮށް ގެންދާ އޮރިއެންޓޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދެވޭނަށް އިދާރާއިްނ ކުރިޔަށްންދޭ މުވައްޒަފު

ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިދާރާއިން އާންމުކުރާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކީ، ރިސެޕްޝަންގެ 

ވެސް  ކަމަށްނަށް މައުލޫމާތު ދެވިެގން އާންމުކުރެވޭ ލިޔެ ކިޔުންތަކެއްމުވައްޒަފުން/ފޯނަށް ޖަވާބު ދޭ މުވައްޒަފު

 ހެދިދާނެއެވެ.
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 ނިންމ ން  7

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންނަ ޯފނު ކޯުލތަކަށް އަވަސް ކަމާއެކު ޖަވާބު ދިނުމަށާއި އޮފީސްތަކުން  މި ރިޕޯޓްގައި އެވަނީ

ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޓުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ. މި ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުގެ މަްއސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި މި އޮޑިޓުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ފުރިހަމަ ެއހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 

 ލިބިފައިވާކަން ޝުކުރުވެރި ކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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