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ުގެުލީގަލްުއެފެއަރޒްުސެކްޝަނުގެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތު

ުސްޕޮޓްުޗެކްުރިޕޯޓްު
 ފުުރަުތަޢާު .1

ުއީ،ުމި ުއޮފް ުއެފެއާމިނިސްޓްރީ ުލީގަލް ުހެލްތުގެ ުހޭންޑްލިންގ(ުސެކްޝަންގެޒް ުކޭސް ުމުވައްޒަފުންު)ޑްރާފްޓިންގުއެންޑް

ހަމަޖެހިފައިވާުއްކަތްކުރުމުގައިުއަމަލުކުރަމުންމަސަ މުވައްޒަފުްނގެުރިޕޯޓިންުގ މަސައްކަތްކުރުމުގައިުގޮގެންދާުގޮތްތަކާއުި، ތާއުި،

މަލުކުރުމަށްުދިވެހިުސިވިލްުފުންުއަރާއިުއަދިުމުވައްޒަޑުތަކަށްުއަމަލުކުރަމުންދާުިމންވަނއަމަލުކުރުމަށްުއެކުލަވާލާފައިވާުމިންގަ

ަތއްތަކަށްުމުވައްޒަފުންުގެންދާުމިންވަރާއި،ުއެުކަންޒުކުރަމުންތަންފީުއްކަންތައްތަުސަރވިސްގެުގަވާއިދުގައިުކަނޑައަޅާފައިވާ

ރުވަރީުެފބ2022ުުފެށިެގންުވަނަުދުވަހުްނ10ުުރުވަރީުެފބ2022ުުުު،ގެންދާުމިންވަރުުެދނެގަތުމުގެުގޮުތންއަމަލުކުރަމުން

ުޔަށްުގެންދެވިފައިވާުސްޕޮޓްުޗެކެކެވެ.ުވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށްުކުރ24ުި

ުގޮތްުގެންގޮސްފައިވާުސްޕޮޓްުޗެކްުކުރިޔަށްު .2

 ގެންދިއުމުގައިުބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ؛ުމިުސްޕޮޓްޗެކްުކުރިޔަށް

ުލިޔެކި 2.1 ުހުރި ުފެންނަން ުހެލްތުއިން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރިޔަށްޔުންތަކުން ުމުސްޕޮޓްޗެކް ުބެލުުނުގެންދެވުނު އްދަތުގައި

 ލިޔެކިޔުންތަކުންުއެއްކުރެވުނުުމަޢުލޫމާތު.ު

ުޒިޔާރަތްކޮށް،ު 2.2 ުއެފެއިދާރާއަށް ުމުލީގަލް ުސެކްޝަންގެ ުތެރެއިން،ުއަރޒް ުުރވަފެބ2022ުުވައްޒަފުންގެ ވަނ10ުުަރީ

ދިުއައާއިުގެުިއސްވެރިޔާކަންތައްތައްުަބލަހައްޓާުބައިުއިދާރާގެުމުވައްޒަފުންގެކާއި،ުމުވައްަޒފ5ުަހާޟިރުވެިތބިުުދުވަހު

ުސެކްޝަނުގެ ުއެފެއާޒް ުުމުވައްޒަފެއްގެުލީގަލް ުގޮތުގައި ުހަމަޖ2019ުަސުޕަވައިޒަރެއްގެ ުއަހަރު އްސާފައިވާުވަނަ

 މުވައްޒަފާުކުރެވުނުުއިންޓަރވިއު.ު

2.3 ު ުޒިޔާރަތްކޮށް 2022ުުއިދާރާއަށް 15ުުފެބުރުވަރީ ުޕަރމަނަންޓް ުދުވަހު ުމިނިސްވަނަ ޓްރީގެުސެކްރެޓަރީއާއި

ުޑިރެކްޓަރ ުޔުނިޓުގެ ުއިންޓައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުކުރެވުނު ުހިންގުާމުއާ ުއެފެއަރޒްުސެކްޝަން ުއަދި،ުލީގަލް ރވިއު
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ގެންދެވުނުުުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގައިުކުރިޔަށްވަނަުދުވަހުުސިވިލ24ުްރުވަރީުފެބ2022ުުވެުހުރިުމުވައްޒަފާއެކުުހަވާލު

 އިންޓަރވިއު.ު

ުސްޕޮޓްުޗެކުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްު .3

ޓްރީގައިުވަކިުންގެުދަށުންުވަކިކޮށް،ުމިިނސްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޑިވިޜަުޔުނިޓު،ޒްުމިނިސްޓްރީގެުލީގަލްުއެފެއަރ 3.1

ުަބދަލުގޮތަށްުސެކްޝަނެއްގެުގޮތުގައިުމަސައްކަތްކުރާު ުަތއްތައްުކުރުމަށްުގެނައުމަށްުކުރަންޖެޭހުކަންނިންމަވައި،ުއެ

