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ު

ުކުިރއަށްެގންެދވުނުުަގއިު)އެްމއެްފޑީޭއ(ުުމޯލްޑިވްސްުފުޑްުއެްނޑްުޑްަރގްުއޮޯތރިޓީ

ުގެުރިޕޯޓުުޚާއްސަުޮއޑިޓުު

 ތަޢާރަފުު .1

(ުއެމްއެފްޑީއޭ)ުމޯލްޑިވްސްުފުޑްުއެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީު،ގުޅިގެންުއޮފްުހެލްތުގެުއެދިވަޑައިގަތުމާމިނިސްޓަރުު،މިުއޮޑިޓަކީ

ުގައިުބަލަންުނެަކމާއިުއޮޑިޓުކުރިއަށްުގެންދާއެުއޮތޯރިޓީގައިުުވާުޚާއްސަުއޮޑިޓެކެވެ.ުމިުއޮޑިޓުގޮސްފައިގެންކުރިއަށްުގައިު

ވަނަުދުވަުހ6ުުސެޕްޓެންބަރ2021ުުުު،އެދިުންތައްތައްުފާހަގަޮކށްދެއްވުންކަުއެު،ނަމަުވާުބޭނުންވާުޚާއްސަުކަންތައްތަކެއް

އެމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލް ސްކޯޕްުގެުބަލައިުއޮޑިޓުުތަކުގެުމައްޗަށްއިރުޝާދުިލބިފައިވާުމިނިސްޓްރީއިންުުތުގައިުދެްނނެވުމުނުް،

ނޑައަޅައި ުފެށިގޮއަމަލީުކަ ުމަސައްކަތް ުއޮޑިޓްގެ ުތުން ުދުވަުހއެވެ.14ުުއޮކްޓޫބަރ2021ުުުފައިވަނީ ުޖަނަވަރ2022ުީވަނަ

 ، އިރުުގެންދެވިފައިވާކުރިއަށްު"ު)އިދާރާއަށްުހާޒިރުވެުމައުލޫމާތުުހޯދުން(ފީލްޑްުވޯކް"ވަނަުދުވަހާުހަމައަށްުއޮޑިޓުގ11ުުެ

ުނަުދުވަހުއެވެ.ވ8ުަފެބުރުވަރ2022ުުީގެުމަސައްކަތްުނިމިފައިުވަނީުޑިޓުއޮ

 އޮޑިޓްގެުސްކޯޕްު .2

އ7ުެސްކޯޕްގެުގޮތުގައިުުގެމިުޚާއްޞަުއޮޑިޓު ނޑައެޅިފައިވެއެވެު. ުތިރީގައިުބަޔާންކޮށްފައިުުކަންތައްތަކުގެުތަފުޞީލުުުކަމެއްުކަ

ުއެވަނީއެވެ.

2.1 ު ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުއޮފީހުން ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުސެކްޝަންތަކުގެުުމަސައްކަތްތައްުމެންޑޭޓްގައިވާއޮތޯރިޓީއަށް

 ހިމެނޭތޯުބެލުން.ުތެރޭގައިުމަސައްކަތްތަކުގެ

 ބެލުން.ުންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުމުވައްޒަފުންގެުވަޒީފާުބަޔާންތަކުގައިުހިމެނިފައިވޭތޯސެކްޝަންތަކުންުކުރަ 2.2

ުއަދަދުތައޮނިގަނޑުގަުއޮތޯރިޓީގެ 2.3 ުތިބި ުމުވައްޒަފުން ުު،ކާއިއި ުއޮނިގަނޑު ުމަސައްކަތްތައްުއިދާީރ ުގޮތުން ރޭވިފައިވާ

 .އަޅަންވީުފިޔަވަޅުތައްުދެނެގަތުންއެއާުގުޅިގެންުު،ކާއިރުމުގައިުދިމާވާުގޮންޖެހުންތަކު

` 



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު

4 

 

އަންގާފައިވޭތޯު 2.4 މުވައްޒަފުންުކުރާުމަސައްކަތާުގުޅޭގޮތުންުއަމަލުކުރަންޖެހޭުގަވާއިދުތައްުމުވައްޒަފުންނަށްުއެނގިފައިވޭޯތު/

 .ބެލުން

 .ދެނެގަތުންުމުގައިުޑިވިޜަން/ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެުގުޅުންމަސައްކަތްުކުރު 2.5

ުގަވާއިދު 2.6 ުތަންތަން ުހިމެނިފައިވާ ުއިންސްޕެކްޝަންގައި ުއޮތޯރިޓީގެ ުޑްރަގް ުއެންޑް ުފުޑް ުްނުއިންސްޕެކްޓްުމޯލްޑިވްސް

 ބެލުން.ުކުރަމުންދޭތޯ

ުއެއް 2.7 ުލީޑަޝިޕްގައި ުލީޑަރޝިޕްގެއޮތޯރިޓީގެ ުދިމާވާ ުސަބަބުން ުތިބުމުގެ ުމުވައްޒަފުން މައްސަލަތައްުުލެވެލްއެއްގެ

ުން.ދެނެގަތު

ުގެންގޮސްފައިވާުގޮތްުކުރިއަށްުުއޮޑިޓުު .3

ުވަނީއެވެ.ުމައުލޫމާތުުހޯދިފައިވާުގޮތްތައްުތިރީަގއިުއެުކުރިއަށްގެންދިއުމުގައިުއޮޑިޓު

3.1 ު"ު ުލިޔެކިޔުންތައް ުމައުލޫމާތާއި ުބޭނުންވާ ުފޯމުއޮޑިޓަށް ުދަންނަވާ ުމެދުވެރިކޮށްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުފުޑްުު" މޯލްޑިވްސް

ު.ލޫާމތުޢުޔުންތަކުންުލިބުނުުމަހޯދުނުުލިޔެކިއިންުު(އެމްއެފްޑީއޭ)ުއެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީ

ދާރާގެުރަޖިސްޓްރީގައިުސަރވޭގެުނަތީޖާތައްު)އިުމުވައްޒަފުންނާއެކުުކުރެވުނުުހުރިހާުއިދާރާގެުމެދުވެރިކޮށްުފޯމުުގޫގުލް 3.2

ު(.މުވައްޒަފުންުމިުސަރވޭގައިުބައިވެރިވެފައިވެއެވ96ުެމުވައްޒަފުންގެުތެރެިއނ105ުުްތިބިު

ުުނުމުވައްޒަފުންނާށްުހޮވާލެވުުތަކުގެުއެކިުލެވެލްތައްުހިެމނޭނެހެންުރެންޑަމްކޮނިޓުޔުުސެކްޝަން،ުޑިވިޜަން،ުހުރިހާ 3.3

ު)ުކުރެވުނު ުކަންތައްތަްއތައް ުފާހަގަކޮށްފައިވާ ުރޭންކުއެމްއެފްޑީއޭއިންޓަރވިއުތަކުގައި ުއެކި ުއެކިުތަގެ ކާއި

ުހިމެނޭ ުސެކްޝަން/ޔުނިޓްތައް ުހޮވާލެވުނު ުންނާމުވައްޒަފ41ުުގޮަތށް ުހެލްތުގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ވައްޒަފުންގެުމުއި،

(ު ުބަލަހައްޓާ ުކަންތައްތައް ުރިސޯސްހިުއމަން )ު ލްތުެގުއްޒަފުންނާއިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެމުވ4ުަޑިވިޜަންގެ

ު(.ވިއުކުރެވިފައިވެއެވެމުވައްޒަފަކާުއިންޓަރ1ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެު

ުއޮބްޒަރވޭޝަންތައްކުރެުގޮސްުއިދާރާއަށްުޓީމުންުއޮޑިޓު 3.4 ުއެމްއެފްޑީއޭ)ުވުނު ުއިދާރާ/ހެޑް ުމައި ފީހުގެުއޮގެ

އަިދުުޅުމާލެުޕޯޓުއިުހުންނަުޕޯޓާއި،ުހުއެމް.ޕީ.އެލްުސަރަހއްދުގައޮބްޒަރވޭޝަން،ުމައިުއިމާރާތުްނުބޭރުގައިުމާލޭގެު

 (.ކުރެވިފައިވެއެވެގެުޔުނިޓްތަކަށްުގޮސްުއޮބްޒަރވްހުޅެލޭުޕޯޓުގައިުހިނގަމުންދާުމިިނސްޓްރީ

2022ުުުކަންތައްތައްުފާހަގަކުރެވުނުުުއޮޑިޓުންުމިުއަދި ުއިދާރާގެުގައިުމީޓީންގުއެގްޒިޓްުބޭއްވުނުުދުވަހުުވަނ17ުަމާރިޗު

ޖެނެރަލްއާުއާއިުސެކްރެޓަރީުޕަރމަނަންޓް ުހިއްސާކޮށް،ުއެމްއެފްޑީއޭުހިންގުމާުވަގުތީގޮތުންުހަވާލުވެުހުންނެވިުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަުރ

ދުވަހުގެުމުއްދަތެްއ10ުުުށްުރަސްމީކަށަވަރުކުރުމަުޞައްޙަކަންުލިޔެކިޔުންތަކުގެުލިބިފައިވާުުދިނުަމށާއިުފުރުސަތުުޖަވާބުދާރީވުމުގެ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ދެވިފައިވާނެއެވެ.ުއަދިުއިދާރާއިންުފާހަގަކޮށްފައިވާުކަންތައްތަކަށްުބިނާކޮށްުއޮޑިޓްުރިޕޯޓަށްުގެންނަންޖެހޭުބަދަލުަތްއުދާރާއަށްުއި

 .ގެނެވިފައިވާނެއެވެ

ުކުރެވުނުުކަންތައްތައްުފާހަގަު .4

ުގުޭޅގޮތުންުއެމްއެފްީޑއޭު 4.1 ުގޮތާ ުއިންިތޒާމުކުރެވިަފިއވާ ުއިދާރާގައި ުމަސައްކަތްތައް ުހިމެނޭ ުމެންޑޭްޓގައި ގެ

 ފާހަގަކުރެވުނުުކަންަތއްތައްު

ުނުކުރާ،ުނަމަވެސްުއެުއޮތޯރިޓީންުމެންޑޭޓުގައިުހިެމނޭުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރެއިްނުަބއެއްުކަންކަމަކީުުއެމްއެފްޑީއޭގެ 4.1.1

ުއިދާރާ ުކަންތައްތައްއެހެން ުކުރަމުންދާ ުމައުލޫމާުކަންތަކުން ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެމްއެފްޑީއޭއިްނ ުތުން

ު ުހިމެނޭ ުމެންޑޭޓުގައި ުއޮޯތރިޓީގެ ުއެ ުބަލާއިރު ުމައުލޫމާތަށް ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ ުދުންފަތުެގުދުއެމްއެފްޑީއޭއިން ްނފަތާއި

ު ުރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ުތެރެއިން ުކަނޑައެޅުމާއިބާވަތްތަކުގެ ކުރަމުންދަނީުއްކަތްުރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެުމަސަބާވަތްތައް

ގެުމެންޑޭޓުގައިުހިމެނޭު.ުއަދިުއެމްއެފްޑީއޭއެވެ)އެޗް.ޕީ.އޭ(ުއިންކަންުފާހަގަކޮށްފައިވެުހެލްތުުޕްރޮޓެކްޝަންުއެޖެންސީ

މިނިސްޓްރީު.އޭުއަދިުއެޗް.ޕީު.އެވެފާހަގަކޮށްފައިވެވެސްުކުރަމުންދާކަންުުބައެއްުކަންކަންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޑިފެންސުން

ު ުބެިލބެލުމުން ުމެންޑޭޓް ުޑިފެންސްގެ ުއޮފް ުބެހޭ ުމެންޑޭޓްގައިުޫނުނގައިުހިމެނޭުކަންކަންުއެޗް.ޕީ.އޭގެޤާުދންފަތާ

ުފާހަގަކުރެވިފައިވެހިމެނޭ ުއެވެކަން .ު ުކަންކަުނަމަވެސް ުކުރަމުންދާ ުޑިފެންސްއިން ުއޮފް ުގޮތުގައިުމިނިސްޓްރީ ުމުގެ

މީެގުު.ވެުފާހަަގކުރެވުނުއިންުފާހަގަކޮށްފައިވާުކަންކަންުއެުއިދާރާގެުމެންޑޭޓްގައިުސީދާުހިމެނިފައިނުވާކަންުއެމްއެފްޑީއޭ

ނުާދުރިޓީންުކުރަމުންތެރެއިންުއެުއޮތޯގެުމެންޑޭޓްގައިުހިމެނޭުބައެއްުކަންަތއްތައްތަކުގެުއެމްއެފްޑީއޭވެސްުުއިތުރުން

މީގެުުއިރު،ުއްުހުރިކެކުރަމުންދާކަމަށްުފާހަގަކުރެވިފައިނުވާުކަންތައްތަވެސްުުއިދާރާއަކުންސަރުކާރުގެުއެހެންުއަދިު

ު ުހިމެނޭ ުމަސައްކަތަތެރޭގައި ުކަންަތއްތަކަކީ ުނެތުމުުށްުބޭނުންވާުވަސީލަތްތައްުޤާއިމުބައެއް ުމަސައްކަތްުވެފައި ން

ގައ2021ުުިކްޓޫބަރުުއ27ުޮމެންޑޭޓާުގުޅޭގޮތުންުު.އެވެފާހަގަކޮށްފައިވެއޮތޯރިޓީންުުއެުަމށްފެށިފައިނުވާުކަންތައްތައްކަ

 އެވެ.ުހިމެނިފައިވާނެގައ1ުުިއެނެްކސްުުށްދީފައިވާުމައުލޫމާތުތަކުގެުތަފުސީލުކޮއެމްއެފްޑީއޭއިންުފޯރު

ުކުރަމުންދާކަުއެމްއެފްޑީއޭގެ 4.1.2 ުއޮތޯރިޓީން ުއެ ުކަންތައްތަްއ ުބައެއް ުނުވާ ުހިމެނިފައި ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމެންޑޭޓްގައި ން

ލްތްުސެޓިފިކެްޓުހެުއޭއެމްއާރުުޕްރޮގްރާމްގެުމަސައްކަތްުރާވާުހިންގުމާއި،ުލައިވްުފިޝްުއިންސްޕެކްޓްކޮށްު:ުމިސާލު)

 (ދޫކުރުން

4.1.3 5ުު ުމެންޑޭޓުގައ2021ުުިމޭ ުކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ުހެލްތަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއޮފީހުން ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގައި

ު ުމަސައްކައެމްއެފްޑީއޭހިމެނޭ ުހުރުމާުގެ ުކަންކަން ުފުށުއަރާ ުމަސައްކަތްތަކާ ުއިދާާރތަކުގެ ުއެހެން ުތެރެއިން، ތްތަކުގެ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ު ުއެދި ުރިވައިޒްކޮށްދިނުމަށް ުމެންޑޭޓް ުމިނިސްޓްީރުޑީއޭއެމްއެފްގުޅިގެން، ުސޮއިކޮށް ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް ުޑެޕިއުޓީ ގެ

ނޮވެންބަުރ2021ުުއޮފްުހެލްތުގެުޕޮލިސީުއިންޕްލިމެންޓޭޝަންުއެންޑްުއިންޓަރޭނަޝނަލްުރިލޭޝަންސްުޑިވިޜަނަށްު

އޮޑިޓްުފެުށުނުުގެމިުކޮމިޝަނުންުއެމްއެފްޑީއޭ، މެމޯއަކީުމިުު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުވަނަުދުވަހުުމެމޯއެއްުފޮނުވާފަިއވާކަނ9ުް

ުމެމޯއެއް ުފޮނުާވފައިވާ ުއޮޑިޓުު،ަކމާއިުފަހުން ުނިމުާމުހަމައަށް ުފީލްޑްވޯކް 11ުު)ގެ ުނިޔަލަށ2022ުްަޖނަވަރީ (ުގެ

 .ރެވުނެވެނިމިފައިނުވާކަންުފާހަގަކުުއޮތޯރިޓީގެުމެންޑޭޓުުރިވައިޒްކުރުމުގެުމަސައްކަތް

ޔުނިޓުތަކުްނުތަކާއިުސެކްޝަންވަކިވަކިުުތެރެއިންުއެުއޮތޯރިޓީގެގެުމެންޑޭޓްގައިުހިމެނޭުމަސައްކަތްތަކުގެުއެމްއެފްޑީއޭ 4.1.4

ު ުއެދުމުން، ުލިޔުމަކަށް ުއެފަދަ ުގޮތުން، ުދެނެގަތުުމގެ ުމަސައްކަތްތައް ުފޯުއޮތޯރިޓީންކުރާ ރުކޮށްދީފައިވާުއޮޑިަޓށް

ވާުލިޔުމެއްުނޫންކަމާއި،ުމިުކަރުދާހަކީުއެންޑޯސްކޮށްފައިު، "މޯލްޑިވްސްުފުޑްުއެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީގެުމަސައްކަތްތައް"

މިު.ުހަގަކޮށްފައިވެއެވެއިދާރީުއޮނިގަނޑުުއެކުލަވާލުމުގެުތެރޭގައިުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުލިޔުމެއްކަންުއިދާރާއިންުފާުމިއީ

