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  ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ގެ ރިޕޯޓް ސްޕޮޓް ޗެކު ކުރިއަށްގެންދެވުނު 

 ތަޢާރަފު   .1

ންހުރި ބައެއް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުހިންގުމާއި، އިދާރީ  ގެމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިއީ، 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 23ޖޫން  2022ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހުން 10މޭ  2022 ،ގޮތުންބެލުމުގެ  އްތައްތަކަން

އިން  2019ބަލާފައިވާނީ ޖަނަވަރީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ސްޕޮޓް ޗެކުގައި  .ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ ސްޕޮޓް ޗެކެކެވެ

 ޅޭނާ ގުއިދާރާގެ މަގާމުތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުން ގެގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް 2022 ފެށިގެން މޭ

   މައުލޫމާތުތަކެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ސްޕޮޓްޗެކްގައި   .2
މިލަުދންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ  ގެ ނިޔަލަށް 2022 މޭ  ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން 2019ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  2.1

 4ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެސްޓް  8 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

 1 ،ގެ އިާދރާއިން ކަމާއިކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުރިކުއެސްޓް ކެންސަލް  3 ،އިރު ރިކުއެސްޓް ކެންސަލްކޮށްފައިވާ

ރިކުއެސްޓް  4އަދި ރިކުއެސްޓް ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ތިރީގައި މިވަނީ މި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެސްޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ވެސް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން

 ކަންތައްތަކެވެ. 

ެގ ގައި ކައުންސިލް 2022މާރިޗު  29 ،އަކީ APP/2022/01508-R ރިކުއެސްޓް ނަންބަރުއެމްޕްލޯއިމަންޓް   2.1.1

އިދާރާގެ ފަރާތުން ރިކުއެސްޓް އަލުން އެޅުމަށް ކެންސަލްކޮްށފައިވާ ރިކުއެސްޓެއްކަމާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

އިދާރާގެ ގެ ކައުންސިލް ގައި 2022މާރިޗު  30 ،އަކީ APP/2022/01515-Rރިކުއެސްޓް ނަންބަރު 

ރިކުއެސްޓް  ޓްއިމަންއެމްޕްލޯ ކަމާއި އްފަރާތުން ރިކުއެސްޓް އަލުން އެޅުމަށް ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓެ
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 ފައިވާތީޅާކުއެސްޓް އަރިއިދާރާގެ ފަރާތުން ދެ ފަހަރު  ކައުންސިލްގެ އަކީ APP/2020/03532-R ނަންބަރު

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓެއްކަން ގައި 2021ޖަނަވަރީ  18

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަްށ "އަކީ  APP/2020/03534-Rއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެސްޓް ނަންބަރު   2.1.2

ގެ  4.1ގެ )ފުރަތަމަ އިސްލާހު("  2018މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

ސިވިލް  ނުވާތީ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ޝާއިއުކޮށްފައި)ރ( ގައި 

 ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގައި  2021ޖަނަވަރީ  20 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

 2015ނުކޮށް ސިސްޓަމް ބޭނުން  ،އަކީ APP/2021/01341-Rއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެސްޓް ަނންބަރު  2.1.3

ގައި ސިވިލް  2021މާރިޗު  31ނިންމާފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަްނޓަކަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ވަނަ އަހަރު 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ރިކުއެސްޓެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ރެކޯޑް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

 30ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ،އަކީ APP/2019/04418-Rނަްނބަރު އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެސްޓް  2.1.4

ވިއުގައަށް އަޅާފައިވާ ސީއެސް އެކުރިކުއެސްޓާމި ގައި އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓެކެވެ.  2019ސެޕްޓެންބަރު 

ވަޒީފާއަްށ ވާ އިއުލާނާއި ފޯރުކޮށްދީފައި އޮޑިޓަށް ފޯމަކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ވަޒީފާއަށް އެދޭއިއުލާނާއި 

 :ފޯމު ނޫންކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ. މިގޮތުން އެދޭ

  .ވާ އަަދދު ހިމަނާފައި ނެތްކަންިއއުލާނުގައި މަގާމަށް ބޭނުންއޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  (ހ)

 "ޑައެޅިފައިވާ ގިންތިމަގާމަށް ކަނ"އިއުލާނުގައި ގިންތި މި ބައިގައި ލިޔެފައިވަނީ  އަށް އަޅާފައިވާސީއެސްވިއުގަ (ށ)