ކްރެޓަރީއަށްުކުރައްވައި،ުޕަރމަނަންޓްުސެސޮއިުއޮފްުހެލްތުުގައިުމިނިސްޓަރ13ުސެޕްޓެންބަރ2021ުުުއަންގަވައި،ު

ުފ23ޮ(MEMO)-5/23/2021/1897ނަންބަރު:{ުމެމޯއެއް ުމެމޯއާުނު{ ުމި ުއަދި ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވާފައިވާކަން

ޓްރޭޝަންެގުލީގަލްުއެފެއަރޒްުޔުނިޓްުއެޑްމިނިސްމިނިސްޓްރީގެުވަނަުދުވަހ13ުުުުބަރުންޓެސެޕ2021ުްގުޅިގެން،ު

އެުޔުިނޓްގެުއިާދރީުއޮނިގަނޑުުރިވިއުކޮށް މިނިސްޓްރީްނުދެއްވުމަށްުއެދިުކޮމިޝަނަށްުހުށަހެުދަށުންުވަކިކޮށުް، ޅުމުންު،

ގައ2021ުުިބަރުުއޮކްޓ6ުޫސެކްޝަންގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑުުފާސްކޮށްދީ،ުޒްުއެފެއާއެދިފައިވާުބަދަލުތަކާއެކު،ުލީގަލްު

ުަހމައަށްުވެސްުއެުގެުމުއްދަތާވުނެވެ.ުއެހެްނުނަމަވެސް،ުއޮޑިޓުކަންުއަންގާަފއިވާކަންުފާހަގަކުރެުމިނިސްޓްރީއަށްުއެ

ު ުލީގަލް ުއެއްގޮތަށް ުސެކްޝަންގެބަދަލާ ުުއެފެއަރޒް ުވިއުގަސީއެސްމަގާމުތައް ުންުނުވާކަުއަދާހަމަކޮށްފައިއިން

 ުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުސެކްޝަ 3.2 ުއެފެއަރޒް ުރިވިއުލީގަލް ުއޮނިގަނޑު ުއިދާރީ ުންގެ ުހުށަހެޅި ުކޮމިޝަނަށް ުސެކުރުމަށް ުެއ ކްޝަންެގުއިރު،

ުހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމާ ުމެންޑޭޓުމެންޑޭޓް ުހިެމނޭިއ، ުހިމެނިފައިވަނީުލަކޮށްުުމަަސއްކަތްތަކުގެުތެރޭގައިުޖުމުގައި

ުަމސައްކަތްތަކާއި،ުއެކުލަވާލުމުގެެއޓަރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީހާުގުޅިގެންުނޫނުތައްުޤާުބޭނުންވާުއްޙީުދާއިރާއަށްމުޅިޞި

ުއެކުލަ ުއުޞޫލުތަްއ ުއެހެނިހެން ުއެކުލަވާލަންޖެހޭ ުގަވާއިދުތަކާއި ުހަދަންެޖހޭ ުދަށުން ވާލުމުގެުޤާނޫނުތަކުގެ

ދާއިރާއާުުޞިއްޙީސްުވެުހެލްތުުދާއިރާއާުގުޅުންހުރިުޕޮލިސީތަކުގެުޤާނޫނީުރިވިއުުހެދުމާއިުމިުނޫންމަސައްކަތްތަކާއި،ު

ޒްުސެކްޝަނެއްުފެއާލީގަލްުއެު،ވެ.ުއަދިއިުފާހަަގކުރެވުނެކަމުގަހުރިހާުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރުންުގުޅުންހުރިުލީގަލްގެ

ުބޭނުމަކީުމި ުމައިގަނޑު ުއެކުލަވާލުމުގެ ުއެއްތަުގޮތަށް ުމަސައްކަތްތައް ުލީގަލް ުދާއިރާގެ ުކުރާގޮތަށްުވެސް،ުއެ ނަކުން

ުބޭ ުއަވަސްކޮށް،ނުހަމަޖެއްސުމުގެ ުސްޕީޑް ުމަސައްކަތްަތކުގެ ުލީގަލް ުކަމަށާއި، މުގެުނާކުރުހަރުދަުމުގައި

 ުވެސްުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުޕަރމަނަްނޓްުސެކްރެޓަރީގެުއިންޓަރވިއުގައިކަންުބޭނުމުގައިކަމުގައި



 2022ުގެުސްޕޮޓްުޗެކްުރިޕޯޓްތުގެުލީގަލްުއެފެއަރޒްުސެކްޝަނުުއޮފްުހެލްމިނިސްޓްރީ
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އިުހެލްތުުގަގެު)ހ(ުވަނަުމާއްދ10ުާ)ޢާްނމުުޞިއްޙަތުުރައްކާތެރިކުރުމުގެުޤާނޫނު(ުގ2012/7ުުެޤާނޫނުުނަންބަރުު 3.3

ުކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ުމަާގމުތަކެއް ުވަކި ުއޮންނަންޖެހޭ ުއުފައްދާފައި ުއޭޖެންސީގައި ުމަގާމުތަކަށްުޕްރޮޓެކްޝަން ުއެ ،

ުބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ުޒިންމާއެއްކަމުގައި ުކޮމިޝަނުގެ ުސިވިލްުސަރވިސް ުހަމަޖެއްސުމަކީ ުމަގާމުތަުމީހުން ކުގެުއެ

ުތެ ު"ލީގަލް ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަިދުއޮފިސަރުން"ުހިމެނޭރޭގައި ުމިނ2021ުިއޮކްޓޫބަރ06ުުުކަން ުއޮފްުގައި ސްޓްރީ

ުޭޑޓަށްުރިޢާޔަތްކުރާސްފައިވާުމެންކްޝަނުގެުއިާދރީުއޮނިގަނޑަށްުގެނެސްފައިވާުަބދަލާއިުބަދަލުގެނެހެލްތުގެުލީގަލްުސެ

އިވާުފަދައިްނުގައިުބަޔާންކޮްށފަރުމުގެުޤާނޫނު(ު)ޢާންމުުޞިއްޙަތުުރައްކާތެރިކ2012/7ުުއިރު،ުޤާނޫނުުނަްނބަރު:ު

ުމުވައްޒަ ުމަާގމުގައި ުއޮފިސަރުންގެ ުލީގަލް ުއޭޖެންސީގައި ުޕްރޮޓެކްޝަްނ ުނުިތބޭނެހެލްތު ުއޮޑިޓަްށުަކމުގަފުން އި

ުއޮޑިޓު ުކުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުސެކްރެޓަރީއާއެކު ުޕަރމަނަންޓް ުއަދި ުމުވައްޒަފުންނާ ުމުއްދަތުގައި ރެވުނުުގެ

ުލީގަލްުއުތަކުގައިއިންޓަރވި ުހުރިހާ ުދާއިރާގެ ުމިނިސްޓްރީގެ ުކުރިޔަުވެސް، ުމިހާރު ގެންދާގޮތަްށުށްމަސައްކަތްތައް

ުސެ ުއެފެއަރޒް ުލީގަލް ުއުފައްދާފައިވާ ުމިނިސްޓްރީގައި ުސެންޓްރަލްކޮްށ މުގަިއުކްޝަނުންކަހަމަޖެހިފައިވަނީ

ުއޮނިގ2021ުަުވެއެވެ.ފާހަގަކޮށްފައި ުސެކްޝަނުގެ ުލީގަލް ުއަހަރު ުކުނޑަށްުއެުބަދަލުުގެނަުއމުގެުަވނަ 29ުރިން،

އަށްުމެމޯއެއްުޖެްނސީސޮއިކޮށްުހެލްތުުޕްރޮޓެކްޝަންުއޭުއޭރުގެުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު،ގައ2016ުިސެޕްޓެންބަރުު

"މިނިސް ުުހުރިހާުލީގަލްގެުގޮތުންުގެުމަސައްކަތްތައްުއިތުރަށްުހަރުދަނާކުރުމުޓްރީގެުލީގަލްުޔުނިޓުފޮނުއްވާފައިވާކަމާއުި،

ުއެއް ުއޮފިސަރުއޮފިސަރުން ުލީގަލް ުގެ ުމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި"ުއެޗް.ޕީ.އޭ ުއޮކްޓޫބ1ުަތަނެއްގައި އިނ2016ުުްރު

ުއަންގާ ުހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ުމަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ުޔުނިޓްގައި ުލީގަލް ުމިނިސްޓްރީގެ ފައިވާކަންުފެށިގެން

ުހުރިގެުމަގާމުގައިުޝަްނުއެޖެންސީގެުލީގަލްުއޮފިސަރތުުޕްރޮޓެކްހެލްއެުބަދަލާުއެއްގޮތަށްުއަދި،ުުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އޮޑިޓުންުޝަންގައިުކަންުއޮބްޒަވޭސެކްޝަންގައިުއެފެއަރޒްކުރަމުންުގެންދަނީުލީގަލްުމަސައްކަތްުވެސްުމުވައްޒަފުުމިހާރު

 ކުރެވުނެވެ.ުުފާހަގަވެސްުބެލިބެލުުމން

ުުއެފެއަރޒްު"ލީގަލް 3.4 ުއެއް، ުއެސް.އޯ.ޕީ ުނަމުގައި ުގެ ުއުޞޫލު" ުހިންގުމުގެ ުމަސައްކަތްތައް 2021ުސެކްޝަންގެ