އޮތޯރިޓީގެު)ުފައެއްސިކަމާއި،ުކަރުދާހުގައިުއެއްވެސްުރަސްމީުވާުތާރީޚެއްުބަޔާންކޮށްފައިނެތްކަރުދާސްުއެކުލަވާލާފައި

ވެރިޔެއްގެުސޮއި ،ނިޝާން އޮޑިޓްުފެށުނުުުސް،އެހެންނަމަވެު.ވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެުނުވާކަންުހިމަނާފައި(ުތައްގަނޑުު،

23ުޑިވިޜަންތަކަށްުުހުރިހާޑީ.ޑީ.ޖީުސޮއިކޮށްުމިުލިޔުންުމުވައްޒަފުންނާުހިއްސާކުރުމަށްުއެދިުއެމްއެފްޑީއޭގެުުފަހުން

ނިޔަލަށްުހުރިާހުުގ2021ުެޑިސެންބަރ7ުުުއަދިުު.ފޮނުވާފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެމެމޯއެއްުގައ2021ުުިނޮވެންބަރުު

ު ުލިޔެކިޔުންތަކުން ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުސޮއިކުރެވިފައިވާކަން ުއަންގައި ުނެތްކަްނުއެމުވައްޒަފުންނަށް ނގެން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޑްުއެންޑްުޑްރަގްުމޯލްޑިވްސްުފު"އޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދީފައިވާުއިދާރާގެުސެކްޝަނުތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުހިމަނާފައިވާު 4.1.5

ބައެއްުސެކްު"އޮތޯރިޓީގެުމަސައްކަތްތައް ކުގެުޔުނިޓުތައަދިުުޝަންހިމެނޭުކަރުދާހުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތައުް،

ގޮތަށްުނޫންކަމަްށުުވާރުދާހުގައިކަުޔުނިޓުތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރެވެމުންދަނީުއެުކަމަށާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުސާފުނުވާ

 މުވައްޒަފުންގެުއިންޓަރވިއުތަކުްނުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ުމަސަ:ުމިސާލު) ުބައެއް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކަމަށް ުކުރަންޖެހޭ ުޔުނިޓުން ުޕްރޮގްރާމްސް ުރިސްކްުރެގިއުލޭޓަރީ އްކަތްތައް

ުު(ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުޕްރޮޑަކްޓްުރެޖިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓުންުކުރަމުންދާކަންއެނޭލިސިސްުއެންޑް

 އިދާރީުއޮނިގަނޑާުގުޭޅގޮތުްނުފާހަގަކުރެވުނުުކަންަތއްތައްުު 4.2

ުކު 4.2.1 ުމަަސއްކަތްތައް ުގޮުތން ުއަތުރާލާފައިވާ ުމުވައްޒަފުން ުއޮނިގަނޑުގައި ުދިމާވާއިދާރީ ުގޮންޖެހުްނތަކާ ކަމަްށުރުމުގައި

.ުއެވެވައްޒަފުންުފާހަގަކޮށްފައިވެއިންސައްތަުމ36.8ުުމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއޮންލައިންުސަރވޭގައިުުގެއެމްއެފްޑީއޭ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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އިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިުހުރިުގޮްނޖެހުންތައްުހައްލުކުރެވޭެނުގޮތްތަްއުކަމަށްުސަރވޭގައިުބައިވެރިވެަފއިވާުމުވައްޒަފުްނު

 ުއްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ވާުކަންތައްތަފާހަގަކޮށްަފއިގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުު

ު.ންއިތުރުކުރުުމުވައްޒަފުންުބަލައިުއިތުރުވާވަރުުލޯޑުުމަސައްކަތުގެ)ހ(ު

ު.އޮނިގަނޑުުރިވިއުކުރުންުއިދާރީ)ށ(ު

ު.މުވައްޒަފުންގެުގާބިލުަކންުއިތުރުކުރުން)ނ(ު

މުވައްޒަފުންގެުވަޒީފާުބަޔާނުގައިުކަނޑައަޅާފަ 4.2.2 އިވާުމަސައްކަތްތަކާއި،ުއިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިުމުވައްޒަފުންުތިބިުގޮތާއުި،

 .ުހުރިކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެމުވައްޒަފުންނާުހަވާލުކޮށްފައިވާުަމސައްކަތްތަކާުފުށުއެރުންު

އިުހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިުޓޮބޭކޯުޔުނިޓުގެުނަމުގައިުޔުނިެޓއްުއޮތްުނަމަވެސްުއެުޔުނިޓުގަު:1މިސާލުު

ުއެ ުހިމަނާފައިވަނީ ުއިންސައްތައެއް ުބޮޑު ުގޮތުގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމަގާމުގެ ުބަޔާނުގައި ުޔުނިޓެއްގެުވަޒީފާ ހެން

ު.ކުރެވުނެވެފާހަގަކަންުވެސްުއެހެންުޔުނިޓެއްގެުމަސައްކަތްތަކެއްުކެއްކަމާއި،ުއެުމުވައްޒަފުުކުރަމުންދަނީމަސައްކަތްތަ

ށްުފާހަގަކޮށްފައިީވުމުވައްޒަފުންުތިބިުކަމ6ުައިދާރީުއޮނިގަނޑުގެުރެގިއުލޭޓަރީުޕްރޮގްރާމްސްުޔުނިޓުގައިު:2ުމިސާލުު

ު ުޔުނިޓަށް ުޕްރޮގްރާމްސް ުރެގިއުލޭޓަރީ ުތެރެނަމަވެސް ުއޭގެ ުކުރަނީ ުމަސައްކަތްތައް ުކަނޑައަޅާފައިވާ 3ުއިން

ު ުތިބި ުދެން ުޔުނިޓުގައި ުޕްރ3ުޮމުވައްޒަފުންކަމާއި ުއެންޑް ުއެނާލިސިސް ުރިސްކް ުކުރަނީ ޑަކްޓްުމުވައްޒަފުން

ންޖެހޭުުޔުނިޓުންުކުރައަދިުރެގިއުލޭޓަރީުޕްރޮގްރާމްސްު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުމަސައްކަތްތައްކަންުރެޖިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓުގެ

ުމައުލޫ ުފޯރުކޮށްދީފައިާވ ުއޮޑިޓަށް ުނުކުރެވިވާކަން ުމަސައްކަތްތައް ުގިނަ ުހެދުމުގެ ުތަކުންމާތުސްޓޭންޑަރޑްސް

ު.ކުރެވުނެވެފާހަގަ

ު 3ުމިސާލު ުޕްރޮގްރާމްސް: ުޔުނިޓަށްުުގެޔުނިޓުުރެގިއުލޭޓަރީ ުޕްރޮޑަކްޓް ުއެންޑް ުއެނާލިސިސް ުރިސްކް މުވައްޒަފެއް

ުުބަދަލުކޮށްފައިވާ ުޕްރޮގްރާމްސްއިރު، ުރެގިއުލޭޓަރީ ުުއަދިވެސް ުމުވައްޒަފުުޔުނިޓްގެ ުއެ ުމަސައްކަތްތަްއ ބައެއް

ުފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ ުމައުލޫމާތުން ުފޯރުކޮްށދީފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުބައެއްު.ުކުރަމުންދާކަން ުެސކްޝަނުގެ ުސަބަބުން މީގެ

އިދާރާގެުލީޑަރޝިޕާމެ .ުފާހަގަކުރެވެނެވެުވެސްުކަންއިތުބާރުުކުޑަވެފައިވާުދުުމުވައްޒަފުންގެުމެދުގައިުހިތްހަމަުނޖެހުމާއުި،

ފުޑްުރެގިއުލޭޓަރީުޕްރޮގްރާމްސްުސެކްޝަނުގައިުމިުމައްސަލަުފެިށފައިވަނީުމުވައްޒަފުންގެުމަގާމުގެުމަސްއޫލިއްޔަތާއި،ު

ުހިސާބުން ުއެނގުނު ުމުވައްޒަފުންނަށް ުމައުލޫމާތުތަކެއް ުމުހިއްމު ުގުޅޭ ުއޮނިގަނޑާ ުއިދާރީ ކަްނުފާސްކޮށްފައިވާ

1ުު، މިގޮތުން.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ 2017ުުޖޫން ުފާސްކޮށްފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުއޮނިގަނޑު،ުއެމްއެފްޑީއޭގައި ުއިދާރީ ގެ

2017ުު ުމެމ6ުޯއޮގަސްޓު ުސޮއިކޮށްފައިވާ ުސެކްރެޓަރީ ުޕަރމަނަންޓް ުދުވަހު ުވަނަ ުޑިރެކްޓަރުއެމްއެފްޑީއޭއަކުން ގެ

ޑިވިޝަންތަ ނޭޝަނަލްުހެލްްތުޖެނެރަލްއާުހިއްސާކޮށްފައިވާކަމާއުި، ކުގެުހެޑުންުމިުމެމޯގައިުސޮއިކޮށްފައިވީުނަމަވެސުް،



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު

8 

 

ުމައުލޫމާތުު ުމި ުމުވައްޒަފުންނާ ުޑިވިޜަންތަކުގެ ުއެހެން ުފިޔަވައި، ުމުވައްޒަފުން ުޑިވިޜަންގެ ލެބޯރެޓަރީ

ުނެތްކަން ުއެނގެން ުމުވައްޒަފުންު.ފާަހގަކުރެވުނެވެުހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ުކުރިމަތިވި ުމައްސަލަ ުއަިދުު،މި އިދާރާގެ

ުޔމުންުމައްސަލަުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގެުއިސްވެރިންނާއެކުުއެކިުފަހަރުުމަތިންުަމޝްވަރާކޮށް،ުއެުތަންަތނަށްުލި

ވެސްުއެުމުވައްޒަފުންުުކަމާުގުޅިގެން،ުސިވިްލުސަރވިސްުކޮމިޝަނަށްުއަދިުމި.ުކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެުހުށަހަޅާފައިވާ

ުކަމާ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުކަންތައްތަްއުމައްސަލަ ުއެަފދަ ުހުރި ުއިދާރާގައި ުގުޅިގެން، ުމައްސަލައާ ުއެއް ުތެރެއިން އި،ުއޭގެ

ު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުގައިުކޮމިޝަނުންުމިނިސްޓްރީއަށްުއަންގާފައިވާކަނ2021ުްޖުލައ17ުުިއިސްލާހުކުރުމަށްު

ުމުވައްޒަފު 4.2.3 ުއޮނިގަނޑުގައިވާ ުނަމާއިދާރީ ުމަގާމުގެ ުމަސައްކަުންގެ ުނުގުޅޭ ުއެ ުތްތައް ުދާކަންރަމުންކުމުވައްޒަފުން

 ު.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ު 1ުމިސާލު ުމު: ުތިބި ުމަގާމުގައި ުއެސިސްޓެންޓުންގެ ުލެބޯޓަރީ ުއަދި ުޓެކްނޮލޮޖިސްޓް ުލެބޯޓަރީ ވައްޒަފުްނުބައެއް
ުމަސައްކަތެ ުއެއްވެސް ުތަހުލީލުގެ ުލެބޯޓަީރ ުތެރޭގައި ުަމސައްކަތްތަކުގެ ުސެކްޝަންތަކުގެ ުހިމެނިފައިުނިސްބަތްވާ އް

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުކަންވެސްުލެބޯޓަރީގެުމަސައްކަތްތައްުހިމެނިފައިނުވާުނުވާކަމާއި،ުމުވައްޒަފުންގެުވަޒީފާުބަޔާނުގައި

ކުރަނީުއެންޓްީރުު:ުލެބޯޓަރީުއެސިސްޓަްނޓުގެުމަގާމުގައިުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓުގައިުހުރިުމުވައްޒަފ2ުުމިސާލުު
ުވެ.ކަންުފާހަގަކުރެވުނުުތައްމަސައްކަތް

4.2.4 ު ުފާހަގަކޮބައެއް ުތަން ުހިމެނޭ ުމަގާމު ުބަޔާނުގައި ުވަޒީފާ ުއޮނިގަމުވައްޒަފުންގެ ުއިދާރީ ގޮތަށްުުވާނޑުގައިށްފައިވަނީ

 .ުފާހަގަކުރެވުނެވެުނޫންކަން

ު:މިސާލު

ވަޒީފާުބަޔާނުގައިުމަގާމުު
ުހިމަނާފައިވާުތަންު

އިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިުމަގާމުު
ުހިމެނޭުތަންު

ުރިކޯޑުުކާޑުުނަންބަރުުުއަދިުުމަގާމުު

ުއެންޑްުުރެގިއުލޭޓަރީުޕްރޮގްރާމްސްުޔުނިޓް ުއެނާލިސިސް ރިސްކް
ުޕްރޮޑަކްޓްުރެޖިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓް

41674ުސައިންޓިފިކްުއޮފިސަރ،ު

ުއެންޑްު ުއެނާލިސިސް ރިސްކް
ުޕްރޮޑަކްޓްުރެޖިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓް

18181ުޕްރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރ،ުުރެގިއުލޭޓަރީުޕްރޮގްރާމްސްުޔުނިޓް

32789ުފާމަސޫޓިކަލްުއޮފިސަރ،ުުޓޮބޭކޯުޔުނިޓްުުމެޑިސިންުޔުނިޓް
ުވަޒީފާުބަޔާނުގައާއިުއިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިުމަގާމުުހިމެނޭތަންުފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތްުު–1ުތާވަލްު

ު

ުބޭނުންކުރައެމްއެފްޑީއޭ 4.2.5 ުމިހާރު ުމަގާމުތަކުގެުނަންތަކަކީ ުބައެއް ުހިމެނޭ ުއޮނިގަނޑުގައި ުއިދާރީ ުމަގާމުތަކުގެުގެ މުްނދާ

 ާފހަގަކުރެވުނެވެ.ުނަންތަކެއްުނޫންކަންު



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ުއަދިއްު.ތަފަދަުމަގާމ3ުުސައިންޓިފިކްުއޮފިސަރުއެމްއެސްު، 1ޕަރސަނަލްުސަރވިސްުއޮފިސަރުއެމްއެސްު:ުމިސާލު

ު ުއެްމއެސް ުއޮނިގަނޑުތަކުގެ 2ުުޓެކްނިކަލް ުނަމުގައި ުމަގާމުތަކުގެ ުސީނިއަރ"ރޭންކުގެ ުއިރުުންނުދާބޭނުންކުރަމު"

ުުސީނިއަރ ުއެމްއެސް ުއޮފިސަރ ުޕްރޮގްރާމް ުހެލްތް ުމުވައްޒަފ2ުުޕަބްލިކް ުއޮނިގަނޑުގައި ުގޮތުގައި ުތިބިކަންުގެ ުން

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

4.2.6 2018ުު ުސަރުކާރުގެ ުއަހަރު ުބަަދލަކާވަނަ ުެގނެވުނު ުމެންޑޭޓަށް ުއިދާުއިދާރާތަކުގެ ުހުިރހާ ރާތަކުގެުގުޅިގެން

ުމިނިސްޓްރީތަ) ުއިދާރާތައްކާއި ުހިނގާ ުދަށުން ުހިމެނޭހެންުމިނިސްޓްރީތަކުގެ ުރި( ުއޮނިގަނޑު ކުރުމުގެުވިއުއިދާރީ

ގެުއޮނިގަނޑުުއޭއެމްއެފްޑީުވަނަުދުވަހާުހަމައަށ16ުުްޑިސެންބަރ2021ުުުކުރުމަށްުއެންގިފައިވީުނަމަވެސް،ުމަސައްކަތް

ސެކްޝަނުންުު(ޑީު.އޯ)ކޮމިޝަނުގެުއޯގަނައިޒޭޝަނަލްުޑިވޮލޮޕްމަންޓްުކަންުށްުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅާފައިނުވާރިވިއުކުރުމަ

 ލިބުނުުމައުލޫމަުތންުފާހަގަކުރެުވނެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުވާކަންށްފައިނުއަށްުއަޅައިުއަދާހަމަކޮމުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުސީއެސްވިއުގައެމްއެފްޑީއޭގެުބައެއްުމަގާ 4.2.7

ުބަދަލު 4.2.8 ުއަންނަ ުއަދާހަމަކޮށްުތަކާުމަސައްކަތަށް ުބަޔާންތައް ުވަޒީފާ ުމުވައްޒަފުންގެ ުގިނަ ފައިނުވާކަްނުގުޅިގެން

ު.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުފަހުްނ،އަދި ުެފށުނު ުދުވަހ12ުުސެޕްޓެންަބރ2021ުުުުއޮޑިޓު ސެކްރެޓަރީުުޕަރމަނަންޓްު،ވަނަ

ުޑިޕަރޓްމަންޓް ުހުރިހާ ުުސޮއިކޮށް ުބަޔާންތައްއަދި ުވަޒީފާ ުމެމޯއަކުން ުފޮނުވާފައިވާ ުއަދާހަމަކުރުމުގެުޑިވިޜަންތަކަށް

ކަތްުިނމިފައިުނުވާކަްނުނިމުމާހަމައަށްުއެުމަސައްުއޮޑިޓްގެުފީލްޑްުވޯކްުުނަމަވެސްކުރުމަށްުއަންގާފަިއވީުތައްސައްކަތްމަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ގެުޖަދުވަުލ2014ުުވަޒީފާުބަޔާންތައްުހުރީުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުުބައެއްުމުވައްޒަފުންގެއޮތޯރިޓީގެު 4.2.9