  ކަމާއި ވަކި ގިންތިއެއް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާކަން. މިހެން

އަށް އަޅާފައިވާ އިއުލާނާއި އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފަިއވާ އިއުލާނުގައި އެލަވަންސްގެ ބައި ލިޔެފައިވަނީ ސީއެސްވިއުގަ (ނ)

މަގާމުގެ އެހެނިހެން އެލަވަންސް )ސަޕޯޓިންގ  އަށް އަޅާފައިވާ އިއުލާނުގައިކޮށްކަން. މިގޮުތން ސީއެސްވިއުގަތަފާތު

މި ރިކުއެސްޓާ ގުޅިގެން  ،ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށަފއިވީ ނަމަވެސްރ 600/-ކޯ އެލަވަންސް( ގެ ގޮތުގައި 

އަދި،  .ވާަކންރ ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައ1200ި/-ގެ ގޮތުގައި ޓުގައި ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްޖަހާފައިވާ ޗި

ދެ އަދަދެއް )ސަރވިސް އެލަވަންސް:  ސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައިފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިއުލާުނގައި ސަރވިއޮޑިޓަށް 

ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. އަދި ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް (ރ1200/- ރ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސް 1000/-

 އެ އިއުލާނުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން. ނަމުގައި އެލަވަންސެއް

 އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީަފއިވާ އިއުލާނުގެ ނަންބަރު ތަާފތުކަން. އަށް އަޅާފައިވާ އިއުލާނާއިސީއެސްވިއުގަ )ރ(

hushama
Draft
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ސިވިލް  ގެޒެޓުކޮށްފައި ނުވާކަން.އުލާނު އިއަށް އަޅާފައިވާ އިއުލާނާއި އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސީއެސްވިއުގަ )ބ(

)ފުރަތަމަ  2018އް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަ

ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ޝާއިއުކޮށްފަިއ  4.1ގެ އިސްލާހު(" 

 އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރިކުއެސްޓްނުވި ނަމަވެސް މި އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

އިއުލާންތައް ގެޒެޓުކުރަން  ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބައިގައި ގެދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 2.2

މި ތާރީޚުގެ  ވުނެވެ.ޓް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންކަްނ ގެޒެ 24އޮކްޓޫބަރު  2021ފަށާފައިވަނީ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ވެސް ފާހަގަުކރެވުނެވެ. " ކުރިން އެއްވެސް އިއުލާނެއް ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާކަން

ކުރުމަްށ ގެ )ށ( ގައި ވަޒީފާއަށް އިއުލާން 4.1" ގެ 2018ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 4.1މުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށަފއިވެއެވެ. އަދި ންތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އާ ބޭނުންވާ އިއުލާން 

ހި ސަރުކާރުގެ ހޯދުމަށް ކުރާ އިއުލާންތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ގެ )ރ( ގައި 

   ވެސް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ނުކުރާ އިއުލާންތައް ބާތިލުވާނެ ކަމުގައިގެޒެޓްގައި ޝާއިއު

ގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް މުަވއްޒަފުން މުވައްޒަފުން އަދި 20މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  ދާއިމީއިދާރާގައި  ގެކައުންސިލް 2.3

ދިެވިހ  21 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަންމުވައްޒަފުން  28

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު  2ބައެއް މުވައްޒަފުންނަކީ  ،ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭކަމާއި 7މުވައްޒަފުން އަދި 

އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  މިގޮތުންކޮންޓްރެކްޓް މަގާމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

އި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންޓްރެކްޓް މަގާމުގަ ވަނަ 2007 ރީގައިމުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓް

ސިވިލް ސަރވިސް  ،އަދި އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަކީފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ވެސް ހިމެނޭކަން

 އިތަކާނަމަވެްސ މި މުވައްޒަފުންނާއެކު ވެވިފައިާވ އެއްބަސްވުންއުލޫމާތު ދީފައިވީ މުވައްޒަފުން ނޫންކަމަށް އިދާރާިއން މަ

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަދި ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަްށ ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކު 

 ހަވާލާދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެެވ. 