ު ުއެސް.އޯ.ޕ29ުީޑިސެންބަރު ުއެ ުއެކުލަވާލައި، ުމުވައްޒަފުންުގައި ުސެކްޝަންގެ ުއެފެއަރޒް ުލީގަލް ުއެއްގޮތަށް އާ

ު ުސޮއިކޮށް، ުސެކްރެަޓރީ ުޕަރމަނަންޓް ުދަްނނަވައި، ުގެންދިއުމަށް 29ުުއަމަލުކުރަމުން ގައ2021ުުިޑިސެންބަރު

ުހު ުސެކްޝަންގެ ުލީގަލް ުއެންގުމުަގއި ުއެ ުައންގާފައިވާކަމާއި، ުއެންގުމެއް ުމުވައްޒަފުްނުމުވައްޒަފުންނަށް ިރހާ

ވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެހެންނަމަވެސް،ުސެކްޝަންގެުމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއިންޓަރވިއުތަކުގައި،ުސޮއިކޮށްފައި

ުނަމެއްއެސް.އޯ.ޕީުއެ ުއެސް.އޯ.ޕީގައަކީ ުއެކުލަވާލާފައިވާ ުސިފައި ުގޮތުގައި ުއެސް.އޯ.ޕީއާުއެއްގެ ުއެ ކޮށްފައިވާކަމާއި،
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ުކަންތައްތައް ުގިނަ ުމިއެއްގޮތަށް ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުނުގެންދާކަން ުއަމަލުކުރަމުން ުބެލިުގޮތުންުތަުކގައި ުއޮޑިޓުން

 ކުރެވުނުުކަްނތައްަތއް:ބެލުމުންުފާހަގަ

ުއެސް.އޯ.ޕީ 3.4.1 9ުުގެ ުކޮންމެވަނަ ުމުވައްޒަފުންނާއެކު ުއެންމެހާ ުސެކްޝަންގެ ުލީގަލް ުހަފްތާއަކުުނަންބަރުގައި

ު ުބާއްވަން)ދޭއ2ުްމަދުވެގެން ުބައްދަލުވުން ުފަހަރު ުޔަުވާނެ( ުބައްދަލުވުންތަކުގެ ުލިޔެވިުކަމަށާިއ، އުމިއްޔާ

ުމުއްު ުވަކި ުޒިންމާ ުބަޒަފަކާުހަވާލުކޮށްގެންުކުރިޔަށްފައިލްކުރުމުގެ ޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.ުގެްނދަންވާނެކަމުގައި

ުކުރެވު ުބައްދަލުނުުއިންޓަރވިއުތަކުގައިުސެކްޝަނުއެހެންނަމަވެސް،ުމުވައްޒަފުްނނާ ުގަާވއިދުންުުވންތަގެ އް

ުމުވައްޒަފުްނުނުގެންދާބާއްވަމުން ުގިނަ ުފޯރުކޮށްީދފައިވާުއޮޑިޓަ، ފާހަގަޮކށްފައިވާކަމާއިކަމުެގުކަންބޮުޑވުން ށް

ުލިޔެކިޔު ުވެސް ުގަވާުސެކްޝަނުންތަކުން ުބައްދަލުުވންތައް ުނވާކަންުއިދުންުބާއްވަމުންުގެންގޮސްފައިގެ

ުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ުއެސް.އޯ.ޕީ 3.4.2 6ުުގެ ުނަންބަރުެގ ުނުކުތ2ުާވަނަ ު"ފާިއތުވިުވަނަ ުޖެހިގެުގައި ުޔައުމިއްޔާ ުއަންނަުދުވަހުގެ ން

ުޑިވިޜަ ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުހިއްސާދުވަހު ުބަޔާންކޮށްފައިު"ންވާނެކުރަނާ ުއޮޑިޓަްށުނަމަވެުވީކަމުގައި ސް،

ު ުލިޔެކިޔުންތަކުން ުދުވަހެއްގެފެބުރ2022ުުލިބިފައިވާ ުއެއްވެސް ުމަހުގެ ުޔައުމިުވަރީ ލިޔެ،ުުއްޔާދުވަހު

ުޑިވިޜަ ުހިއްސާކުރެވިފައިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުފާހަގަކުރެވުނާ ުނެތްކަމުގައި ުއެނގެން ުއަދި،ުވާކަން ނެވެ.