 ވެ.ގައިވާުވަޒީފާުބަޔާންުފޯމެޓަށްުނޫންކަންުފާހަގަކުރެވުނ2ުު

 ްނގެުައދަދުތައްުހަމަޖެހިފައިވާުގޮތާުުގޅޭގޮތުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންަތއްތައްުމަގާމުތަކާއިުމުަވއްޒަފުު 4.3

ުޔުނިޓު/ސެކްޝަންއޮތޯރިޓީގެު 4.3.1 ުމަސައްކަތްތައް ުއެކަށީތަުކގެ ުކުރުމަށް ުމުވައްޒަފުން ުވަރަށް ުއިދާރާގެުތްނެުގެންވާ ކަމަށް

ުރ،ުމީގެުތެރޭގައިުއިުއިންސައްތަުމުވައްޒަފުންުފާހަގަކޮށްފައިވ82ުާމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއޮންލަިއންުސަރވޭގައިު

ު ުބައިވެރިވި ުޕަސުސަރވޭގައި ުމުަވއްޒަފުން ުހުރިހާ ުލެވަލްގެ ުސުޕަރވައިޒަރުނ28ުް)ވައިޒަރީ ންުމެނޭކަުހި(

 ު.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުމިސާލު) ުސެކްޝަން: ުގެންދާ ުކުރިއަށް ުސަބަބުްނު/އިންސްޕެކްޝަންސްތައް ުމަދުުވމުގެ ުމުވައްޒަފުން ޔުނިޓުތަކުގައި

ުމަސައްކަތުގައިު ުރިސީވިންގ ުސާމްޕަލް ުދަތިވާކަމާއި، ުގެންދިއުމަށް ުމަސައްކަތްކުރިއަށް ުއެއްގޮތަށް އެސްއޯޕީތަކާއި

 (ސަރވޭގައިުފާހަގަކޮށްފައިވާކަންންުމުވައްޒަފުންުމަދުކަ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ކްޝަންުފިޔަވަިއުސެޖްމަންޓްުކޮލިޓީުެމނޭުހިމެނޭބެލުުމން،ުފާސްކޮށްފައިވާުއިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިުންުބެލިޓީމުުއޮޑިޓު 4.3.2

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުހުރިކަން ުމަގާމުތައް ުހުސް ުސެކްޝަނެއްގައި ުހުރިހާ ުއެހެން .8ުު އިުގ2021ުުަނޮވެންބަުރ

ުރަޖިސްޓްރީގައިުވިއުގައިންސީއެސް ުމުވައްޒަފުންގެ ުއަދަދުތަކުގެުނަގާފައިވާ ުމަގާމްތަކުގެ މައްޗަށްުުހިމެނޭ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާުތާވަލްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.

 މައުލޫމާތުުންުނަގާފައިވާރަޖިސްޓްރީުއިންުނަގާފައިވާުމުވައްޒަފުންގ2.0ުެގައިުވިއުގ2021ުުަނޮވެންބަރ8ުުު

ޔުނިޓްު/ުުޑިވިޜަން/
ުސެކްޝަން

ުމަގާމުތަކުގައި
މުވައްޒަފުންުތިބިު

ުއަދަދު

ހުސްުމަގާމުތަކުގެު
ުއަދަދު

ުކޮށްފައިވާރިޒަރވް
ުމަގާމުތަކުގެުއަދަދު

ުއޮނިގަނޑުގައިވާ
ުމަގާމުތަކުގެުއަދަދު

މެޑިސިންުއެންޑްުތެރަޕިއުޓިކްު
 1 0 0 1ުގުޑްސްުޑިވިޜަންު

ރެގިއުލޭޝަންު/ުއެމްޓީޖީު
 20 0 11 9 ސެކްޝަން

އެންފޯސްމަންޓްު/ުއެމްޓީޖީު
 33 0 20 13 ސެކްޝަން

 2 0 1 1 ފުޑްުކޮންޓްރޯލްުޑިވިޜަން
ފުޑްުރެގިއުލޭޓަރީު

 12 0 2 10 ޕްރޮގްރާމްސްުސެކްޝަން
ކޮލިޓީުއެޝުއަރެންސްު

 16 0 3 13 ސެކްޝަން
ބޯރޑަރުކޮންޓްރޯލްު

 33 0 3 30 ސެކްޝަން
 1 0 0 1 ޓަރީުނޭޝަނަލްުހެްލތްުލެބޯ

މެނޭޖްމަންޓްުކޮލިޓީު
 1 0 0 1 ސެކްޝަން

 20 0 9 11 މައިކްރޯބަޔޮލޮޖީުސެކްޝަން
 18 1 8 9 ކެމިސްޓްރީުސެކްޝަން

އޮފީސްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
 9 0 1 8 ޔުނިޓް

 1 0 1 0 ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްގެުމަގާމް
 167 1 59 107 ޖުމްލަ

ުތަކުގެުމައުލޫމާތު.ނަގާފައިވާުމުވައްޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރީގައިގައިުހިމެނޭުމަގާމްތަކުގެުއަދަދުވިއުގައިންުސީއެސްުގައ2021ުުިނޮވެންބަރ8ުުުު–2ުތާވަލްު



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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4.3.3 2019 ،2020ުު ުނިޔަލަށ2021ުްއަދި ުމަހުގެ ުސެޕްޓެންބަރު ުއަހަރުގެ މުވައްޒަފުނ10ުުްުގެއެމްއެފްޑީއޭު،ވަނަ

ުލީވްއަްށުގޮސްފައިވާ ުުމެޓަރނިޓީ ުބަަދލުަގއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށްުއިރު،ުއެ ުމުވައްޒަފެއް އެއްވެސް

 .އޮތޯރިޓީންުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދީފަިއވާުމައުލޫމާތުންުފާހަގަކުރެވުނެވެ

4.3.4 2019 ،2020ުު ުއޮތޯރިޓީގ2021ުުެއަދި ުއަހަރު ުކުރެވުުއެކިުވަނަ ުހޯދުމަށް ުމުވައްޒަފުން ނުުމަގާމުތަކަށް

ނުވާކަމަށްުއޮޑިޓުންުބެލިުމަގާމުތަކަށްުމުވައްޒަފުންުހަމަޖެހިފައިުގިނަންުބޭނުންވާުކަތްތަކަށްުބަލާއިރު،ުއޮތޯރިޓީމަސައް

ުއިންޓަރވިއުލިޔެކިޔުންތަކު ުކުރެވުނު ުުމިު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުތަކުންންނާއި ުހެލްތުގެުމިނިސްކަމާުގުޅޭގޮތުން ޓްރީުއޮފް

ުރިސޯސް ުފާހަގަކުރެވުނުުސެކްޝަނުގެުހިއުމަން ުިއންަޓރވިއުއިން ުކުރެވުނު ުމަގާމުތަކަށްުު،ގޮތުަގއިުމުވައްޒަފުންނާ

އްދަުނުލިބޭތީއާއި،ުގެުހާލަތާުގުޅިގެންނާއި،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސުގެުހ19ުުމުވައްޒަފުންުލިބިފައިނުވަނީުކޮވިޑްު

 .ކޮށްފަިއވެއެވެއެުމުވައްޒަފުންުފާހަގަވެސްުމުވައްޒަފުންުނުލިބޭތީަކންުުބައެއްުމަގާމުތަކަށްުއިއުލާނުކުރުުމން

4.3.5 ު ުއޮތޯުއޮތޯރިޓީގެ ުހެލްތުން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަސައްކަތުގައި ުނެގުމުގެ ުމުވައްަޒފުން ުއަޕްޑޭޓްުމަގާމުތަކަށް ރިޓީއަށް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުލިޔެކިޔުންތަކުންުފަހަރުުލަސްވާކަންދިނުމުގައިުބައެއް

ވަނީުމިނިސްޓްރީުކަނޑައަޅާފައިގެުހިއުމަންުރިސޯސްއާުގުޅޭުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުއެމްއެފްޑީއޭ:ުކޭސް

އޮތޯރިޓީއަށްުމުވައްޒަފުންުހޯމަންުރިސޯސްުޑިވިޜަނުންުކަމުގައިއޮފްުހެލްތުގެުހިއު ދުުމގެުމަސައްކަތުގައިުވީުނަމަވެސުް،

ުމަތިންު ުގޮތެއްގެ ުއަންގާ ުޑިވިޜަންއިން ުއެޗްއާރު ުމިނިސްޓްރީގެ ުމަސައްކަތްތައް ުބައެއް ގެުއެމްއެފްޑީއޭުކުރަންޖެހޭ

ގެުަބއެއްުމަގާމުތަކަކީުގޮތުން،ުވަކިވާުމުވައްޒަފުންުމިުު.ގެންދާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެމުންޓްރޭޝަންއިންުކުރަނިސްއެޑްމި

ުނަ ުބަަދލުގައި ުމަގާމުތަކުގެ ުއެ ުނުވާީތ، ުމަގާމުތަކަކަްށ ުލައްވާ ުމުވައްޒަފުްނ ުނަމުގައި ުއެ ުމަގާމުތަކުެގުމިހާރު ާގނެ

ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުމަގާމުތަކުގެ ުއެ ުމައުލޫމާތާއި ުފޮނުވުމަށް ުދުވަހ4ުުނޮވެންބަރ2021ުުުތައް ުއޮފްުމިުވަނަ ނިސްޓްރީ

ު HRD(LR)/182/2021-(MEMO)23ު/68ުނަްނބަރު)ހެލްތުގެ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ(ުމެމޯއިން .ުއަންގާފައިވާކަން

ުއެމްއެފްޑީއޭުއަދި ުމުވައްޒަފަށް ުކުރާ ުމަސައްކަތް ުމި ުބެލޭނެވިއުގަސީއެސްގައި ުމައުލޫމާތު ުއެ އިންތިޒާުމުުއިން

 ކުރެވުެނވެ.ާފހަގަުމަގާމުތަކަްށުއަންނަުބަދަލުގެުމައުލޫމާތުުގަާވއިދުންުނުލިބޭކަންުހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއި

 ޝިޕްުރއޮތޯރިޓީގެުލީޑަު 4.4

ުބައިވެރިވި 4.4.1 ުސަރވޭގައި ުއޮންލައިން ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފުންނާ ުތެރެއިންުއިދާރާގެ މުވައްޒަފުްނ13ުުުމުވައްޒަފުންގެ

ުގޮތަށް) ުހިމެނޭ ުސުޕަރވައިޒަރުން ުލީޑަރޝިޕު( ުސަބަބުންުއިދާރާގެ ުތިުބމުގެ ުމުވައްޒަފުން ުލެވެލްއެއްގެ ުއެއް ގައި

ުލެވެލްއެއްގެު ުއެއް ުލީޑަރޝިޕްގައި ުފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. ުކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށް ުދަތިތަކާ ުކުރުމުގައި މަސައްކަތްތައް



 މޯލްޑިވްސްުފުޑްުއެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުީޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ުސަރވޭގައި ުކަމުގައި ުދަތިތައް ުދިމާވާ ުކުރުމުގައި ުމަސައްކަތްތައް ުސަބަބުްނ ުތިބުމުގެ ބައިވެރިންުުމުވައްޒަފުން

 އްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ށްފައިވާުބައެއްުކަންތައްތަުފާހަގަކޮ

ު"އޮތޯރިޓީުހިންަގންުއުދަގޫވުން")ހ(ު

ު"ކަންކަންުނިންމުމުގައިުއެަކކުުއަނެކަކަށްުބަރޯސާވެުކަންކަންުނުނިމިުދިގުލައިގެންުދިއުން")ށ(ު

ު"ވެސްުސެކްޝަނުގެުވެރިކަންުބޭނުންުވންުހުރިހާުމުވައްޒަފުން")ނ(ު

ު"އެއްުނެތުމުގެުދަތިކަންޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު)ޑިޖީ(ުދާއިމީު")ރ(ު

ު"ޔާލުުތަފާުތވުންުއުފެދުންޚިދެބަސްވުމާއިު")ބ(ު

ު"މަސައްކަތުގެުމާހައުލުުހަލާކުވުން")ޅ(ު

4.4.2 ު ުދަށުން ުއިޚްތިޔާރުގެ ުލިބިދޭ ުވަނީއެމްއެފްޑީއޭކޮމިޝަނަށް ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް ުފެބުރުވ2020ުަު،ގެ ވަނ12ުުަރީ

އިދާރީުއޮނިގަނޑުގައިވާުުގެއެމްއެފްޑީއޭުގެުމުއްދަތުުނިުމމާުހަމައަށްއޮޑިޓުުދުވަހުުވަޒީފާއިންުމުސްކުޅިކުރެވިފައިުކަމާއި،

ުމަގާމުސިވި ުއިސް ުއެންމެ ުސަރވިސްގެ ުޖެނެރަލްުކަމަށްވާލް ުހަމަޑިރެކްޓަރ ުމުވައްޒަފަކު ުމަގާމަށް ޖައްސާފައިުގެ

ު ުޑިރެކްޓަރ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުގޮތުނުވާކަން ުބެލުމުގެ ުއިއުލާންކޮށްފައިވޭތޯ ުމަގާމަށް ުގުޅޭުުއެު،ންޖެނެރަލްގެ ކަމާ

ު ުފޯރުކޮްށދިނުމަށް ުއޮޑިޓަށް ުނަމަވެސްއެމްއެފްޑީއޭމައުލޫމާތުތައް ުއެދިފައިވީ ު ، ގައި ުެއުއޮމިނިސްޓްރީ ުހެލްތުން ފް

ު ުސައެމްއެފްޑީއޭމައުލޫމާތުތައް ުނުވުމުގެ ުފޯރުކޮށްދީފައި ުމައުލޫމާތުުހަބަބުންުއޮޑިޓްގެުމުއްދަތުުނިމުމާުއަށް ުއެ މައަށް

 .ލިބިފައިުނުވާަކްނުފާހަގަކުރަމެވެއޮޑިޓަރުންނަށްު

ޓީުޑެޕިއުވަނަުދުވަހުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުހެލްތްގެުމެމޯއަކުންުއޮތޯރިޓީގެުހިންގުނ8ުުްފެބުރުވަރ2021ުުީ 4.4.3

(ު ުނަމަވެސް،ުހަވާލުކޮށްފައިުއާު(45767ު:ުނަންބަރުޑްުުކާޑްުރިކޯޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް ުއެންމެހައިުއެމްއެފްޑީއޭވީ ގެ

ކަންުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީގެުުހަވާލުކޮށްުއެުއާޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްޑެޕިއުކަންތައްތައްުހިންގުންުވަގުތީޮގުތންު

ު ުއަންގާފައިވަނީ ުދުވަހުކަްނުފާހަގަކުރެވުނ29ުެުސްޓުއޮގ2021ުަމެމޯއަކުން ުސަރވިސްގެުވެ.ުވަނަ ުސިވިލް ދިވެހި

ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވަނީުމ32ުިގ2014ުުެގަވާއިދުު ގައިުބަޔާންކޮށްފައިާވުުވަނަުމާއްދާގެު)ނު( އަދިު)ށު( މާއްދާގެު)ހު(

ނެތްުޤާމުގައިުމުވައްޒަފަކުއޮންނަުސިވިލްުަސރވިސްގެުއެންމެުއިސްުމަުގައިއިދާރާއެއްގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑުގޮތަށްުއެު

ުކުރާނެގޮތުންުހަވާލުޒިންމާދާރުުއިސްވެރިޔާުނުވަތަުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުވަގުތީުއެުއިދާރާގެހާލަތުގައިު

ދާއިރާގެުޕަރމަނަންޓްުުވެރިޔާުނަމަ،ުއެުުހިނގާުއިދާރާއެއްގެުޒިންމާދާރުފަރާތެއްުކަނޑައަޅާނީ،ުމިނިސްޓްރީގެުދަށުން

އޮފީހެއްގެުދަށުގައިވާުއިދާރާއެއްގެުޒިންމާދާރުުުުކަނޑައަޅައިފައިވާސެކްރެޓަރީ،ުސަރުކާރުގެުވަކިުއޮފީހެއްގެުގޮތުގައި

ުކޮމިޝަން ުނަމަ،ުސިވިލްުސަރވިސް ުދަށުުއިސްވެރިޔާ ުއިދާރާއެއްގެ ުކައުންސިލްގެ ުލޯކަލް ުއިދާރާއެއްގެުއަދި ގައިވާ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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13ުގަވާއިދުގެުމާއްދާއަކީުބުނެވިދިޔަުުކައުންސިލެއްގެުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުކަމުގައެވެ.ުއެު،ވެރިޔާުނަމަޒިންމާދާރު

އަދިުގައިުގަވާއިދަށްުގެނ2021ުެޖޫންު ދިވެހިުސިވިްލުގެުކުރިންުއަމަލުކުރަމުންދިޔަުމިުތާރީޚުސްފައިވާުއިސްލާޙެކެވެު.