އިންޖީނުގޭ  ސާފު ފުނަދޫ ްޕރޮގުރާމް،މަގޭ އިވަނީ މުވައްޒަފުން ަނގާފަ އިދާރާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ސިލުގެކައުން  2.4

ތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ވެސް އިޖުނަމަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް އަދި

ބެލުމުގެ ދަށަްށ ންޕަވަރމަންޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެ

މިނިސްޓަރ ސޮއިކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ އެއް ގައި  2022ޖަނަވަރީ  26 ބަޔާންކޮށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް

، އްކަތް މިވަގުތަށް ހުއްޓިފައިާވތީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްމަސަ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އަދިފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަން ފޮނުވާފައިވާ

hushama
Draft
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ކޮންޓްރެްކްޓ  5ނަގާފަިއވާ  ގައި 2021ިޑސެންބަރު  01އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  01 މަސައްކަތްކުރުމަށް މި

ވަނަ ޖަލްސާއިން  46ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  ގައި  2022 މޭ 26 ންޖީނުގެއަށް ބަދަުލކުރަންމުވައްޒަފުން އި

 ކަންވެސް ފާހަގަކުރެުވނެވެ.ނިންމާފައިވާ

ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ިބދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ހަަމޖެއްސުމާއި، ބިދޭސީން ތިބި މަޤާުމތަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ "  2.5

އާ އެއްގޮތަށް އިދާރާއިން އަމަލުކުރަމުންނުދާކަްނ  ދިވެހިން ކުރިމަތިލުމުން އެ ފަރާްތތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު"

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ މަސައްކަތު މީހުން މަސައްކަތް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގެ ތެރެއިން ސާފު ފުނަދޫ ޕްރޮގުރާމު މަގޭ  2.6

ނުންވާ ދިވެިހްނ ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާންކުުރމުން ވެސް އެ މަސައްކަތަށް ބޭ

ކައުންސިލް  ތައް ކުރުމަށްބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާތީކަަމށް ބަޔާންކޮށް،

ވަނަ  22ވަނަ ދައުރުގެ  02ގައި ކައުންސިލްގެ  2014އޮކްޓޫބަރު  16 އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރާ ހަވާލުކުރުމަށް

ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ރާރެއް ފާސްކޮޤައެ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނަމުގައި  ނިންމައި، މި ޒިންމާޖަލްސާއިން 

އޮކްޓޫބަުރ  02 އޮޑިޓަްށ ފޯުރކޮށްދިނުމަށް އެދުމުްނ، ިލބިފައިަވނީދިވެހިން ހޯދުމަށް ކޮްށފައިވާ އިއުލާނުތައް ނަމަވެސް، 

  ގައި ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއް އެކަނިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2014

އަހަރު ދުވަހުގެ  1 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބިދޭސީންގެ އިމިގްރޭޝަނުންކައުންސިލްގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ   2.7

ގައި އާންމުކޮށް އިއުލާްނކޮށް މި މަސައްކަތް އެޖެންސީ އަކާ ހަވާލުކޮށްެގްނ  2016މޭ  09މުއްދަތަށް ކުރުމަށް 

މަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާުނ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުރިއަ

ފޯމެއް  2ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގެ ގުޅިގެން  ( އ2016ާމޭ  9) 283-PS/283/2016/25(ILU)ނަންބަރު 

ނިންމުމުގައި ިބޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  2މި  ނިންމުމެއް އޮތްކަމާއި 2ޓީގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމި

އަހަރު  1އެެހންަނމަވެސް، . އެެޖންސީއެއްގެ ނަން ބަޔާންކޮްށފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 2ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ތަާފތު 

ތެރެއިްނ ަގއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މީގެ  2016ޖޫން  30ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި މިފަދަ ކޮމިޓީތަކުން ބާއްާވ ސީއާއެކު ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އެޖެން 1

މިކަމާ ގުޅޭ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ފައިވީ ނަމަވެސް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންޖެޭހނެ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށް

  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގެ ޔައުމިއްޔާ އިދާރާއިން ލިޔެފައި ނުވާކަންވެސްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމު

އަހަރު ދުވަހަށް  1ގައި  2016ޖޫން  30އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ މި އެޖެންސީއާ އެކު  މިކަމާ ގުޅިގެން 2.8