ުލިބިފައިވާ ުމަހ2022ުުުއޮޑިޓަށް ުޔައުޖަަނވަރީ ުއެ ުބެލިބެލުމުްނ، ުޔައުމިއްޔާތައް ުދުވަހު މިއްޔާތަކުގައިުގެ

ުއެ ުބަޔާންކޮށްފައިމަޢުލޫމާތު ުފުރިހަމައަށް ުއެސް.އޯ.ޕީނުވާކަމާންމެ ުބަޔާންކޮށްފައި، ުގޮތުގެގައި މަތިން،ުއިވާ

ުއެނގެ ުފާސްކޮށްފައިވާކަން ުބަލައި ުމުވައްޒަފު ުހުރި ުހަވާލުވެ ުހިންގުމާ ުނެތްކަންސެކްޝަން ުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

3.4.3 ު ުއުޞޫލުގައި ުހިންގުމުގެ ުމަސައްކަތްތައް ުސެކްޝަންގެ ުއެފެއަރޒް ުހިުއަދި،ުލީގަލް ންގުން"،ު"ސެކްޝަން

ުފޯން ުއަންނަ ުހިންގުން"ުސެކްޝަނަށް ުއިދާރީ ުއަދި ުއެސް.އޯ.ޕީކޯލްަތއް ުއެ ުފިޔަވައި ުބޮޑަށްުބަިއތައް ގައި

ުގު ުމުވައްޒަފުންާނ ުމިބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުކަމުގައި ުކަންތައްތައް ގޮތުން،ުުޅުންހުރި

ޗުއްޓީުައދިުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުު އިންޑަކްޝަންުއަދިުޓްރެއިނިްނގމުވައްޒަފުންގެުހާޟިރުީ، ތަްއުެބލުމާއުި،

ުކަންަތއްތައްު ުއަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއެއްގޮތަކަށް ުކަންކަމުގައި ުއެ ުމުވަްއޒަފުން ުހުރިހާ ުއިދާރާގެ ފަދަ،

ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހި ުމަސައްކަތްތައްުުމަނާފައިވާކަން ުސެކްޝަންގެ ު"ލީގަލް ުބައިތައް ުއެ އެހެންކަމުން،
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ުބައިން،ު ުަބލަހައްޓާ ުކަންތައްތައް ުމުވައްަޒފުންގެ ުބަދަލުގައި، ުބަޔާންކުރުމުގެ ުގައި ުއުޞޫލު" ހިންގުމުގެ

 ތުންުމުހިންމުުކަމުގައިުފާހަގަކުަރމެވެ.ުމުވައްޒަފުންުއަމަލުކުރަންޖެހޭުވަކިުއުޞޫލެއްގައިުބަޔާންކޮށްފައިުއޮ

3.5 ު ުއިންޓަރވިއުތަކުގައި، ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފުންނާ ުސެކްޝަންގެ ުއެފެއަރޒް ުފ2ުިލީގަލް ުއެހެންުމުވައްޒަފަކު ޔަވައި

ު ުހިތްުލަކޮށްުޖުމުމުވައްޒަފުން، ުމެދު ުސުޕަވައިޒަރާ ުމުަވއްޒަފުންގެ ުމަސައްކަތްތަކާއި ހަމަޖެހޭކަްނުސެކްޝަންގެ

ުމަ ުފާހަގަކުރިުސައްކަތްތަކާުއަދިުސުޕަވައިޒަރާމެދުުހިތްހަމަނުޖެހޭފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުންެގުުކަމަށް

ނޑައެޅިފައިވާުއުޞޫލުތަކާުކައްތަކުގެުތެރޭގައި،ުކަންބޮޑުވުންތަކުގެުގޮތުގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުފާހަގަކުރިުކަންތައްތަ

އެުކަންކަާމުންދާއިދުންުބަލަހައްޓަުމންުނުގެގެންދޭތޯުސުޕަވައިޒަރުުގަވާމުންއްޒަފުންުއަމަލުކުރައެއްގޮތަށްުމުވަ ކަަމށާއުި،

ުފި ުއަޅަންޖެހޭ ުނުގެންދާކަމަގުޅިގެން ުއަޅަމުން ުސިސްޓަޔަވަޅުތައް ުމެނޭޖްމަންޓް ުކޭސް ުައދި، ުތެރެއިްނުށާއި، މްގެ

މިުގޮތުންުކުރުމުގައިުލަސްވެފައިުހުންނަުހުރުންުއްޒަފުންނަށްުކޭސްތައްުއެސަިއންމުވަ ޮއޑިޓަށްުލިބިފައިާވުހިމެނެއެވެު. ،ު

ަވއްޒަފުންުފަރުވާުލިޔެކިޔުންތަކުން،ުލީގަލްުއެފެއަރޒްުސެކްޝަންގެުމުވައްޒަފުންގެުކަންތައްތައްުގާތުންުަބލައި،ުމު

ުގަވާު،ނަމަުކުޑަކުރާ ުމުވައްޒަުފން ުގުޅޭގޮތުންނާއި، ުއެޅުމާ ުގަވާއިދުން ުފިޔަވަޅުތައް ުއުޞޫލުތަކައަޅަންޖެހޭ ށްުިއދާ

ގެުމަސައްކަްތުޔުނިޓު،ުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުމަށާއިުކުރުމަށްދަުކަންކަންުފާހަގަކޮށްުއިސްލާހުފަުއެު،ނަމަުކަންކަންުނުކުރާ