ު ުގަވާއިދު 2014ުުސަރވިސްގެ 32ުުގެ ުމާއްދާއާއި ުސެވަަނ35ުުވަނަ ކްރެޓަރީންނާއި،ުމާއްދާއާއި،ު"ޕަރމަނަންޓް

ގައ2015ުިދިުޒިންމާދާރުވެރިންުއަމަލުކުރަންޖެހޭުއުސޫލުުވެރިންުއަޒިންމާދާރުުއިސް ވެރިންުކަނޑައެޅުމާއިުޒިންމާދާރުު"

ުކަންކަމު ުަބޔާންކޮށްފައިވާ ުގުޅޭގޮތުން ުހަވާލުކުރުމާ ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުހުރިކަންުުގައިޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ފުުށއެރުން

 .ފާހަގަކުރަމެވެ

ޔުނިޓްތަކުންުކުރާުމަސަްއކަތްތަކާުގުޭޅގޮތުންުތަްއޔާރުކުެރވިފައިވާުއަދިުުެސކްޝަންުއޮތޯރިޓީގެު 4.5

 އެސްއޯޕީަތކާުގުިޅގެންުފާހަގަުކރެވުނުުކަންތައްަތއްު

ޔާރުކޮށްފައިވީުއްޕީތައްުތަ.އޯ.މައިގަނޑުުމަސައްކަތާުގުޅޭުގިނަުއެސްސެކްޝަންުއަދިުޔުިނޓްތަކުންުކުރާުުއޮތޯރިޓީގެ 4.5.1

ުު،ނަމަވެސް ުކަމުން، ުއެސްއޯޕީތަކެއް ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުކުރީގައި ުވަރަށް ުއެސްއޯޕީތަކަކީ ކްނޮލޮޖީއަށާިއުޓެބައެއް

 ވެ.ުންުފާހަގަކުރެވުނުނުކުރެވިވާކަތައްުއިސްލާހުމަސައްކަތުގައިުބޭނުންކުރާުއާލަްތތަކަށްުއަންނަުބަަދލާއެކުުއެސްއޯޕީ

ވެރިކޮށްުރައްކާކުރެވޭުސިސްޓަމްުމެދު، ތައްބައެއްުރެކޯޑުުބަލަހައްޓަމުންުގެންގޮސްފައިވާުލިޔަމުންފޮތުގައިު:1ުުމިސާލު

ު ުގޮތަށް ުގެމިހާރު ުބަދަލުތައް ުގެންނަންޖެހޭ ުއެސްއޯޕީތަކަށް ުގުޅިގެން ުިމުބަދަލާ ުނުވާކަންުަނސްހެދިފައިވާކަމާއި ުފައި

ު.ާފހަގަކުރެވުނެވެުއޮބްޒަރވޭޝަންތަކުންުއޮޑިޓްގެ

ު 2ުމިސާލު :"ު ުއެޕްރޫވަލް ުފޮރ ުއެސްއޯޕީ ުއެސްޓޭބްިލޝްމަންޓްސް، ުއޮފް ުރެޖިސްޓްރޭޝަން ުފޮރ ފްުއޮއެސްއޯޕީ

މި ، ކްސްޕޯޓުއިންޑިޕެންޑެންޓުުއައިސްުޕްލާންޓްުއިންުދަުސަޕްލައިުޗެއިންުއޮފްުފިޝަރީސްުޕްރޮޑަކްޓްސްުފޮރުއެ

2ުު ުއ2012ުުެއެސްއޯޕީއަކީ ުއެސްއޯޕީތަކެއްގައި ުކުލަވާލައިފައިވާ ުއެުކަމާއި ުއެސްއޯޕީތަކަކީ ުމި ުވަރަކަށްުއަދި އްވެސް

ުވެ.ރިވައިޒްކުރެވިފައިނުވާުއެސްއޯޕީތަކެއްކަންުއޮޑިޓަށްުދީފައިވާުމައުލޫމާތުންުފާހަގަކުރެވުނު

ޭހުއުކޮށްަފއިުހުންނަންޖެބައެއްުއެސްއޯޕީތަކުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުޑޮކިއުމަންޓްތަކަކީުއޮތޯރިޓީގެުވެބްސައިޓުގައިުޝާއި 4.5.2

ުކަމުގައިޑޮކިއުމަން ުމަސަޓްތަކެއް ުވެބްސައިޓް ުއޮތޯރިޓީގެ ުމުއްދަތުގައި ުއޮޑިޓުކުރި ުނަމަވެސް، ުނުކުރާކަންުވީ އްކަތް

ު.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ 3ުުމިގޮތުން ުމެދުކެނޑިފައިވާކ2020ުުަމޭ ުޚިދްމަތް ުވެބްސައިޓްގެ ުފެށިގެން ުއިން ުއޮތޯރިޓީންުމަށް

 މައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު

14 

 

ުއި" 4.5.3 ުމްދިވެހިރާއްޖެ ުޕޯޓުކުރާ ުގޮތުން ުކަށަވަރުކުރުމުގެ ުރައްކާތެރިކަން ުސިއްހީ ުބަނދަުރތަކުގައި"ކާބޯތަކެތީގެ ބަލާު"

ގެުއެނެކްސްގައިުހިމެނޭުފޯމުތަކާއިު"ުމަލުކުރަންޖެހޭުގޮތުގެުސްޓޭންޑާރޑްުއޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮސީޖަރއަފާސްކުރުމުގައިު

 ެވ.ުފާހަގަކުރެވުނެުޕޯޓުތަކުގައިުބޭނުންކުރަމުންދާުފޯުމތަކާއިުތަފާތުކަން

ުމިސާލު ުފޯެމއް: ުނަމުގައި ުފޯމުގެ ުއެދޭ ުހިފެހެްއުޓމަށް ުތަކެތި ުތެރޭގައި ުއެނެކްސްގެ ުއެސްއޯޕީގެ ުުހިމެނިފައިނުވާުމި

މާއި،ުއަދިުމިުފޯމާއިުއިރު،ުމާލޭުސީޕޯޓުގައިުތަކެތިުހިފެހެއްޓުމަށްުއެދޭުފޯމުގެުނަމުގައިުފޯމެއްުބޭނުންކުރަމުންދާކަ

ު ުއެނެކްސް 4ުުއެސްއޯޕީގެ ުއެދޭުގައި ުހިެފހެއްޓުމަށް ުކާބޯތަކެތި ުޮގތުން ުވަގުތީ ފާތުކަްނުުފޯމާުތަހިމަނާފައިވާ

ު.ވެފާހަގަކުރެވުނެ

 ސްޕެކްޝަންތަކާުގުޭޅގޮުތންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްަތއްުއެމްއެފްީޑއޭއިންުކުިރއަްށގެންދާުއިން 4.6

ުޝެޑި 4.6.1 ުކުރިއަށްއޮތޯރިޓީގައި ުއިންސްޕެކްޝަންތައް ުސެކްޝައުލްކުރެވިގެން ުތެ/ންގެންދާ ު،ރެއިންޔުނިޓުަތކުގެ

ު ުއެއްގޮތަށް ުޕްލޭންއާ ުނުވަތަ ުޝެޑިއުލް ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުނުގެންެދވޭކަުތައްަމސައްކަތްއެ ުއިދާރާގެުކުރިއަށް މަށް

 އެވެ.ުފުންުފާހަގަކޮށްފައިވެުއިންސައްތަުމުވައްޒ43.75ުަމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއޮންލަިއންުސަރވޭގައިު

ކަންކަންުތިރީގައިުުތަކުގެުލިސްޓުންުފާހަގަވިއަހަރުގެުފާމަސީުއިންސްޕެކްޝަންވަނ2021ުުައޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދީފައިވާު 4.6.2

 .އެވަނީއެވެ

ުމެނިފައިވެއެވެ.ހިުއުވަލްޕަރމިޓްުރިނ83ުިުއަދިުނިއުުރެޖިސްޓްރޭޝަނ20ުްު-ުއިންސްޕެކްޝަންސ141ުްޖުމްލަު)ހު(

ުޕެކްޓްުއިންސްުގެުނިޔަލަށ2021ުްޑިސެންބަރ23ުުުު،ތަނެއ23ުްފާމަސީުއިންސްޕެކްޝަންުލިސްޓުގައިުހިމެނޭު)ށ(ު

ުފާހަގަކުރެވުނެނުކުރެވި ު.ުވެވާކަން ުއިތުރަށް ުކުރ2021ުެމީގެ ުމަހުގައި ުނޮވެންބަރު ުއަހަރުގެ ުވަނަ ތަނެއްގ3ުުެވުނު

ުއެ ުފާހަގަވެގެން، ުކަންކަން ުބައެއް ުބުނެފައިވާކަމާުއިންސްޕެކްޝަނުން ުއިސްލާހުކުރުމަށް ުއެކަންކަން ތަނުގެުތަންުއި

ު.ކުރެވުނެވެކަންުފާހަގަހެދިފައިުނުވާުގެުނިޔަލަށ2021ުްޑިސެންބަރ23ުުުުފޮލޯއަޕްުއިންސްޕެކްޝަން

ކުރާގޮތުްނު"ުގައިުބަޔާންރެޖިސްޓްރޭޝަންުއޮފްުފަރމަސީސްުއެންޑްުރިނިއުއަލްުއޮފްުލައިސަންސްފޮރުއެސްއޯޕީު" 4.6.3

ވަސްުކުރިންުހުއްަދުދ14ުުހުއްދައިެގުމުއްދަތުުހަމަވުމުގެުުކުރުމަށްުހުއްދަުެދވިފައިވާުފާމަސީތަކުންވިޔަފާރިބޭހުގެު

ު ުނަމަވެސްއައުކުރަން ުއެހެން ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުފާު،ޖެހޭކަން ުހަމަވެފައިވާ ުމުއްދަތު ުހުއްދަުހުއްދައިގެ މަސީތަކުން

އަޅާފައިުުފިޔަވަޅުދުުމެއެުފާމަސީތަކާު،އިރުުއައުނުކޮށްުވިޔަފާރިުކުރަމުންދާކަންުއިންސްޕެކްޝަންތަކުންުފާހަގަވެފައިވާ

 .ނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުވަނަުދުވަުހުއެކުލަވާލާފައިވ2019ުާއޮގަސްޓ29ުުްކާބޯތަކެތީގެުމައްސަލަތަކުގައިުިފޔަވަޅުއަޅާނެުގޮތުގެުއުސޫލެއްު 4.6.4

ުު،އިރު ުޤާނޫނު ުޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ުފަރާތްތައް ުިލިބގަންނަ ުޚިދުމަތް ުފަރާތްތަކާއި ުގަންނަ ުއުސޫލުގައި،ުމުދާ 1/96ުމި



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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Rު/2011-26:ުނަންބަރު)އަދިުމުދާގަންނަުފަރާތްތަކާއިުޚިދުމަތްުލިބިގަންނަުފަރާތްތައްުޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭުގަވާއިދުު

ފިހާރަތަކުގަިއުއެހެންުނަމަވެސް،ު.ުއާުއެއްގޮތަްށުފިޔަވަޅުުއަޅަންވާނެކަމަށްުބަޔާންޮކށްފައިވާކަންުާފހަގަކުރެވުނެވެ(ު

މިުދެްނނެވިުއުސޫލާުއެއްގޮތަށްު، ަފހުުަށހެޅޭުމައްސަލަތަކުގެުއިންސްޕެކްޝަންތަކަށްގުޅޭުގޮތުންުހުުވިއްކާުތަކެއްޗާ

 ވެ.އަމަލުކުރަމުންނުގެންދާކަންުފާހަަގކުރެވުނެ

ު ު)ހ( ުބައެއް ުފޯރުކޮށްދީފައިާވ ުރިޕޯޓު"އޮޑިޓަްށ ު"އިންސްޕެކްޝަން ުއަުއިންސްޕެކްޝަނަށް"ތަކާއި ްނގާުފަހު

ފައެއްުގެނެވިފައިނުވާކަްނުއެުތަކެތީގައިުރަސްމީުސިު،މައުލޫާމތުތައްުފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމާއިތަކުގައިުބައެއްު"އެންގުން

އިންސްޕެކްު.ފާހަގަކުރެވުނެވެ އިްނސްޕެކްޓްކުރިުފަރާތްތަކުންުސޮއިކޮށްފައިނެތުމާއިު، ޝަންުނިންމުނުުގޮތާިއުމިުގޮތުްނު،

ު.ުއެޅިުފިޔަވަޅުުބަޔާންކޮށްފައިނެތުން

ުމިސާލު :ު ުރުުމާލޯކަލް ުއާސްތާ ުރިޕޯޓު، ުއިންސްޕެކްޓްކުރި ުކޮންޓެއިނަރ ުކުނި ުހުރި ުމ4ުަކޭޓުގައި ރޓްގެުއެން

ުޕވޓުއިންސްޕެކްޝަންއަށް ުނެކްސެލް ުެޖހިގެ ުމެޑަލް ުލިޔުން، ުއެންގުމުގެ ުއަންާގ ުއިންސްޕެ.ފަހު ކްޝަންުލޓޑގެ

ު.ރިޕޯޓް،ުއެމްއެޗްއާރުުގުދަންުއިންސްޕެކްޝަންުރިޕޯޓު

ު ު)ށ( ުތެރެއިން ުމައުލޫމާތުގެ ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ 2019ުުއޮޑިޓަށް ުފިހާރަތަކ2021ުުއަދި ުކުރެވުނު ުވިއްކާުގައި ގައި

ުޖޫރިމަނާކޮށްފަ ުފަރާތެއް ުއެއްވެސް ުގޮތުގަިއ ުފިޔަވަޅެއްގެ ުރިޕޯޓުތަކުން ުއިންސްޕެކްޝަން އިނުވާކަްނުތަކެތީގެ

ު.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުފ2021ުާ 4.6.5 ުއަހަރު ުވަނަ ުޖުމުސްކޮށްފައިވަނީ ުކާބޯތަކެތީގެ 2021ުުު،މާއިއިޝްތިހާރުކ2ުަލަ ުއަހަރު ވާއިދާުގަވަނަ

ުޚި ުހުއްދަނެތި ުއެމްއެފްޑީއޭގެ ުއ1ުެލާފަށް ުގުޅިގެން ުއިޝްތިހާރާ ުއެ ުފިޔަވަޅެއްުއިޝްތިހާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އްވެސް

 .ުއަޅާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުއިންޑިފެކްޓް 4.6.6 ުކުރާ ުއޮޕަރޭޓް ުވަކިން ުޕްލާންޓްޕެންޑެންރީއާ ުއައިސް ުއިންސްޕެކްޓްކޮށްޓް ުހުއްދަުތަުއެު،ތައް ންތަަނށް

ު ުއިންޑެއެސް"ދިނުމަށް ުއޮފް ުފޮރުއެޕްރޫވަލް ުސަޕްލައިއޯޕީ ުދަ ުއިން ުޕްލާންޓްސް ުއައިސް ުއޮފްުުޕެންޑެންޓު ޗެއިން

ުއެކްސްޕޯޓް ުފޮރ ުޕްރޮޑަކްޓްސް ުފިޝަރީ ުތައްޔާރުކުރެވި" ުއެސްއޯޕީއެއް ުނަމުގައި ުނަމަވެސްގެ އެ ، ފައިވީ

ުތައްންޓްުައއިސްޕްލާންޓްއިންޑެޕެންޑަމިުމަސައްކަތްުނުުކރެވިފައިވަނުީ،ު.ކުރަމުންުނުދާކަންުފާަހގަކުރެވުނެވެމަސައްކަތް

ށްުމެންޑޭޓުކުރެވިފައިވާުކުރުމަމިުމަސައްކަތްަކމަށްުއެދިުހުށަހަޅަމުންުނުގެންދާތީުހުއްދައަށްއޮޕަރޭޓްކުރާުފަރާތްތަކުންު

ުއެމްއެފްޑީއޭ ުުސެކްޝަނުންގެ ުއޮޕަރޭފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުރާއްޖޭގައި ުތަންތަން ުއެަފދަ ުއެުނަމަވެސް، ުޓކުރާކަމަށް

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެުވެސްލިބިފަިއވާކަން ސެކްޝަނަށްުމައުލޫމާތު



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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"ުހުށަހަޅާުފޯމުވާުއާއިުޝަކުހާދިޘާ"ޮގތުންުއާއްމުުރައްޔިތުންުޝަކުވާުހުށަހެޅުމަށްުއޮތޯރިޓީގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭ 4.6.7

ހަޅާުަޝކުވާތައްުނިންމުުނުއަދިުހުށަު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުގެުނަމުގައިުއިދާރާއިންުފޯމެއްުތައްޔާރުކޮށްުއާއްމުކޮށްފައިވާކަން

އިުގަު"ށަަހޅާުފޯމުއާއިުޝަކުވާުހުުހާދިޘާ"ވާުގޮތުގެމަތިންުޓިވްުއެްކޝަންުރިކޯޑުުފޯމު"ުގައިގޮތުގެުތަފްޞީލުު"ކަރެކް

ުކވާތަކާުގުޅިގެންުޝަވީުނަމަވެސް،ުއެުބައިތައްުފޯމުގައިުފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވާތީ،ުއެުތްުކަމުގައިބަޔާންކުރުމަށްުއޮ

ުއެނގެންުނެތްކަން ުއަޅާފައިވާކަންުނުވަތަުނޫންކަން ުފޯމުުއާއިުޝަކުހާދިޘާު.ފާަހގަކުރެވުނެވެުފިޔަވަޅެއް ުހުށަހަޅާ ުވާ