ވަނަ ދައުރުގެ  04ގައި ކައުންސިލްގެ  2021އޮކްޓޫބަރު  26ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި 

hushama
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 3,710 ޚިދުމަތުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މަހަކު ންމި އެޖެންސީއާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވު ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން 23

ޖޫން  15 ނިންމާފަިއވާކަމާއިގެ މުއްދަތަށް އާ ކުރުމަށް މަސްދުވަހު 6 ދައްކާގޮތަށް ރުިފޔާ ()ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހަ 

މުއްދަުތ ަމސްދުވަހަށް  6ވަނަ ާއންމު ޖަލްސާއިން އިތުރު  23ވަނަ ދައުރުގެ  04ގައި ކައުންސިލްގެ  2022

ާއ  2021ކްޓޫބަރު އޮ 25އިން ފެށިގެން  2017ޖޫން  30އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި 

ދޭތެރޭ މި މަސައްކަތް އެޖެންސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ނިންމުމެއް އަދި އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް އޮޑިޓަށް 

 ލިބިފައިނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުެރވުނެވެ. 

މުްނ އިތުރަށް އިއުލާްނ އިވާ މުއްދަތު ހަމަވުކޮންޓްރެކްޓަށް މުވައްޒަފުން ނެުގމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފަ 2.9

 ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އައު ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ލައިނު ކުރުމަކާ

ގައި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުެގ  2016ޖަނަވަރީ  13ކޭސް: 

 A322084 މުއްަދަތށް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފެއްގެ ޮގތުގައި ނަގާފައިވާ އައިޑީކާޑު ނަްނބަރުއަހަރު ދުވަހުގެ  1ދަށުން 

ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއީ މުއްދަތު  2016ޖަނަވަރީ  24ގައިވާ މުވައްޒަފާއެކު 

 ރެވުނެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަާވން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ާފހަގަކު

އެސިސްޓެންޓް އިން މި މުވައްޒަފު ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ 109ދައުރުގެ ވަނަ  2ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ 

ރެވުނެވެ. ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކު ގައި 2017ޖަނަަވރީ  17 ދާއިމީކުރުމަށް މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށްއެޑް

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވަގުތީ މުވައްަޒފުންގެ ވަޒީފާެގ  މިނަމަވެސް 

އެއްބަސްވުމެއްގައިކަމަށާއި މި އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތެއްގެ ގޮުތގައި ވަކި މަސައްކަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ 

 އެއްބަސްވުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ވަޒީފާ ބަޔާންތަކުގައި ތައް އަދިޒީފާގެ އެއްބަސްވުންވަ ތަކާއިމުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް އިއުލާން ކޮންޓްރެކްޓް 2.10

 މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވުމާއި މައުލޫމާތުގެ ފުށުއެރުން ހުރިކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެ. 

ަގއި ސޮއިކޮށްފައިވާ  2020ޖަނަވަރީ  1 ތްވާ ުމވައްޒަފުއަށް ނިސްބަ  A322084 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 1ކޭސް 

މި މަގާމަށް މުވައްޒަފު ނެގުމަށް ކޮށްފައިާވ  ނަމާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަކީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަާނފައިވާ ަމގާމުގެ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނޫންކަންއިއުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާ މަގާމުެގ ނަމާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 
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ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  2021ޑިސެންބަރު  1 މުވައްޒަފު އަށް ނިސްބަތްވާ A321994 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު: 2ކޭސް 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން އަދި މި މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވާ މަގާމުގެ 

 ފާހަގަކުރެވުެނވެ.  ހިމަނާފައިވަނީ އެކިޮގތްގޮތަށްކަން ނަން، ރޭންކް އަދި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

އައިޑީ  ނަގާފައިވާކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގެ ދަުށން  ކޭޝިއަރ ގެ މަގާމަށް ވަނަ ދުވަހު 24އޮކްޓޫބަރު  2021: 3ކޭސް 

 މުވައްޒަފަކީ ކޭޝިއަރގެ މަގާމަށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަން އޮޑިޓަށް  އަށް ނިސްބަތްވާ A266378 ކާޑް ނަންބަރު

ސޮއިކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފު ވަނަ ދުވަހު 1ޑިސެންބަރު  2021ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިއުލާނާއި ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯމުން އަދި 

އިދާރާއިން އޮޑިޓަށް ފޮނުވާފައިވާ މައުލޫާމތު ޝީޓުގައި ިމ  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް

 .ކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާރެއޮފިސަ ވްޓިރޭޓްސްވައްޒަފަކީ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިމު

ސަރކިއުލަރ   (2021ޖަނަވަރީ  10) CSRD/CIR/2022/9-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  2.11

ނޫނުގައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ޤާ ގެގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް

ސިވިލް ދިވެހި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތައް ފިޔަަވއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްަތކަކީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ވާނެތީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ނޫންގޮތުގައި މުަވއްޒަފުން ނުނެގުމަްށ  ގެސަރވިސް

ގައި  2022ޖަނަވަރީ  16އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ  މި ސަރކިއުލަރ ނެރުނު ފަހުން،، ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

 ފާަހގަކުރެވުނެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް )ވެށިފާރަވެރިޔާ( ަމގާމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާކަން

ނަގާފައިވާ ކޮްނޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ސިވިްލ  އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި 2.12

ޖަނަވަރީ  26ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ކައުންސިލުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ކަމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  މި ، އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދިގައި ސިޓީއަކުން 2022

މުންދާކަމަށް ކުރައޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނާ ކައުންސިލާ ދެމެދު ސިޓީއިން މުއާމަލާތްތައް 

 އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިެވއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ، ޗުއްޓީކުގައި ވަޒީފާ ބަޔާންތަދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ  ގެއުންސިލްކަ 2.13

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ައދި އުޖޫރަ ދެވޭނެގޮތްކަމަށް ބަާޔންކޮށް ހަވާލާދީފައިވާ ޗެޕްޓަރ ނަންބަރުތަކަކީ ދިވެިހ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރ ނަންބަރުތައް ނޫންަކން ފާހަގަުކރެވުނެވެ. 2014ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 

hushama
Draft
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ވާ މަގާމުގެ އިވިއުގައިގަސީއެސްކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ   2.14

ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ  އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެްއުޓމާބެހޭ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.   ނުވާކަންއެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިމެނިފައި 

ވަނަ ދުވަުހ  16ޖޫން  2021 ،އްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކުރާ މުވައްޒަފުމުވަ އިދާރާގެ 2.15

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ  ތަކުގެ ތެރޭގައިއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ވަނަ 2021 އަދި  ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި

ވާ މަގާމުގެ އިވިއުގައިގަސީއެސްއެ މުވައްޒަފުގެ  ،ފައިވީ ނަމަވެސްނާސުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހިމަހަމަޖެއް

 ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނާހިމަ ތައްކުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތްމަސްއޫލިއްޔަތުތަ

ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ އި ވާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިވިއުގައިގަސީއެސްއޮޑިޓްގައި ބެލުނު މުވައްޒަފުންގެ  2.16

ކާ ދިމާނުވާކަްނ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ޓާގެޓުތަކުގައިވާ މަސައްކަތްތަ

 ވެސް ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާކަންސީއެސްއެއް މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދި ބަ. ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

، 78908، 33093ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  މަސައްކަތްކުރާ : ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގާމުގައ1ިކޭސް 

ވަނަ އަހަރުެގ  2021 ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާން އަދި އަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންގެ 67815އަދި ، 14277

 ،ވީނަމަވެސް ކަތާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކަމަށްމިސްކިތު މަސައް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުެގ ޓާގެޓްތަކުގައި ވަނީ

ވާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތު މަސައްކަތްތަކާ ގުޭޅ އިވިއުގައިގަސީއެސްމި މުވައްޒަފުންގެ 

 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިމަނާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ  2021އަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުގެ  81223ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  :2ކޭސް 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހުރި  އް މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެބަލާފޯމުގެ ޓާގެްޓތަ

 .ވިއުގައިގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެސީއެސްބައެއް މަސައްކަތްތައް 

 ވިއުގައިން ސީއެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަގާމުގެ މުވައްަޒފުގެ ނިސްަބތްވާ އަށް 72928 ނަންބަރު ކާޑު ރެކޯޑު: 3ކޭސް 

 ފާހަގަކުެރވުނެވެ. އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާކަން

މުވައްޒަފުންގެ  ގެވަނަ އަހަރު 2021  މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށްޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް-އީ އިގެސީއެސްވިއުގަ 2.17