ުވި ުހަމަޖައްސައި ުއިްނތިޒާމު ުހަވާލުކުރާނެ ުދަންނަވައި،ުންދިއުގެލަރެސްކޮށްުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްމުވައްޒަފުންނާ މަށް

ުހ2020ުިުމާރިޗ03ުު ުސެކްޝަން ުމުގައި ުހުރި ުހަވާލުވެ ުނަޭޞޙަތްންގުމާ ުއަނގަބަހުން ވާކަްނުދީފައިވައްޒަފަށް

އިުބައެއްުފަހަުރުކޭސްތައްުމުވައްޒަފުންނަށްުއެސައިންުކުރުމުގަސިސްޓަމުންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުކޭސްުމެނޭޖްމަންޓްު

ންނަގޮތުންުއަރާުހުުބުވެފައިުންުކޭސްތައްުތަުރތީސިސްޓަމުުކަންުދިމާވަނީުުލަސްވެފައިުހުންނާނެުކަމަށާއިުއެުގޮތަށްުއެު

ުއެފެއާުކަމައޮޅުމަކުން ުލީގަލް ުށް، ުސެކްޝަން ުކުރެވުނުޒް ުމުވައްޒަފާ ުހަާވލުވެހުރި ރވިއުގައިުއިންޓަުހިންގުމާ

ުއަނފާހަގަކޮށްފައި ުގެނައުމަށް ުސަމާލުކަމަށް ުފަރާތްތަކުގެ ުގުޅޭ ުކަމާ ުމައްސަލަ ުއެ ުއަދި، ުބައެއްުވެއެވެ. ުގަބަހުން

ުފާހަގަމީޓިންގ ުނުާވނެުޮކށްފައިާވނެކަމަށާއި،ތަކުގައި ުހުށަހަޅާފައި ުއަދި ުކަމެއް ުއެފަދަ ުވެސްުލިޔުމުން ކަމަށް

ުމުުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުޙަވާލުކޮށްފައިވާ ުހިންގުމުެގުމަސްއޫލިއްޔަތު ވައްޒަފު،ުހިންގުުމެގުއެހެންކަމުްނ،ުސެކްޝަން

 ުފާހަގަކުރަމެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތުތައްުއެންމެުރަނގަޅަށްުއަދާކުރަމުންުނުގެންދާކަންު

1ުއެުސެކްޝަންގެުުން،ގިނަުމުވައްޒަފުވިއުތަކުންުލީގަލްުއެފެއަރޒްުސެކްޝަންގެުމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއިންޓަރ 3.6

ުވަ ުގިނަ ުގަޑީގައި ުރަސްމީ ުމުވައްޒަފަކު ުހޭދަކުރާ)އެކެއް( ުޭބރުގައި ުއޮފީުހން ުމަސައްކަތްތައްުުކަމާއި،ގުތު އަމިއްލަ

ުކުރާކަމަށް ުގަޑީގައި ުސަމާލުކަމަށްުރަސްމީ ުސުޕަވައިޒަރުގެ ުގޮތުން، ުމި ުމުވައްޒަފުންުުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވެސް
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ސްފައިވާނެކަމަށާއި،ުއެުކަމާުގުޅޭގޮތުންުއެުމުވައްޒަފާމެދުުއެއްވެސްުފިޔަވަޅެއްުއަޅައިފައިުކަންުގެނެުތަކުރާރުކޮށްުއެ

 ވެއެވެ.ުނަުމުވައްޒަފުންުފާހަަގކޮށްފައިސެކްޝަންގެުގިނުވާކަމަށްުފާހަގަކުރެވޭތީުއެުކަމުގެުކަންބޮޑުވުންުއޮތްކަމަށްު

އްވެސްުފަރާތަކުންުސެކްޝަންގެުއެންމެުމުވައްޒަފެއްުފިޔަވައި،ުއެހެންުމުވައްޒަފަކާުގުޅޭގޮތުންުއެުއެފެއަރޒްުލީގަލް 3.7

ުހުށަހަޅާފައިއެ ުޝަކުވާއެއް ުއޮޑިޓައްވެސް ުއިދާރާއިން ުނެތްކަމަށް ުފެންނަން ުރެކޯޑްތަކުން ުމަވާކަމަށް އުލޫމާުތުށް

 ދީފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ުރަސްމީ 3.8 ުބޭރަށްމުވައްޒަފުން ުގޮތްތަކެގަޑީގައި ުއަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއެފެއާދިއުމުގައި ު"ލީގަލް ުސެއް ކްޝަންގެުޒް

ުހިންގުމު ުބަޔާންކޮށްފައިމަސައްކަތްތައް ުއުޞޫލު"ުގައި ުލިޔެގެ ުލިބިފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުނަމަވެސް، ުަބލާުވީ ުކިޔުންތަކަށް