ުނންުހުށަހަޅާފައިާވުއިރު،ުމީގެުތެރޭގައިުފޯުހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައެއ14ުުްޖުމްލަުުވަނަުއަހަރ2021ުުުމެދުވެރިކޮށް

ުފާހަގަކުރެވުނެވ11ުެ ުހިމެނޭކަން ުމައްސަލައެއް ުތެރެއިން. ުމީގެ ުއިދާރާއިނ8ުްުނަމަވެސް، ފުރިހަމަކުރާުުފޯމުގައި

ުއަޅާކަރެ) ުގޮތަްށ ުހިމެނޭ ުނަންބަރު ުފޯމު ުރިކޯޑު ުއެކްޝަން ުކްޓިވް ުފިޔަވަޅުގެ ުހިމެނޭުލާސާުޚުފައިވާ ބައިު(

 .ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަކުެރވުނެވެ

ާމއިުގުޅޭުގޮތުންުފާހަގަކުރެވުުނުގުޅުުއޮތޯރިޓީގެުެސކްޝަންތަކުގެުމެދުގަޔާއިުމުަވްއޒަފުންގެުމެދުގައިުއޮތްު 4.7

 ކަންތައްތައްު

ުސެކްޝަން 4.7.1 ުސެކްޝަންތަކު/އެހެން ުއެ ުމަސައްކަތްތަކުގައި ުކުރަންޖެހޭ ުގުޅިގެން ުފަރާތުންޔުނިޓްތަކާ ުއެއްބާރުލުްނުގެ

ު ުސަރވޭގައި ުއޮންލައިން ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފުންނާ ުއިދާރާގެ ުމުވައްޒަފުއިންސައ89.5ުުްލިބޭކަމަށް ންުތަ

ގޫވާކަމާއި،ުދަނމަށްުއުނަމަވެސްުފުޑްުކޮންޓްރޯލްުޑިވިޜަންގެުބައެއްުޔުނިޓުތަކާުމުއާމަލާތުކުރުުވެއެވެ.ފާހަގަކޮށްފައި

ުގުޅޭ ުނޭނގޭަކންުގޮތުންމަސައްކަތްތަކާ ުމުވައްޒަފު ުކުރެވުނުވައްޒަފުންމުުމުއާމަލާތުކުރަންވީ ުތަކުންުއިންޓަރވިއުުނާއި

ުރެވުނެވެފާހަގަކު ުހޯދު. ުމެދުވެރިކޮށް ުޕޮއިންޓް ުފޯކަލް ުމައުލޫމާތުތައް ުބައެއް ުބޭުނންވާ ުފުޑްުުމުގައިއޮޑިޓަށް ވެސް

ލިބުމުެގުސަބަބުންުއެުޅާފައިވާުޑެޑްލައިންއަށްުނުލިޔެކިޔުންތައްުކަނޑައަުުހޯދުމަށްުއެދިފައިވާކޮންޓްރޯލްުޑިވިޜަނުންު

 ު.ފޯރުކޮށްިދނުންުލަސްވެފައިވާކަންުފާހަގަކުެރވުނެވެއޮޑިޓަށްުމައުލޫމާތުތައްު

ުގޮތުގެ ުނަގާފައިވާ ުހުސްވަގުތުކޮޅު/ބްރޭކް ުނަގާފައިވާ ުގަޑީގައި ުމަސައްކަތު ުމުވައްޒަފުން ުރެކޯޑުތަކާއިުމިސާލު:

ު ުޒަރޫރީ ުހޭމުވައްޒަފުން ުބޭރުގައި ުރެކޯޑުތަބޭނުންތަުކގައި ުވަގުތުގެ ުމަުއލޫދަކޮށްފައިވާ ުބެހޭ ުިލބުްނުކާ މާތުތައް

ުލަސްވެފައިވާކަން.

ުސަ 4.7.2 ުނުވުމުގެ ުފުރިހަމަކޮށްފައި ުކަންކަން ުބައެއް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުތެރެއިން ުހިންގުމުގެ ުބައެްއުއިދާރީ ބަބަން

ުޖެހިފަ ުމައްސަލަތައް ުއެކި ުމެދުގައި ުއިރުމުވައްޒަފުންގެ ުމުވައްު،އިވާ ުމާހައުލުގައި ުމެދުގައިުމަސައްކަތުގެ ޒަފުންގެ

 އޮންނަންޖެހޭުގުޅުމަށްުއޭގެުސަަބބުންުއަސަރުކޮށްފައިވާކަންުފާހަަގކުރެވުނެވެ.



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ު ުމަސ1ަކޭސް ުސެކްޝަނެއްގައި ުއެއް ުއިދާރާގެ :ު ުމުވައްޒަފުންގެ ުދެ ުމައްކަތްކުރާ ުމަގާމުގެ ސްއޫލިއްޔަތުުމެދުގައި

ުހައްލުކުރެވިފައިުވެސްުމައްސަލަުުގެުމުއްދަތުުނިމުމާުހަމައަށްއްސަލައެއްުދިގުލައިުގޮސްުއޮޑިޓުމަުހަވާލުކުރުމާުގުޅޭ

ދާރީުއޮނިގަނޑުގައިާވުއިު،އިރުު.ުމިުަމއްސަލަުދިމާވާންުމެދުވެރިވެފައިވާުސަބަބުތަކަށްުބަލާފާހަގަކުރެވުނެވެުނުވާކަން

ުމައުލޫމާތުތަކެއް ުހިއްސާކޮށްމުހިއްމު ުބަލަންފައިުމުވައްޒަފުންނާ ުގޮތުން ުއިދާރީ ުކަނުވުާމއި ންތައްތަކަްށުޖެޭހ

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުކަންނުވާދެވިަފއިގެުސަމާލުކަންުމެނޭޖްމަންޓު

ެފއްގެުދެމެދުގައިުމުވައްޒ2ުަނިންގުފުރުސަތަކަްށުމުަވއްޒަފުންުހޮވުމުގައިުއިއަށްުލިބިފައިާވުޓްރެއޮތޯރިޓީ:2ުކޭސްު

މާވުމަށްުއެކިުސަބަބުތައްުދިުުބިފައިވާުމައުލޫމާތުތަކުންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިުމައްސަލަުމައްސަލަޖެހިފައިވާކަންުއޮޑިޓަށްުލި

ުތތަކުގައިުއިދާރާގެުފުރުސަުމްރީނުއިދާރާއަށްުލިބޭުތަު،އިރު،ުއޭގެުތެރެއިންުއެއްުކަމެއްގެުގޮތުގައިުމެދުވެރިވެފައިވާ

ުމުވައްޒަ ުހާލަތްތަކުގައިފަރާތުން ުހޮވަންޖެހޭ ުޓްރެއިނިންގުއުުުފެއް ުހިމެނޭ ުމިންގަނޑުތައް ުބަލާނެ އިދާރާގައިުސޫލެއް

ުނެތްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ުަބދަހިކުރުމަށްޓަކައިުގިނަުހަރަކާތ2019ުް 4.7.3 ަތކެއްުރާވައިގެންުވަނަުއަހަރުުއިދާރާގެުފަރާތުންުމުވައްޒަފުންގެުގުޅުން

ު ުނަމަވެސް، ުގެންގޮސްފައިވީ 2020ުުކުރިއަށް ުއަހަރ2021ުުއަދި ުމުވައްޒަފުންނަށްުވަނަ ކޮށްގެންުއަމާޒުުހުރިހާ

ު ުފޯރުކޮށްދީފައިާވ ުއޮޑިޓަށް ުހިންގާފައިނުވާކަން ުހަރަކާތެއް ުއެއްވެސް ުމިފަދަ ުފަރާތުން އުލޫމާތުންނާިއުމައިދާރާގެ

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުއިންޓަރވިއުތަކުން ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފުންނާއެކު ުނަމަވެސް،. ުޑިުއެހެން ުއެުވަކިވަކި ވިޜަންތަކުން

ު.އިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެޑިވިޜަންތަކުގެުމުވައްޒަފުންުހިމަަނއިގެންުގުޅުންުބަދަހިކުރުމުގެުބަެއއްުހަރަކާތްތައްުހިންގާފަ

 ގެުޙާލަތުގެުދުވަސްވަރުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.19ު-ޑްމިުމުއްދަތަކީުކޮވިއަދިު

4.7.4 ު ުދަތިތަކާ ުދިމާވާ ުމާހައުލުގައި ުމަސައްކަތުގެ ުޝަކުގުޅޭއޮފީހުގެ ުގްރީވަންސްުގޮތުން ުސްޓާފް ުހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ވާ

އެުުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންގެުމައުލޫމާތުުފޮނުވުމަށްުއެދިުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީ،ުު،ކޮމިޓީއެއްުއެކުލަވާލުމަށްުއަންގައި

ު ުޑިޕަރޓްމަންޓްތަކަށް ުހުރިހާ ުހެލްތުގެ ުއޮފް 25ުުމިނިސްޓްރީ ުއަންގާފައިވާކަނ2021ުުްފެބުރުވަރީ ުމެމޯއަކުން ުގައި

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުބޭނުންވާ. ުހުށަހަޅަން ުމައްސަލައެއް ުމުވައްޒަފަކު ުމެމޯގައި ުހުށަހަޅާނެުުމި ުމައްސަލައެއް ނަަމ،ުއެ

ުމެންބަރުންެގު ުކޮިމޓީގެ ުއެންގުމަށާއި، ުމުވައްޒަފުންނަށް ުހުރިހާ ުއެކަން ުހަމަޖެއްސުމަށާއި، ުއިދާރާގައި އިންތިޒާމު

ުމުވައް ުހުރިހާ ުމައުލޫމާތު ުފެންނާނެޒަފުންނަށް ުފަސޭހައިން ުބެހެއްޓުމުގެ ުހަމަޖެއްސުމަށްުގޮަތށް އިންތިޒާމު

ުފާހަގަކުރެވުނެވެުއަންގާ ުފައިވާކަން ުމައުލޫމާތާއި. ުކޮމިޓީގެ ުގްރީވަންސް ުސްޓާފް ުމައްސަލަުުނަމަވެސް ކޮމިޓީއަށް

ުހުށަހަޅާނެ ުޭނނގޭކަންގޮތް ުމުވައްޒަފުްނނަށް ުއިންޓަރވިއުތަމުވައްޒަފުްނނާުބައެއް .ުާފހަގަކުރެވުނެވެުންކުުިއުކުރެވުނު

ވެސްުުވަނަުދުވަހާުހަމައަށްުކޮމިޓީއަށްުއެއްވެސްުމައްސަލައެއްުހުށަހެޅިފައިުނުވާކަނ7ުްޑިސެންބަރ2021ުުުއަދި،ު



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުއިތުރުން. ުުމީގެ 2021ުުުބަރުންސެޕްޓ29ުެވެސް ުއެކުލަވާލާފައިވާ ުގްރީވަންސްު"ގައި ސްޓާފް

ު ުމަސައްކަތް ުއުޞޫލުކޮމިޓީތަކުގެ ުގޮތުގެ ުގެންދާނެ ުޗެއަރޕަރސަންު"ުކުރިއަށް ުކޮމިޓީގެ ގަިއުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

ފައިުވަނަުދުވަހުގެުނިަޔލަށްުުކޮމިޓީގެުއެއްވެސްުބައްދަުލވުމެއްުބާއްވ7ުާޑިސެންބަރ2021ުުުކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމާއިު

 ވެ.ވެސްުފާހަގަކުރެވުނެުނުވާކަން

ުފަހުން،ު 4.7.5 ުފެށުނު ުސެޕ2021ުްއޮޑިޓް 16ުުޓެންބަރު ުފެށުނު ުއަމަލުކުރަން ުފާސްކޮށް ުދުވަހު ުފުޑްުމޯލްޑި"ވަނަ ވްސް

ުއަ ުހިންގުމުގައި ުއޮތޯރިޓީ ުޑްރަގް ުއުުމަލުކުރަންވީއެންޑް ުމެނޭ"ލުޞޫގޮތުގެ ުސީނިއަރ ުގޮތުން ޖްމަންޓްެގުގައިވާ

ު ުަކމުގައި ުބާއްވަންވާެނ ުއެއްފަހަރު ުހަްފތާއެކު ުމަދުވެެގން ުވީބައްދަލުވުން ުއޮޑިޓަށްުނަަމވެުބަޔާންކޮށްފައި ސް،

ތާއަކުުބައްދަލުވުމެްއުކޮންމެުހަފްު،އިރުުފޯރުކޮށްދީފައިވާުސީނިއަރުމެނޭްޖމަންޓްުބައްަދލުވުންތަކުގެުރެކޯޑްަތކަށްުބަލާ

 ު.ބާއްވާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުެނވެ

ުއުސޫލު" 4.7.6 ުގޮތުގެ ުއަމަލުކުރަންވީ ުހިންގުމުގައި ުއޮތޯރިޓީ ުޑްރަގް ުއެންޑް ުފުޑް ުގޮު"މޯލްޑިވްސް ުކޮންމެުގައިވާ ތުން

ުއަކުން/ޑިވިޜަން ުޑިވިޜަންު،ެވސްުސެކްޝަން ުމުވައްޒަފުންނާ/އެ ުުސެކްޝަންގެ ުަމހަކު ހަރުުފ1ުަމަދުވެެގން

ުުނވާ ުބައްދަލުކުރެވިފައި ުމުވައްޒަފުންނާ ުއެފަދައިން ުނަމަވެސް ުއޮތް ުބޭއްވުަމށް ުއޮޑިޓަށްުބައްދަލުވުންތައް ކަން

 .ގަކުރެވެނެވެފޯރުކޮށްދީފައިވާުމައުލޫމާތުންުފާހަު

އިުނުވާކަމާިއުބޭއްވިފަުގހުރިހާުމުވައްޒަފުންނާއެކުުސްޓާފްުމީޓިންުއިދާރާގެުުުވަނަުއަހަރ2021ުުއަދ2020ުުި، 2019 4.7.7

ވަކިވަކި ންތައްުބާއްވާފައިވާކަންުބައްދަލުވުންުއެުޑިވިޜަންތަކުގެުސްޓާފުންނާއެކުުޑިވިޜަންތަކުުބައެއްުުއެހެންުނަމަވެސުް،

ބައެއްުބައްދަލުވުންތަކަީކުުއަދިުމީގެުތެރެއިން.ުންުފާހަގަކުރެވުނެވެތަކުފޯރުކޮށްދީފައިވާުމައުލޫމާތުއިދާރާއިންުއޮޑިޓަށްު

 ހަގަުކރެވުނެވެ.ފާުިއވާުބައްދަލުވުންތަކެއްކަންމަޝްވަރާކުރުމަށްުބާއްވާފަުގުޅޭގޮތުންހަމައެކަނިުމަސައްކަތްތަކާު

 އާުގުޭޅގޮތުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންތައްތައްުމުވައްޒަފުްނގެުއިތުުރގަޑިުު 4.8

4.8.1 2019 ،2020ުު ުރެކޯޑ2021ުުއަދި ުއިތުރުގަޑީގެ ުނަގާފައިވާ ުމުވައްޒަފުން ުއެމްއެފްޑީއޭގެ ުއަހަރު ތަކުންުވަނަ

ު ުބެލުނު ުނ15ުިރެންޑަމްކޮށް ުނަގާފައިވަނީ ުއިތުރުގަޑި ުއާދަވެ ުގޮތުގައި، ުފާހަގަވި ުރެކޯޑުން ުމަދުުސްމަހުެގ ބަތުން

ުއަދަދުތަކެއްު،ނަމަވެސްުށްވީކަމަމުވައްޒަފުން ުބޮޑު ުގޮތުގައި ުއިތުރުގަޑީގެ ުމުވައްޒަފުން ުމިު،ނަާގފައިވާކަމާއިުބައެއް

ުނަގާފައިވަނީުގޮތަށް ުގިނައިން ުސެންޓަރުއިތުރުގަޑި ުއޮޕަރޭޝަންސް ުއެމަރޖެންސީ ު)"ހެލްތް ުސީއެޗްއީއޯ" ގެު(

 ުވެ.ކުރުމަށްކަންުފާހަގަކުރެވުނެުތައްމަސައްކަތް

ުއެމްއެފްޑީއޭ 4.8.2 ުއެޗްގެ ުތެރެއިން ުއެޗް.އޯ.އީ.މުވައްޒަފުންގެ ުމުވައްޒަފުންގެ ުމަސައްކަތްކުރާ ސީގެު.އޯ.އީ.ސީގައި

ހެޑްކަމުގައިުވީުނަމަވެސްުމުވައްޒަފުންުއިތުރުގަޑީގައިު.އޯ.އީ.ކުރަނީުއެޗްޕަރވައިޒުމަސައްކަތްތައްުސު ސީގެުކްލަސްޓަުރ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު

19 

 

ު.އޯ.އީ.އެޗް ުގޮތުގައި ުސުޕަވައިޒަރުގެ ުމުވައްޒަފުގެ ުއެ ުއެޕްރޫވްކުރަނީ ުމަސައްކަތްތައް ުކުރާ ގައިުއެމްއެފްޑީއޭސީގައި

ު ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުސުޕަރވައިޒަރުކަން ުއެޕްރޫވްކޮށްފައިު، މިގޮތުންހުންނަ ުއިތުރުގަޑި ުސުޕަރވައިޒަރު މުވައްޒަފުގެ

 ުަކންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވެރިފައިނުކޮށްބަލައިުހުންނަނީުމުވައްޒަފުުމަސައްކަތްުކުރިކަންު

ުމަސައްކަތް 4.8.3 ުުތައްއެޗް.އޯ.ސީގެ ުކުރިއަށްގެންދަނީ ުއެމްއެފްޑީއޭރާވައި ުނުވާތީއާއި ުކަމަށް ުއިތުރުންުއެފްޑީއޭއެމްއިން ގެ

ންުުމަސައްކަތްކުރަމުމުވައްޒަފުންުއެޗް.އީ.އޯ.ސީގައިުތަކުގެއެހެންުއިދާރާމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގެުދަށުަގއިުހިމެނޭު

ުހޮވު، އުމާއެކުގެންދި ުމުވައްޒަފުން ުއަމަލުކުރާއެޗް.އީ.އޯ.ސީއަށް ުމަސައްކަތްތަކަްށުއެޗް.އީ.އޯ.ސީގެުު،ގޮތާއިމުގައި

ު ުުދޫކުރާމުވައްޒަފުން ުއެކަން ުނުވުމާއެކު ުހިމެނިފައި ުތެރޭގައި ުސްކޯޕްގެ ުއޮޑިޓްގެ ުމި ފަިއުުބަލާތުރަށްއިުއުސޫލުތައް

 ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ނެނުވާ

ޒަރޫރީުބޭނުންތަކުގައިުުއިމަސައްކަތުުަގޑީަގއިުލިބޭުހުސްަވގުތުކޮޅުު)ްބރޭކް(ުނަގާފަިއާވގޮތާމުވަްއޒަފުންނަށްު 4.9

 ބެލުމުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންަތއްތައްުތައްުބެލިހޭދަކޮށްފަިއވާުވަގުުތެގުރެކޯޑުުބޭރުގައި

ތުގައިުއްޓާފައިުހުރިުމުއްދަުރާުވަގުތުގެުރެކޯޑުުފޮތުގައިުލިޔެގެންުބަލަހަުމަސައްކަތުުގަޑީގައިުމުވައްޒަފުންުބޭރުގައިުހޭދަކު 4.9.1

ުއެނބުރިުއައިުގަޑިުގޮތުންުމުވައްޒަފުުބޭރަށްުގޮސްުމި.ުފާހަގަކުރެވުނެވެުކޮށްފައިނުވާކަންހުރިުރެކޯޑުތައްުފުރިހަމަ

ތެރެއިންުުމީގެ.ުނެވެވެސްުފާހަގަކުރެވުުރެކޯޑުކޮށްފައިުނެތުމާއިުމުވައްޒަފުންުއެނބުރިުއައިސްުސޮއިކޮށްފައިުނުވާކަން

ވެސްުުވަތަުނޫންކަންބައެއްުރެކޯޑުތަކުގައިުއެއްވެސްުއެއްޗެއްުލިޔެފައިުނެތުމުންުމުވައްޒަފުުއެނބުރިުއައިުކަމެއްުނު

ުހުއްދަ"ރަށްދިއުމަށްުވެސްުފޮތުގައިުހުރިުގިނަުރެކޯޑުތަކުގައިުބޭުމީގެުއިތުރުން.ުފާހަގަކުރެވުެނވެުއެނގެންުނެތްކަން

އެއްުރެކޯޑުތަކުގައިުބައަދިު.ުވެންުޖަހާފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެކުރުމުގެުބަދަލުގައިުނަކޮލަމްގައިުސޮއިު"ދިންުފަރާތް

 ވެ.ވެސްުފާހަގަކުރެވުނެުކޮށްުހުރިކަންނުމިުކޮލަމްުފުރިހަމަު"ހުއްދަުދިންުފަރާތް"

4.9.2 16ުު 2021ުުޖޫން ުހުސްވަގުތުކޮޅު ުލިބޭ ުމުވައްޒަފަށް ުފެށިގެން ުބޭރަށްދާގަޑިު(ުބްރޭކް)އިން ުބޭނުމަށް ުޒަރޫރީ އަދި

ލޮގް"ރެކޯޑުކުރަނީުސިސްޓަމްގެު އަދިުމިގޮތަށްުލޮގްކޮްށފައިވާުބައެއްުރެކޯޑުތަކުގައިުު.އެއްގެުގޮތުގައެވެު"އައުޓްގޮއިންުގ

ގެުގޮތުގައިުރޭކުމުގެުސަަބުބންުމުވައްޒަފުުބޭރަށްގޮސްފައިވަނީުބްމުވައްޒަފުގެުކޮމެންޓުގައިުތަފްސީލުުބަޔާންކޮށްފައިނުވު

ހުސްވަގުތުކޮޅުގައިުކަމެއްުނުވަތަުޒަރޫރީުބޭނުމުގައިުކަމެއްުއެޓެންޑެންސްުސިސްޓަމްގެުރެކޯޑުތަކުންުއެނެގްނުލިބޭު

ުފާހަގަކުރެވުނެވެުނެތްކަން ުސަރވިސް. ުސިވިލް ުދިވެހި 2014ުުގަވާއިދު 170ުުގެ ުމާއްދާގެ ުހ)ވަނަ ގައިވާު(

.ުއޮފީސްތަކުގެުރަސްމީުމަސައްކަތުުގަޑިއަކީުސަރުކާރުންުކަނޑައަޅައިފައިވާުވަގުތެވެއާންމުޮގތެއްގައިުމަތިން،ުގޮތުގެ

ވަނ35ުުަގެު(ުވަޒީފާއާބެހޭުޤާނޫނު)2/2008ުސަރުކާރުގެުއޮފީސްތަކުގެުރަސްމީުގަޑީގެުތެރެއިން،ުޤާނޫނުުނަންބަރުު

މެން މުވަްއޒަފުންނަށްުދޭންޖެހޭުހުސްވަގުތުޮކޅުު، އަށްުނުވަަތ12:30ުުއިނ12:00ުުްދުރުުމާއްދާގައިވާުގޮތުގެުމަތިނުް،



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު

20 

 

ވަނަުމާއްދާގ171ުުެގ2014ުެދިވެހިުސިވިްލުސަރވިސްުގަވާއިދުުއަދިުު.އަށްުޭދްނވާނެއެވ13:00ުެއިނ12:30ުުް

ުހ) )ު ުގޮތުގެމަތިން، ުއޮފީހުންުގައިވާ ުބޭނުމެއްގައި ުއަމިއްލަ ުމުވައްޒަފެއް ުގަޑީގައި ުމަސައްކަތު ުރަސްމީ އޮފީހުގެ

ުހާލަތެއްގައި،ުއެުބޭރަށްދާންވާީނ،ު ުނުވެއްޖެ ުމުވައްޒަފުގެުުކޮންމެހެންުނުޮގސް ުބަޔާންކޮށް،ުއެ ުމުހިއްމުކަން ކަމެއްގެ

އޮފީހުންުބޭރުގައިުހޭދަކުރާު، ގޮސްުށްއަދިުއަމިއްލަުކަންކަމުގައިުުމވައްޒަފުންުބޭރަު.ސުޕަވައިޒަރުގެުހުއްދަުލިބިގެންެނވެ

 ވާނެކަމުގައިުބަޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ.އެކު،ުރެކޯޑުުކޮްށފައިުއޮންނަންވަގުތު،ުސަބަބާ

ސްޓަމަށްުއަޅާތާުސިު"ުގޮއިންުލޮގް-އައުޓް"އިރު،ުމުވައްޒަފުގެުުއެޓެންޑެންސްުސިސްޓަމްގައިުހުރިުރެކޯޑުތަކަށްުބަލާ 4.9.3

ު ުފާހަަގކުރެުފަހުންއެތައްދުވަހެއް ުހުންނަކަން ުވެރިފައިކޮށްފައި ުރެކޯޑުތައް ުއެ ުސުޕަވައިޒަރ ުވުނެވެވެސް އަދިު.

ުފަހަރުު"ުސުޕަވައިޒަރުލޮގް" ުބައެއް ުބައިގައި ުކޮްށފައިވާުމި"okު"ލިޔާ ުކޮމެންޓް ުައނެުގޮަތށް ުފަހަުރުއިރު އްބައި

ުހުންނަކަން ުކޮްށފައި ުއެޕްރޫވް ުައއުޓްގޮއިންގުލޮގް ުނުކޮށް ުކޮމެންޓެއް ުފާހަގަކުރެވުނެވެުުއެއްވެސް ުއިތުރުން. ުމީގެ

ޕްރޫވްނުކޮްށުއެގޮަތށްުުިއ،ުމިށްުހުންނަކަމާސިސްޓަމުންުއެޕްރޫވްނުކޮބައެއްުރިކުއެސްޓްތައްުސުޕަރވައިޒަރުުވެސް،

ުދުވަސްތަކުގައި ުއޮޑިުހުންނަ ުގޮސްފައިވާކަން ުބޭރަށް ުމުވައްޒަފުން ުރެޓަށްުލިބިފައިވާުއެޓެންޑެވެސް ޑުތަކުންުކޯްނސް

ުސް،ުބޭަރށްުދިޔަުސަބަބުފެންނަންުހުއްޓަތަކުގައިުޕަންޗްކޮށްފައިވާުގަޑިތައްުމިގޮތުން،ުބައެއްުރެކޯޑުު.ނެވެފާހަގަކުރެވު

ުނެތްކަންު ުއެނގެން ު.ުފާހަގަކުރެވުނެވެުސިސްޓަމުން ުވަުމިފަދައިްނުބޭރަށްއަދި ުހުސް ުގަޑިތަކުގައި ުގޮތުގައިުދާ ގުތުގެ

ކަނޑާފައިނުވާކަްނުުގެުގޮތުގައިުމުސާރައިން"ބްރޭކްުލޭޓްުފައިން"ޓަށްވުރެންުއިތުރަްށުހޭދަކުރާުވަގުތުުމިނ30ުެލިބޭު

 .ހަގަކުރެވުނެވެފާ

ުުޗެކް 4.9.4 ުބެހެއްޓިފައިނެތްކަމާއި، ުޑިވައިސްއެއް ުއެޓެންޑެންސް ުޕޯޓުގައި ު-ހުޅުމާލެ ުޗެކްއައުޓް ުގަޑީގެުއައިން ުބްރޭކް ދި

ުނޯޓުކޮށްެގންކަން ުޮފތުގައި ުބަލަހައްޓަމުންަދނީ ުފާހަގަުކރެވުނެވެުރެކޯޑުތައް .ު ުމި ުއަދި ުޝިފްޓްޑިުޕޯޓުގައި ގަިއުއުޓީ

ު ުއެއް ުރިކޯޑުކުރާކަުއްމުވައްޒަފެހުންނަނީ ުއެޓެންޑެންސް ުުމާއި، ުބަލަހައްޓާނެ ުފޮތް ުނުހުންނަކަންުފަރާތެއްުއިތުރު

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ންޓްރޯލްުއެކްސެސްުކޮު-ހެޑްުއޮފީސްުއަދިުއޮތޯރިޓީގެުމުވައްޒަފުންުމަސައްކަތްކުރާުއެހެންުބައެއްުތަންތަނުގައިުޑޯރ 4.9.5

ުމުވައްޒަފު ުސަބަބުްނ ުނެތުމުގެ ުކަށަވަރުކުރެވޭނެުންުބޭރަށްދާުރެކޯޑުތަކުގެުސައްސިސްޓަމެއް ުނެތްކަންުގޮތެއްހަކަން

ހުގައިުމަސައްކަތްކުރާުއަދިުޕޯޓުތަކުގައިުމަސައްކަތްކުރާުމުވައްޒަފުންގެުސުޕަރވައިޒަރަކީުހެޑްުއޮފީ.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުނުވާހި ުފަރާަތކަށް ުހުންނަ ުޑިއުޓީއެއްގައި ުއެއް ުމުވައްޒަފާ ުމުވައްޒަފުމުވައްޒަފުންކަމާއި، ުބޭރަށްދާގަޑިނުދ، އާއިުން

އާއިުބޭރުގައިުހޭދަކުރާުމިހެންަކމުންުމުވައްޒަފުުބޭރަށްދާގަޑިު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުއަންނަުގަޑިުސުޕަވައިޒަރަށްުނޭނގޭކަން

 .ާފހަގަކުރެވުނެވެުވަގުތުުގަވާއިދުންުމޮނިޓަރކޮށްުެބލެހެއްޓެމުންުނުދާކަން



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު

21 

 

 މުވަްއޒަފުންުމަސައްކަތްކުރުމަްށުބޭނުންވާުޖާގަާއއިުވަސީލަތްަތކާުގުޭޅގޮތުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންތައްތައްު 4.10

ުމުވައްޒަފުންނާު 4.10.1 ުއިދާރާގެ ުކަަމށް ުލިިބފައިނުވާ ުބޭނުންާވުވަސީލަތްތައް ުކުރުމަށް ުއޮންލައިްނުކުމަސައްކަތްތައް ެރވުނު

ު ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވ62ުެސަރވޭގައި ުމުވައްޒަފުން ުއިންސައްތަ .ު ުތެރޭގައި ުސިސްޓަމީގެ ުިލޭބުކޮމްޕިއުޓަރ މަށް

ުމާއި،ލިުބންުލަސްވުުުނންވާުކެމިކަލްެލބޯޓަރީއަށްުބޭުންތައްުހައްލުކުރުންުލަސްވުމާއިުއިންޓަރނެޓްުނުލިބުމާއިގެއްލު

ު ުކެމެރާ ުބޭނުންވާ ުނެގުމަށް ުފޮޓޯ ުޕްރޮޑަކްޓް ުސްކޭނަރ، ުޕްރިންޓަރ، ުވަސީލަތްތައް ުއަދިުއޮުމާއިނުލިބުފަދަ ުޑިޓް

ުތަމޯމީޓަރތައިންސްޕެކްޝަން ުބޭނުންވާ ުނެުނުލިބުމާއިުކަށް ުވަސީލަތްތަކާއި،ުސާމްޕަލް ުަފދަ ުބޭނުންާވުލައިޓް ގުމަށް

ުއާލާތް ުނުިލބޭކަން ުތައް ުސަރވޭގައި ުއެވެފާހަގަކޮށްފައިވެމުވައްޒަުފން ުދަު. ުލިބުމުގެ ުއޮތްކަްނުވަސީލަތްތައް ތިކަން

 ވެ.ފާަހގަކުރެވިފައެުވެސްުވަނީުތަކުންރވޭޝަންލެބޯޓްރީތަކާއި،ުޕޯޓުތަކުގެުޮއބްޒަ

އްސަކޮށްުޚާވަކިންު.ުނެވެއޮފީހުގައިުބޭނުންކުރާުލިޔެކިޔުންތައްުރައްކާކުރުމުގައިުތަނުގެުޖާގައިގެުދަތިކަންުފާހަގަކުރެވު 4.10.2

ުއޮބްޒަރވޭޝަންގައި ުކުރެވުނު ުގޮސް ުމުވަު،ޕޯރޓުތަކަށް ުސަބަބުްނ ުެނތުމުގެ ުކެބިނެޓްތައް އްޒަފުންގެުފައިލިންގ

ުސްޓޭޝަ ުޑޮކިއުމަންޓްންތައް ުހާމައަށްކައިރީގައި ުާފހަު،ތައް ުހުރިކަން ުބަހައްޓާފައި ުގަުކރެވުނެވެަމތިމައްޗަށް އަދިު.