ސިވިލް ސަރވިސް  އަދި  މުވައްޒަފުންގެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 12ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު 

ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ވަނަ އަހަރުގެ 2022 ( ސަރކިއުލަރ އިނ2022ްއެޕްރީލް  3) 9/2022ކޮމިޝަނުގެ ނަްނބަރު 

hushama
Draft
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 ރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންގުމާކު  މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށްޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް -އީ އިގެސީއެސްވިއުގަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ވައިބަރ ގްރޫޕް މެދުވެރިކޮށް އެލް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ ،ގުޅިގެން

އިދާރާގެ  އާ ހަމައަށް 2022މޭ  29ނަމަވެސް،  އަންގާފައިވީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް

ގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަދި މަސައްކަތުއެ މަސައްކަތް މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވުނު  މަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ނުދެކޭ ކަމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެމަސައްކަތް ކުރު

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ތަކުންއިންޓަވިއު

 ދޭގޮތް ކުރަން ލަފާ ޙު ކަންތައްތައް އިސްލާ ން ފާހަގަކުރެވުނު ސްޕޮޓް ޗެކު  .3

"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާިއ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގައި  3.1

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުން. )ތިންވަނަ އިސްލާހު(" 2021އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

ގައިވާ ގޮތުެގ  9ގެ ޗެޕްޓަރ  2014އިދާރާއިން ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު  3.2

 މަތިން އަމަލުކުރުން.

ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި، ބިދޭސީން ތިބި މަޤާމުތަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ " 3.3

 އަމަލުކުރުން.ދިވެހިން ކުރިމަތިލުމުން އެ ފަރާްތތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށް 

އިދާާރަގއި މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ ކޮންޓްެރކްޓް މުވަްއޒަފުންނާމެދު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންަބުރ         3.4

188-ER/CIR/2021/131 (06  ުއާއ2021ިއޮކްޓޫބަރ )،  ު188ނަންބަރ-CSRD/CIR/2022/09 (10 

 ( ސަރކިއުލަރ ނޯޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުުކރުން.2022ޖަނަވަރީ 

އިން އާންމުކޮށްފަިއާވ ( ސަރކިއުލަރ2022މާރިޗު  24) 8/2022ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  3.5

އިދާރީ އޮނިގަނުޑ  އެއްގޮތަށް  އާ " 2022ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ ިމންގަނޑު "

(  2022ޖޫން  20) ODRD/CIR/2022/52-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު އެކުލަވާލައި 

ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  2022ސެޕްޓެންބަރ  20ސަރކިއުލަރ ނޯޓުން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް 

  ހުށަހެޅުން.  

ނަން  އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ "ކައުންސިލް  3.6

ތެރެއިން  އިގެވިއުގަމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސީއެސް ަމޤާުމތަކުގެއެއްގޮތަށް  ( އ2021ާމޭ  20" )ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު

 އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުން.
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ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ުމވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  76ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  3.7

 މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލާ އެްއގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާންތަކަށް ބަދަުލގެނައުން.

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާްނތައް ތައްޔާރުކުރުން. 2ގެ ޖަދުވަލު  2014 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 3.8

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަމުން ގެންދިއުން. 3.9

)ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު("  2022ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ އުޞޫލު " 3.10

 މުވައްޒަފުްނގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން.ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ގަވާއިދާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުަތކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުަވއްޒަފުން އިތުރަށް ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދި 3.11

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާ ގުޅިގެން ޓްރެއިނިންގތައް ކުރިއަްށ 

 ގެންދިއުން. 

ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ުކށް މަދުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެްނމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  3.12

 ދިނުން.

 ނިންމުން  .4

ކުރެވުނު ފާހަގަސްޕޮޓް ޗެކުން ކުރެވުނު ރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު މި ރިޕޯޓުގައި އެ ވަނީ

ގެންދިއުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެ ކަންތައްތަްއ އިޞްލާހުކުރުމަށް ލަފާ ދޭ ގޮތްތަކެވެ. ،ކަންތައްތަކާއި

މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއި  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

 .ފާހަގަކުރަމެވެލިބިފައިވާކަން ޝުުކރުވެރިކަމާއެކު އެއްބާރުލުން 
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