2021ުިމގޮތުން،ު.ުމުވައްޒަފުންުއެުުއޞޫލާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރަމުންުނުގެންދާކަންުފާހަގަކުރެުވނެވެބައެއްުުއިރު،

ު ުއޮގަސްޓުވަނަ ުގެ ުމުވަުއަހަރު ުހަމައަށް ުރެކޯމަހާ ުވަގުތުތަްއ ުބޭރަށްދާ ުރަސްމީގަޑީގައި ުކުރަމުންުޑުއްޒަފުން

އަދިުދިޔަުުއައިުގަޑިރިއްގައި،ުބޭރަށްދާުގަޑި،ުއެނބުއްސަކޮށްފައިވާުފޮތެޚާކަމަށްުުއެގެންގޮސްފައިވަނީުމެނުއަލްކޮށް،ު

ންުފެށިގެންުިމުވަނަުއަހަރުގެުއޮގަސްޓުުމަހ2021ުުއަދިުގޮތަށްުކަމުގައިުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުބޭނުންުލިޔެުސޮއިކުރާ

ުއެޓެްނޑެންސްރެކޯޑު ުމުވައްޒަފުންގެ ުރެކޯޑުުތައް ުސިސްޓަމްަގއި ުބަލަހައްޓާ ުއެުމަޖެހިފައިުހަކުރާގޮތަށް ުކަމަށާއި، ވާ

ުބަލާރެކޯޑު ުބޭރަށްރަސްު،އިރުުތަކަށް ުމުވައްޒަފުން ުކަނޑައަޅާުދާމީުގަޑީގައި ުއަމަލުކުރުމަށް ުއުޞޫލުތަކާުއިރު ފައިވާ

 ؛އެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރަމުންުނުގެްނދާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުންު

ުުއޮޑިޓަށް 3.8.1 ުތެރެއިން ުރެކޯޑްތަކުގެ ުރެކޯޑުރެންޑަމްކޮލިބިފައިވާ ުބަެއއް ުބެލި ުބައެށް ުމުވައްޒަފުންުތަކުން، އް

ު ުބަޔާންކޮށް، ުއަށް ު"ްބރޭކްފާސްޓް" ުގޮތުގައި ުބޭނުމުގެ ުއަގަޑ1ުި، މިނެޓާއ30ުިބޭރަށްދާ ުދޮޅުުއިރު ދި

(ު 1ުުގަޑިއިރު ުހޭދ30ުަގަޑި ުވަގުތު ުގެ ުސުޕަމިނެޓް( ުރެކޯޑުތައް ުއެ ުހުްނަނކަމާއި، ވައިޒަރުުކޮށްފައި

ުކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ

ު ުބެއަދި ުބޭރަށްއޮޑިޓުން ުރެކޯޑްތަކުގައި ުބައެއް ުބައެލި ުސަބަބު ުބަޔާންދާ ުމުވައްޒަފުން ުކޮށްފައިުއް

ބައެއްުމުވައްޒަުފންގެު ރަސްމީުގަޑީގައިުގިނުހުންނަކަމާއުި، ނަުވަގުތުުބޭރުގައިު)މީގެުތެރޭގައިުޚާއްޞަކޮށްު،

ބައެއްުުކަމުގެުރެކޯޑުުބޭރަށްުދިޔަުގަކުރިުމުވައްޒަފު(ވައްޒަފުންުފާހަހޭދަކުރާކަމަށްުއިންޓަރވިއުގައިުގިނަުމު

 ުނެތްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކޮށްފައިުސިސްޓަމްގައިުލޮޖްވެސްުުމަސްތަކުގައިުއެއްގޮތަކަށް
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3.8.2 ު ުތެރެއިން ުމުވައްޒަފުންގެ ުސެކްޝަންގެ ުއެފެއަރޒް ުމަސައްކަތުުމުވައްޒަފަކ1ުުލީގަލް ގަޑީގައިުުރަސްމީ

އެުމުވައްޒަފަކީު ންުޤާނޫނީުވަކީލެއްގެުއަމިއްލަުހައިސިއްޔަތުގިނަުވަގުތުުއޮފީހުންުބޭރުގައިުހޭދަކުރާކަމާއުި،

2020ުކްޓޫބަރުުއ20ުޮގޮތުގައިުމޯލްޑިވްސްުމެޑިކަލްުއެންޑްުޑެންޓަލްުކައުންސިލްގެުމެންަބރެއްގެުގޮތުގައިު

ުފަރާތެއްކަމުގައިު ުހޮވިފައިވާ ުވަވެ.ުއަދި،ުއެުމުވައްޒަފުުރަސްމީުގަޑީގައިފާހަގަކުރެއެުގައި ގުތުުުގިނަ