ު ުގުދަނަށް ުލިޔެކިޔުންތައް ުަބއެއް ުސަބަުބން ުގިނަވުމުގެ ުލިޔެކިޔުންތައް ުބަހައްާޓފައިވާ ނުވަމުންދާކަމާއި،ުފޮމިގޮތަށް

ްނުުބައެއްުތަންތަނުުކަމަށްުއޮބްޒަރވްކުރެވުނުކޭންކުރަމުންނުދާގެުކުރިންުސްގުދަނަށްުފޮނުވާުލިޔެކިޔުންތައްުފޮނުވުމު

 .އެވެއޮޑިޓަށްުމައުލޫމާތުުދީފައިވެ

ުތަނެލެބޯޓަ 4.10.3 ުރައްކާކުރާނެ ުބޭސް ުއަދި ުކެިމކަލް ުެނތުމާއި، ުޖާގަ ުބަހައްޓާނެ ުމެޝިްނތައް ުބައެއް ުނެތްކަްނުރީގެ އް

ރިުއިމާރާތުގެުގޮތުންުއަދިުލެބޯޓަރީުމިހާރުުހު.ުވެއެވެމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއޮންލައިންުސަރވޭގައިުފާހަގަކޮށްފައި

މާއެކުުލެބޯޓަރީުއެހެްނުހާދިސާއެއްުދިމާވެއްޖެނަމަުއެުއިމާރާތުގައިުމަސައްކަތްކުރާުއެންމެްނނަށްުނުރައްކާތެރިކަންުޮއތު

ުޖެޭހކަމާއި ުބަދަލުކުރަން ު، އިމާރާތަކަށް ުއޮތްަކްނ ުބޮޑަށް ުވަރަށް ުަދތިކަން ުޖާގައިގެ ވައްޒަފުންގެުމުލެބޯޓަރީގެ

ުފާހަގަކުރެވުނެ ުވެސް ުއޮބްޒަރވޭޝަނުން ުކުރެވުނު ުލެބޯ.ޑީ.އެފް.އެމްު.ވެއިންޓަރވިއުތަކުންނާއި ުއެހެންުޓައޭގެ ުރީތައް

ުގުޅޭ ުބަދަލުކުރުމާ ުފޯރުކޮށްދީފައިއިމާރާތަކަށް ުއޮޑިޓަށް ުކަން ުކުރެވިފައިވާ ުޕްލޭންތަކެއް ުޑޮކިއުމަންޓްތަކުްނުޮގތުން ވާ

 .ގަކުރެވުނެވެމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގޮސްފައިނުވާކަންުފާހައެުމަވެސް،ުޕްލޭނާުއެއްގޮތަށްުފާހަގަކުރެވިފައިވީުނަ

 ގުޭޅގޮތުންުފާހަގަުކރެވުނުުކަންތައްަތއްުުމުވަްއޒަފުންނަށްުއިސްލާހީުފިޔަވަޅުުެއޅުމާ 4.11

4.11.1 2019 ،2020ުު ުއަހަރ2021ުުއަދި ުފިޔަވަޅުުު،ވަނަ ުިއސްލާހީ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުގުޅިގެން ުކަންކަމާ އެކިއެކި

އިސްލާހީުފިަޔވަޅުުއަޅާފައިވާުމިގޮތުން،ުުނެވެ.ކިޔުންތަކުންުފާހަގަކުރެވުއަޅާފައިވާކަންުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދީފައިވާުލިޔެ

ވެސްުޔުނީފޯމުުނާޅައިުއޮފީހުގެުުހާޟިރީއާުގުޅޭުމައްސަލަތައް،ުޔުނީފޯމުުއެލަވަންސްުދިނުމުންުކަންކަމުގެުތެރޭގައި



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު

22 

 

ުހަމަވެގެންނާިއު ުމައްސަލަ،ުމުއްދަތު ުގުޅޭ ުމައްސަލަ،ުކޮންޓެއިނަރުއިންސްޕެކްޝަނާ ުހާޟިރުވެފައިވާ މަސައްކަތައް

ުމައްސަލަ،ު ުފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ުމަސައްކަތްކުރުމުގައި ުބެލެހެއްޓުމާއި ުލިޔެކިޔުން ުބޭހުެގ ުނައްތާލެވޭ އެކިގޮތްގޮތުން

ުސިސް ުނުކުރުމާއެޗްއާރު ުއެޕްރޫވް ުމުއްދަތުގައި ުއެޕްރޫވްކުރަންޖެހޭ ުއޯޓީ ުމައްސަލަުޓަމުން ުހިމެނޭކަންުުގުޅޭ ުތައް

ފައިވާުކަންތައްތައްުތިރީގައިުފާހަގަކުރެވިުތަކާުގުޅިގެންއިސްލާހީުފިޔަވަޅުއަޅާފައިވާުމުވައްޒަފުންނަށްުފާހަގަކުރެވުނެވެު.

ު.އެވަނީއެވެ

ު ުމު)ހ( ުނަސޭހަތްދީަފއިވާ ުލިުއަނަގބަހުން ުބައެއް ުތެރެއިން ުލިޔުންތަކުގެ ުދީފައިވާ ުދިވެިހުވައްޒަފުންނަށް ޔުންތައް،

ު ުގަވާއިދު ުސަރވިސް ުޖަދުވަލ2014ުުސިވިލް ުނަމޫނާއ23ުާުގެ ުވާކަންުނުުއެއްގޮތަށްުތައްޔާރުކުރެވިފައިގައިވާ

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުހިސާބުތަކުގައިުމި. ުބައެއް ުލިޔުމުގެ ުއެ ުނަސޭހަތެުގޮތުން، ުދޭ ްށުއްކަމައަނގަބަހުން

ު.ވާކަންުާފހަގަކުރެވުނެވެުބަޔާންކޮްށފައިުލިޔުމުންދޭުނަސޭަހތްުކަމަށްއަނެއްުބައިުހިސާބުތަކުގައިުުބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ު ުއިދާރާ)ށ( ުސްލިޕެއް ުހަވާލުވިކަމުގެ ުނަސޭހަާތއި ުމުވައްޒަފުންނަށް ުނަސޭަހތްދީަފއިވާ ުދެމުންުއަނަގބަހުން އިން

ުއްުނޫންކަންގެުޖަދުވަލުގައިުހިމެނޭުިލޔުމ2014ުެގެންދާކަމާއި،ުމިުސްލިޕަކީުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްުގަވާއިދުު

މުވައްޒަފުންނަްށު"އިުގަމުވައްޒަފުންނާުހަވާލުކުރާުސްލިޕްހުުފަުއަދި،ުއަނގަބަުހންުނަސޭހަތްދިނުމަށްު.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ގަިއުސަަބބުންުސްލިޕްުންކޮށްފައިވުމުގެމިފަދައިންުބަޔާ"ުކޮޕީުހަވާލުކުރާުސްލިޕްލިޔުމުންދެވޭުނަސޭހަތާއިުއިންޒާރުގެު

ުވެ.ވުނެފާހަގަކުރެުބަޔާންކުރާުއިބާރާތާއިުމުވައްޒަފަށްުއަޅާފައިވާުއިސްލާހީުފިޔަވަޅާުދިމާނުވާކަން

އިދާރީުއިންތިޒާމުތައްުހަމަޖެހިފައިާވގޮތުންުކޮރަޕްޝަނަށްުމަގުަފހިވެދާނެފަދަުކަންކަންުކަމަށްުފާހަގަކުރެވުނުު 4.12

 ކަންތައްތައްު

4.12.1 ު ުތެރެއިން ުކަންތައްތަކުެގ ުބެލުނު ުހަމަުގެއެމްއެފްޑީއޭއޮޑިޓުގައި ުއިންތިޒާމްތައް ުބައެއް ުގޮތުްނުއިދާރީ ޖެހިފައިވާ

ދާނެުުނުވަތަުހޯދައިދެވިކޮރަޕްޝަނަށްުމަގުފަހިވެދާނެުއަދިުވަކިުމީހަކަށްުނުވަތަުބަޔަކަށްުނާޖާއިޒުުފައިދާއެއްުހޯދިދާނެ

 .ރީގައިުއެވަނީއެވެފާަހގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުތިުގޮތުންުމި.ުއެވެފާހަގަވެފަަވނީުކަންުފަދަުބައެއްުކަންކަންުހުރި

ު ު)ހ( ުހުންނަނީ ުޑިއުޓީގައި ުސީޕޯޓުގައި ުއެޓެންޑެންސ1ުުްހުޅުމާލެ ުޕަންޗްއިން ުއެތަނުގައި މުވައްޒަެފއްކަމާއި،

ުއޮބްޒަރވޭޝަނުންނާިއު ުކުރެވުނު ުލިޔެގެންކަން ުފޮތުގައި ުރިކޯޑުކުރަނީ ުއެޓެންޑެންސް ުނުހުންނަކަމާއި، ޑިވައިސްއެއް

ު ުދީފައިވާ ުފާހަގަކުރެވުނެވެއޮޑިޓަށް ުގެންދަންޖެހޭުު.މައުލޫމާތުން ުކުރިއަށް ުސީޕޯޓުގައި ުހުޅުމާލެ އަދި

މުވައްޒަފަކުުހުރެގެންުކުރުމަކީުއިސްވެުބަޔާންކުރެވުނުުފަދައިންުކޮރަޕްޝަނަށްު)އެކެއް(1ުުއިންސްޕެކްޝަންސްތައްު

ގައިުދިދާނެުނުަވތަުހޯދައިދެވިދާނެުކަމެއްކަމުމަގުފަހިވެދާނެުއަދިުވަކިުމީހަަކށްުނުވަތަުބަޔަކަށްުނާޖާއިޒުުމަންފާެއއްުހޯ

ުނެވެ.އޮޑިޓަށްުފާހަގަކުރެވު



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ު ުއި)ށ( ުޕޯޓުުކރާުކާބޯތަކެތީގެުސިއްހީުރައްކާތެރިކަންުކަށަވަރުކުރުމުގެުގޮތުމްދިވެހިރާއްޖެއަށް "ުބަނދަރުތަކުގައި"ން

ންުމައްސަލައެއްުގައިވާުގޮތުުު"ޖަރމަލުކުރަންޖެހޭުގޮތުގެުސްޓޭންޑާރޑްުއޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮސީއަބަލާުފާސްކުރުމުގައިު

ު ުފާސްކުރަން ުެއުޝިޕްމަންޓް ުޝިޕްމަންޓެއްނަމަ ުއޮ(ުދޭއް)2ުޖެހިފައިވާ ުދިއުމަްށ ުނަމަވެސްުއިންސްޕެކްޓަރުން ތް

ުފާސްކޮށްފައިވަީނު ުޝިްޕމަންޓް ުބައެއް ުއޮޑިު)ެއކެއް(1ުމައްސަލަޖެހިފައިވާ ުބައެްއުއިންސްޕެކްޓަރަކުކަން ުެބލި ޓުން

ުވެ.ންުފާހަގަކުރެވުނެކިޔުންތަކުލިޔެ

ބަލާު"ުނދަރުތަކުގައިބަ"ޕޯޓުކުރާުކާބޯތަކެތީގެުސިއްހީުރައްކާތެރިކަންުކަށަވަރުކުރުމުގެުގޮތުންުމްދިވެހިރާއްޖެުއި(ުނ)

ު ުޕްރޮސީޖަރއަފާސްކުރުމުގައި ުއޮޕަރޭޓިންގ ުސްޓޭންޑާރޑް ުގޮތުގެ ުމަލުކުރަންޖެހޭ ުފާ" ުމުދާބަލާ ސްކުާރުގައި

ު ުހަމަކުރުންއިންސްޕެކްޓަރުން "ު ުފާސްުކރާނީ ުބަލާ ުމުދާ ުބައިގައި 2ުުމި ުއިންސްޕެކް)ދޭއް( ުނުވަަތުޓަރުންފުޑް

ުބަލައި ުއޮތްު)އެކެއް(1ުުނިސްބަތަށް ުފާހަގަކުރެވުނެވެއިންސްޕެކްޓަރުކަމަށް ްލުސެކްޝަނުގެުބޯޑަރުކޮންޓްރޯ.ުކަން

މުވައްޒަފުންުުުވުރެުގިނަުުއްޒަފުންނަށްމުވަ)ދޭއް(2ުުފަދަުޑިއުޓީުރޯސްޓަރގައިުއާއްމުގޮތެއްގައިުުޕޯޓްުޔުނިޓު-ސީ

ު ުތަނެއްގައި، ުމަސައްކަތްކުރާ ުޝިފްޓެއްގައި 1ުުޑިއުޓީ ުާފސްކޮށްފަ)އެކެއް( ުބަލާ ުމުދާ އިވާކަްނުމުވައްޒަފަކު

ކީއްވެގެންކަންުއިވަނީުމުވައްޒަފުުމުދާބަލާފާސްކޮށްފަު)އެކެއް(1ުއިރު،ުމިގޮތަށްުުލިޔެކިޔުންތަކުންުފާހަގަކުރެވިފައިވާ

އިވެސްުއާއްމުގޮތެއްގަިއުއަދިުމުވައްޒަފުންނާއިުކުރެވުނުުއިންޓަރވިއުތަކުގަ.ުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެރެކޯޑުކުރެވިފައި

)އެކެއް(ުމުވައްޒަފަކަށ1ުުްވީމާުމިގޮތަށްުު.މުވައްޒަފަކުުދާކަންުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ)އެކެއް(1ުުުމުދާބަލާުފާސްކުރުމަށް

 ވުނެވެ.ންުާފހަގަކުރެފަދަުކަމެއްކަުނެކޮރަޕްޝަނަށްުމަގުފަހިވެދާުއޮތުމަކީއެސްއޯޕީގައިުުމުދާުބަލާުފާސްކުރެވޭގޮތަށް

ުރ) )ު ުޝިޕްމަންޓް ުފާސްކުރާނެޕޯޓުތަކުގައި ުުބަލައި ުމުވައްޒަފުން ުރެންޑަމްކޮށް ު،ނުގެންދާކަމާއިއެސައިންކުރަމުން

ންަނުގުޅުންުއޮުޒަފުްނނާއެުމުވައްަބއެއްުމުވައްޒަފުންުުވެސްުގާއިމްކުރެވިފައިުނެތުމުގެުސަބަުބންުއެފަދަުސިސްޓަމެއް

ުބަލަ ުމުދާ ުޝަކުވާުުމުންދާކަމާއިފާސްކުރަުއިކްލަޔަންޓުންގެ ުހިނގާކަމުގެ ުއަމަލުތައް ުމަގުފަހިވާ ކޮރަޕްޝަނަށް

ު،އަދިުާފހަަގކުރެވުނެވެ.ކުންުއިންޓަރވިއުތަުކރެވުނުުުނާލިބިފައިވާކަމަށްުމުވައްޒަފުންުުނުރަސްމީކޮށްުއެކިުފަރާތްތަކަށް

ު،އިރުުޕޯޓްުޔުނިޓްގައިުމިފަދަުމައްސަލައެއްުދިމާވެފައިވާ-ވަނަުއަހަރުުބޯޑަރުކޮންޓްރޯލްުސެކްޝަނުގެުސ2018ުީ

ުލިބިފައިާވުުއެ ުއޮޑިޓަށް ުއަޅާފައިވާކަން ުފިޔަވަޅު ުއިސްލާހީ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުބައެއް ުބަލައި ުމިނިސްޓްރީން ކަން

އެުފިޔަވަޅުތަކުގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުފާހަގަކޮށްފައިވަނީުބްރޭކްުއަދިުއެހެނިހެންުުރެުވނެވެ.މައުލޫމާތުތަކުންުފާހަގަކު

ުކަމަށްވާ ުނުވާަކން ުބެލެހެއްޓިފައި ުޑޯރުރެކޯޑުތައް ުޕޯޓުތަކުގައި ުސިސްޓަމް-އިރު، ުސިސްޓަމެއްއެކްސެސް ުުފަދަ

ުގާއިމު ުއެހެނިހެން ުއަދި ުބްރޭކް ުނެތުމާއި ުކުރެވިފައި ުނެތުމާރެކޯޑުތައް ުކުރެވިފައި ުމޮނިޓަރ ުރަނގަޅަށް ވަކިުއި

ުާފސްކުރެވޭނެ ުބަާލ ުއެސައިންކޮށް ުކޮންޓެިއނަރތައް ުރެންޑަމްކޮްށ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުތެރެއިން ދަުފަުސިސްޓަމެއްގެ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ުނިޒާމު ުގާއިމުކ2018ުުުު،ތަކެއްހަރުދަނާ ުއިރުވެސް ުއައި ުިމާހތަނަށް ުެފށިގެން ުއަހަރުން ނުވާކަންުުރެވިފައިވަނަ

ު.ނެވެރެވުފާހަގަކު

ކޭޝަްނުއިންުފެށިގެންުރޮޓޭޝަންުއުސޫލުންުބޯޑަރުކޮންޓްރޯލްުޔުނިޓުުއަދިުހެލްތްުސެޓްފ2019ުިޖޫނ15ުުް(ުބ)

ފަހަރުކަންު)ޭދއް(2ުުުގާތްގަނޑަކަށްުއެންމެކުރަމުންުގެންަދނީުއަަހރަކުުއްޒަފުންުއެކިުޕޯޓުތަކަށްުބަދަލުޔުނިޓުގެުމުވަ

ދަލުކުރުމުގެުމަގްސަދުުއެކިުޕޯޓުތަކުގެުމެދުގައިުމުވައްޒަފުންުރޮޓޭޝަންުއުސޫލުންުބަުމީގެުސަބަބުންު.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ު.އެންމެުފުރިހަމައަށްުހާސިލްވަމުްނުނުދާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުކުރަންުލަފާުދޭގޮތްުގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިޞްލާހުުގައިުފާހަުއޮޑިޓުުޚާއްސަު .5

ހޫރިއްޔާގެުއޮފީހާއެކުުގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތާއިުރައީސުލްޖުމްއޮތޯރިޓީގެުމެންޑޭޓްގައިުހުރިުމައްސަލަތަކާު 5.1

 ގެންދިއުން.ުުކުރިއަށްލުކުރުމުގެުމަސައްކަތްމަޝްވަރާކޮށްުމެންޑޭޓާުގުޅިގެންުފާހަގަކުރެވިފައިުހުރިުކަންތައްތަްއުހައް

ކޮމިޝަނުެގު(ުއަދ2021ުިޖަނަވަރ25ުުީ)CB/CIR/2021/24ު-188ގެުނަންބަރުުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނު 5.2

ު POD/CIR/2021/82ު(8ުު-188ނަންބަރު ުސަރކިއ2021ުޖޫން ުއަންގާފައިވާުުންލަރުނޯޓު(ުގެ އިދާރާތަކަށް

އެކިުމައުލޫމާތުުއެކިުުންނަށްުފޯރުކޮށްިދނުމަށާއިގޮތަށްުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުންުއާއްމުކުރާުލިޔުންތައްުމުވައްޒަފު

ުމުވައް ުަމގުދައްކައިލިބިގަތުމަށް ުުއެު،ޒަފުްނނަށް ުއަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ުމުވައްޒަފުން ުސަމާލުކަމެއްުއްޚާކަމަށް ސަ

ު ުހެލްތުންދިނުމަށާއި ުއޮފް ުމައުލޫމާތުތައްުމިނިސްޓްރީ ުއެންގުންތަކާއި ުމުުއަންގާ ުހުރިހާ ވައްޒަފުންނަްށުއިދާރާގެ

ުކަށަވަރުކުރު ުލިބުނުކަން ުފޮނުވައި ުމަމުވައްޒަފުންު،މާއިގަވާއިދުން ުބޭނުންވާ ުކޮންމެހެން އެއްތަނަކުންުުމާތުުލޫއުނަށް

 ު.ހަމަޖެއްސުންތައްުންތިޒާމުފަދަުގޮތަކަށްުއިމައުލޫމާތުތައްުފަހުންުބަލައިލެވޭނެުުހުރިހާުމުވައްޒަފުންނަށްުލިބޭނެުއަދިުއެ

މައެއްގެުދަށުންުމަތީްނުހުރިހާުމުވައްޒަފުންނާމެދުުއެއްހަުގައިވާުގޮތުގ2014ުެުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުދިވެހިު 5.3

ުތައްޔާރުކޮށް ުއެސްއޯ.ޕީތައް ުއުސޫލުތަާކއި ުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ުއިދާރާގަިއ ުގޮތުން ުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުމުގެ ުއެއާ

 އަމަލުކުރުން.ު

 ގެންދިއުން.ުށްހުށަހަޅައިގެންުކުިރއަޝަނަށްުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިއިދާރީުއޮނިގަނޑުުރިވިއުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްު 5.4

ުސަރވިސް 5.5 ުސިވިލް ު 2014 ގަވާއިދުުގެުދިވެހި ުމާއްދާގައިވ76ުާގެ ުގޮތުގެުވަނަ ގާމުގެުމަުމުވައްޒަފުންގެމަތިން

ވެރިޔާުނުވަތަުމާދާރުމުވައްޒަފުުއަދިުޒިންުމަސައްކަތަށްުއަންނަުބަދަލާުއެއްގޮތަށްުވަޒީފާުބަޔާންތަކަށްުބަދަލުގެނެސް

 ު.ތަކުގައިުސޮއިކުރުންވަޒީފާުބަޔާންޒިންމާދާރުުއިސްވެރިޔާުކަނޑައަޅާުފަރާތެއްު



 މޯލްޑިވްސްުފުޑްުއެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުީޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ުގަވާއިދު 5.6 ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ު 2014 ދިވެހި ުޖަދުވަލު ުނަމޫނާއ2ުާގެ ުބަޔާންތައްުުގައިވާ ުވަޒީފާ އެއްގޮތަްށ

 އަދާހަމަކުރުން.

5.7 ު ުނަންބަރު ުކޮމިޝަނުގެ ުސަރވިސް 23ުު)2/2018ުސިވިލް 2018ުަޖނަވަރީ )ު ުސަރކިއުލަރ ކޮމިޝަނުގެުއަދި

ސ2020ަޑިސެންބަރOD/CIR/2020/111ު(24ުުު-188ނަންބަރުު ނޯޓުު( މުގެުމަގާމަތީނުް،ގޮތުގެުގައިވާރކިއުލަުރ

 ރުން.ވިއުގައަށްުއަދާހަމަކުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުސީއެސް

ުބޭނުންވާއޮތޯރިޓީއަ 5.8 ުހޯދުމުގަުށް ުޔާއްމުވައްޒަފުން ުމަގާމާއިއި ތަކާުސްއޫލިއްޔަތުމަުުވަޒީފާުބަޔާނާއިުމުވައްޒަފުންގެ

ު ުހެލްތުގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކަންތައްތަކުގައި ުބަލަަހއްޓާގުޅުންހުރި ުކަންތައްތައް ުއިޑިވިޜަނާުމުވައްޒަފުންގެ

ނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުންުކަންކަމާުގުޅޭގޮތުންުމިުއެު،ހަރުދަނާުކުރުމާއިުތައްތްދެމެދުުކުރެވޭުމުއާމަލާއާއިުއެމްއެފްޑީއޭ

 އަށްުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުމައުލޫމާތުތައްުގަވާއިދުންުފޯރުކޮްށދިނުން.ުއެމްއެފްޑީއޭ

ުމަގާ 5.9 ުއިސް ުއެންމެ ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުއޮނިގަނޑުގަިއވާ ުއިދާރީ ުހަމަޖެއޮތޯރިޓީގެ ުމުވައްޒަފަކު ުއްސުމަށްމަށް

 ގެންދިއުން.ކުރިއަށްުތައްތްމަސައްކަކުރަންޖެހޭުއޮތޯރިޓީންު

އަހަރުުުއްކަތްތައްތަކުގެުމަސަުވަކިުވަކިުޑިވިޜަންުއަދިުސެކްޝަންލަނޑުދަނޑިތައްުާހސިލްކުރުމަށްޓަކައިުއޮތޯރިޓީގެުު 5.10

 އުން.ގެންދިުމންުއްޓަލަހަމޮނިޓަރކޮށްުގަވާއިދުންުބައިދާރާގެުލެވެލްގައިުތެރޭގައިުގެންދެވޭުމިންވަރުު

ުމަސައްކަތުު 5.11 ުއެުބޭނުންކުރާގައި ުގުޅޭ ުމަސައްކަތްތަކާ ުގުޅިގެން ުބަދަލުތަާކ ުއަންނަ ސްއޯޕީތައްުވަސީލަތްތަކަށް

 .ރަމުންުގެންދިއުންއަދާހަމަކު

ުގަވާއިދުތަކާު 5.12 ުގުޅިގެންުުއސޫލުތަކާުއިގާނޫނުތަކާއި ުއިންސްޕެކްޝަންތަކާ ުމަީތން ުއަޅަންޖެހޭުއެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 ފިޔަވަޅުތައްުއެޅުން.

5.13 ުު ުގުޅުމަސައްކަތުގެ ުއޮންނަންެޖހޭ ުމެދުގައި ުމުވައްޒަފުންގެ ުމަސަމާހައުލުގައި ުރަނގަޅުކުރުމާއި ުރޫހުުން އްކަތުގެ

 ރޮގްރާމްތައްުހިންގުން.ރާވައިގެންުމުވައްޒަފުންގެުމެދުގައިުގުޅުންުބަދަހިކުރުމުގެުޕްުއޮތޯރިޓީންއާލާކުރުމުގެުގޮތުންު

އެކުލަވާލާފައިވާުޓަކައިުތިތަކާުގުޅޭގޮތުންުޝަކުވާުހުށަހެޅުމަށްދިމާވާުދަމުވައްޒަފުންނަށްުމަސައްކަތުގެުމާހައުލުގައިުު 5.14

ުކޮމިޓީ ުގްރީވަންސް ުގޮތަށްުުސްޓާފް ުހާސިްލވާނެ ުމަގްސަދު ުހެލްުއެުކލަވާލެވިފައިވާ ުއޮފް ުަނންބަުރުމިނިސްޓްރީ ތުގެ

MOH/HRD/GID/2021/11ުުުސޫލު""ސްޓާފްުގްރީވަންސްުކޮމިޓީތަކުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދާނެުގޮތުގެުއ

 މަސައްކަތްތައްުގެންދިއުން.ކޮމިޓީގެުމަތީންު(ުގައިވާުގޮތުގ2021ެޕްޓެންބަރުުސ29ުެ)



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ުނިންމުމުގަު 5.15 ުކަންތައްަތއް ުމުހިއްމު ުޑިވިޜަންއްއޮތޯރިޓީގެ ުހުރިހާ ުރޭވުމުގައި ުކަންތައްތައް ުޔާއި ޚިޔާލާއިުތަކެއްގެ

ގޮތުންުސީނިއަރުމުގެުބައިވެރިވުންުހިމެނުމަށާއިުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުހިނގަމުންދާގޮތުގެުމިންވަރުުދެނެގަތު

 ކުރެވިގެންުބޭއްުވން.ތާވަލްުދުންގަވާއިުމެނޭޖްމަންޓްގެުބައްދަލުުވންތައް

ހާސިލްކުރުމަްށުއްުލަނޑުދަނޑިތަުކަނޑައަޅާފައިވާުގައިޖިކްުޕްލޭންއިުސްޓްރެޓީކުރުމަށާތޯރިޓީގެުމެންޑޭޓްުހާސިލުއޮު 5.16

ު ުކަންތައްތައް ުބޭުނންވާ ުފަރާތުން ުމާހަުއަންގައިދިނުމުގެމުވައްޒަފުންގެ ުމަސައްކަތުގެ އުލުގައިުގޮތުންނާއި

ުއެ ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުއޮތޯރިޓީގެ ުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުގުޅޭގޮތުން ުަދތިތަާކ ުދިމާވާ ުއިސްުމުވައްޒަފުންނަށް ންމެ

ުުސެކްޝަންުލެވެލްގައިޑިވިޜަންުއަދިު،ވެރިޔާއާއިުމުވައްޒަފުންނާއެކުުޝެޑިއުލްކުރެވިގެންުބައްދަލުވުންތައްުބޭއްވުމާއި

 ތައްުޭބއްވުން.ޒަފުންގެުބައްދަލުވުންމުވައް

ުބޭނުންވާު 5.17 ުދަތިކަމާުއޮތޯރިޓީއަށް ުލިބުމުގެ ުޖާުިއ،ވަސީަލތްތައް ުދިމާުުގައާެލބޯޓަރީގެ ުމައްސަލަތައްުގުޅޭގޮތުން ވާ

 އްުހޯުދން.ުކަމާގުޅޭުއިދާރާތަކާއެކުުމަޝްވަރާކޮށްގެންުހައްލުތަު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތާއިުހައްލުކުރުމަށް

28ުޕްޓަރުޗެގ2014ުުެުގެުގަވާއިދުމުވައްޒަފުންނާުމެދުުއިސްލާހީުފިޔަވަޅުުއެޅުމުގައިުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްު 5.18

 ުމަތީންުއަމަލުކުރުން.ގޮތުގެކަނޑައަޅާފައިވާުގައިު

5.19 ުު ުމަސައްކަތްކުރާ ުއެޗް.އީ.އޯ.ސީގައި ުއަދަދެބައެއް ުގިނަ ުގޮތުގައި ުއިތުރުގަޑީގެ ުފައިސާުމުވައްޒަފުންނަށް އްގެ

ުފާަހގަ ުގެންދާކަން ުމުދަުއިވާކުރެވިފަޚަރަދުކުރަމުން ުފައިސާއާއި ުމާލިއްޔާއިން ުދައުލަތުެގ ުއެހެނިހެްނުއިރު، ލާއި

ުގޮތެ ުޒިންމާދާރު ުބޭނުންކުރުމުގައި ުނާޖާއިޒުވަސީލަތްތައް ުފަރާތަކަށް ުވަކި ުނުުއްގައި ުގޮތަކަްށުފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ

މާތުުއެުމުވައްޒަފެއްގެުމުވައްޒަފުންުއެޗް.އީ.އޯ.ސީގައިުކުރާުމަސައްކަތުގެުމައުލޫގެުއެމްއެފްޑީއޭޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައިު

 ުޖެއްސުން.ކުރެވޭނެުހަރުދަނާުއިންތިޒާމެއްުހަމަސުޕަވައިޒަރަށްުބަލައިުވެރިފައިުއިތުރުގަޑިުއެޕްރޫވްުކުރާު

ުމަސަު 5.20 ުމުވައްޒައްއެޗް.އީ.އޯ.ސީގެ ުމަސައްކަތަށް ުއެ ުނެގުމާއި، ުމުވައްޒަފުން ުކަތަށް ުގެންގުޅޭުވީއްލުމުގަފުން އި

ުއެ ުގޮތުން ުބެލުމުގެ ުޚަރަދުކުރާގޮތް ުފައިސާ ުުއުސޫލުތަކާއި ުގުޅޭ ްއުގޭޝަނެޑިޓެއްުނުވަތަުއިންވެސްޓިއޮކަމާ

 .ކުރެވިދާނެކަން

މަސައްކަތުުުގޮތުގެަމީތންުއާއިުއެއްގޮތްވާު(ހ)ަވނަުމާއްާދގ170ުުެގ2014ުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުު 5.21

ގަވާއިދުންުރެކޯޑުުު(ންއިބްރޭކްުއަދިުުބްރޭކްުއައުޓް)ގެުގޮތުގައިުހޭދަކުރާުވަގުތުުހުސްވަގުތުކޮޅުުމުވައްޒަފުންުގަޑީގައި

ުބާރުއަޅައި ުު،ކުރުމަށް ުސެކްޝަނުންމި ުބަލަހައްާޓ ުކަްނތައްތަްއ ުމުވައްޒަފުންގެ ުއަދިުބެެލހެުރެކޯޑުތައް އްޓުމާއި

 .ކުރަމުްނުގެންދިއުންގަވާއިދުންުމޮނިޓަުސުޕަވައިޒަރުންތްުހުސްވަގުތުކޮޅުުނަގާގޮ



 އެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީުމޯލްޑިވްސްުފުޑ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްޚާއްސަުއޮޑިޓްު
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ުރަސްމީުއޮފީހުގެމަތިންުއިވާުގޮތުގެގައްދާގެު)ހ(ުވަނަުމ171ުުާގ2014ުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުު 5.22

ުހުއް ުަވގުތަކީުސުޕަވައިޒަރުގެ ުހޭދަކުރާ ުބޭނުމުގައި ުމުވައްޒަފުންުއަމިއްލަ ުގަޑީގައި ުހޭދަކުާރުމަސައްކަތު ުލިބިގެން ދަ

 .ލެހެއްުޓންވަގުތުކަންުކަށަވަރުކުރުމާއިުމުވައްޒަފުންުބޭރުގައިުހޭދަކުރާުވަގުތުުސަބަބާއެކުުރެކޯޑުކޮށްުބެ

ކުރުމާއިުގާއިމުު(ޓަމްއެކްސެސްުސިސް-ޑޯރ)ފަދަުނިާޒމެއްުުކަށަވަރުުކުރެވޭނެއިތުރަށްުމުވައްޒަފުންުބޭރަށްދާުގަޑިތައްުު 5.23

ު ުރެންޑަމްކޮށް ުތެރެއިން ުސިސްޓަމެއްގެ ުއެވަކި ު،އިންކުރުމާއިސައިންސްޕެކްޓަރުންނަްށުކޮންޓެއިނަރުބަާލފާސްކުރުން

ުއިން ުމި-ޑިއުޓީ ުމޮނިުޗާޖް ުގަވާއިދުން ުބެލެހެއްޓުކަންކަން ުރެކޯޑުތައް ުު،މާއިޓަރކޮށް ުބަލައި ސްކުރުމުގައިުފާމުދާ

ު ުގެ ުޕްރެކްޓިސް" ުއަމަލުުމިންަގނޑުތަކާއި"ބެސްޓް ުަމީތން ުއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ުއެއާ ުއެސްއޯޕީތައްުއެއްގޮތަުކުރުމާއި ށް

ުއިންތިޒާމުތައްޔާރުކޮ ުހަަމޖެއްސުމަކީށް ުމީހަކަށްުު،ތައް ުވަކި ުއަދި ުމަގުފަހިވެދާނެ ުބަޔަކަށްުުކޮރަޕްޝަނަށް ނުވަތަ

ު.ކެވެތަކެފިޔަވަޅުުނެހުއްޓުވުމުގެުގޮތުންުއެޅިދާނާޖާއިޒުުފައިދާއެއްުހޯދިދާނެުނުަވތަުހޯދައިދެވިދާނެުފަދަުކަންކަންު

ކިުޕޯޓުތަކަށްުއެކޮންޓްރޯލްުޔުނިޓުުއަދިުހެލްތްުސެޓްފިކޭޝަންުޔުނިޓުގެުމުވައްޒަފުންުރޮޓޭޝަންުއުސޫލުންުބޯޑަރުު 5.24

ުބަދަލު ުމިހާރަށްވުރެ ުބަދަލުކުރުމުގައި ުމުވައްޒަފުން ުމެދުގައި ުޕޯޓުތަކުގެ ުތައްުއިންތިޒާމުކުރެވޭނެއަވަސްއަވަހަށް

 ުން.ހަމަޖެއްސު

ުނިންމުންު .6

އޮޑިޓުންުފާހަގަކުރެވުނުުުކުރިއަށްގެންދެވުނުުޚާއްސަުމޯލްޑިވްސްުފުޑްުއެންޑްުޑްރަގްުއޮތޯރިޓީގައިމިުރިޕޯޓްގައިުއެުވަނީު

މޯލްޑިވްސްުދިއުުމގައިުކުރިއަށްގެންުމިުއޮޑިޓުދޭުޮގތްތަެކވެ.ުލާހުކުރުމަށްުލަފާއިޞްުއެުކަންތަްއތައްު،ކަންތައްތަކާއި

ުއޮތޯރިޓީ ުޑްރަގް ުއެންޑް ުލިބިފަުގެފުޑް ުއެއްބާރުލުން ުއެހީތެރިކަމާއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުއިވާކަންުވެރިންނާއި

 ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުުފާހަގަކުރަމެވެ.
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