ުހޭދަކުރަމުންދާތީ ުގަޑިއަށްބޭރުގައި ުއަންނަ ުއެނބުރި ުފޮތުގައި ުބޭރަށްދާ ުކުރީގެުުއާއި، ގަޑިއެއްުުވުރެ

ުމަސައްކަތްތަނޯޓު ުކޭސްތަކުގެ ުބަލާ ުއަމިއްލައަށް ުގަޑީގައި ުރަްސމީ ުގެންދާތީއާއި، ުއޮފީހުގައިުއްކުރަމުން

ލުކުރާުމަސައްކަތްތައްުއަމިއްލަުލިޔެކިޔުންތައްުވަރަށްުގިނައިންުޮއފީހުންުޕްރިްނޓްކުރާކަމާއިުހަވާކުރާކަމާއިު

ުފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ުލަސްވާކަން ުދިވެ، ނިންމުން ުނުކުރުމަށާއި ުތަކުރާރު ުކަންތައްތައް ުސިވިލްުއެ ހި

2020ުރިޗުުމ04ުާއަންގައި،ުސަރވިސްގެުޤާނޫނާއިުކޯޑްުއޮފްުކޮންޑަކްޓަށްުޙުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތުމަށްު

ުއަނގަބަހުންު ުނަޞޭޙަތްދީފައިވާުގައި ުމުވައްޒަަފށް ުމުއެ ުއެ ުއަދި، ު ުފާހަަގކުރެވުނެވެ. ވައްަޒފުގެުކަްނ

ުކަންތައްތައް ުުމވައްޒަފުންގެ ުމިނިސްޓްރީގެ ުތަކުާރރުވަމުންދާތީ، ުއަމަލުތަްއ ުއެ ބަލަަހއްޓާުުފަރާތުން

ގައިުއެުމުވައްޒަފުުނުުލިޔެކިޔުންތަކުންުރަސްމީުމަސައްކަތުުގަޑީހޯދުުށްުބެލިބެލުމުްނނާއިއިތުރަުންޑިވިޜަނު

ުފި ުއިޞްލާޙީ ުމުވައްޒަފާމެދު ުއޮތުމާއެކު،ުއެ ުއެނގެން ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ުއެޅުމަށްުއަމިއްލަ ޔަވަޅު

ު 03ުުއަންގައި، ުސުޕަވައިޒަރަށ2022ުްޖަނަވަރީ ުމުވައްޒަފުގެ -23(MEMO))ުއެއްުމެމޯގައި

HRD(PPMS)/23/2022/17ު(03ުު ުފާހަގަކުު(2022ޖަނަވަރީ ރެވުެނވެ.ުފޮނުއްވާފައިވާކަން

ުއޮޑިޓު ުހަމައަށްއެހެންނަމަވެސް، ުމުއްދަތާ ުމެމޯުުގެ ުއެ ުއަވެސް ުސުޕަވައިޒަރު ުއެއްގޮތަށް މަލުކޮށްފައިުއާ

ު ުއަިދ، ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުޑިނުވާކަން ުރިސޯސް ުމެމޯޜަންުވިހިއުމަން ުއެއްގޮގެ ުއަމަލުއާ ކުރުންުތަށް

ު ުސުޕަވައިޒަރު ުޖަވާބުދާރީވުމަށް ުގުޅޭގޮތުން ުއެކަމާ ުމުވައްޒަފަށް ުޖ2022ުަލަސްވެފައިވަނީ، 24ުނަވަރީ

ުއީމެއިލްއަށް ުފޮނުއްވާފައިވާ ުޖަވާބެއްުގައި ުފަރާތުން ުކަމުގައިމުވައްޒަފުގެ ުމުވައްޒަފުގެުދީފައިނުވާތީ

 ވެ.ުވެއެއިންޓަރވިއުގައިުފާހަގަކޮށްފައިުސުޕަވައިޒަރު

3.9 ު ުޤަވާޢިދު ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް 2014ުުދިވެހި ުމަސައްކަތ171ުުުގެ ުރަސްމީ ު"އޮފީހުގެ ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ ވަނަ

ުގަޑީގައިުމުވައްޒަފެއްުއަމިއްލަުބޭނުމެއްގައިުއޮފީހުންުބޭރަށްދާންާވނީ،ުކޮންމެހެންުނުގޮސްުނުވެއްޖެުހާލަތެއްގައި،ުއެު

ކަމެއްގެުމުހިންމުކަންުބަޔާންކޮްށ،ުއެުމުވައްޒަފުގެުސުޕަވައިޒަރުގެުހުއްދަުލިބިގެން"ުކަމުގައިުބަާޔންކޮށްފައިވާއިރު،ު

ުއަމަލުކުރަމުންު ުދިއުމުގައި ުބޭރަށް ުގަޑީގައި ުރަސްމީ ުމުވައްޒަފުން ުބަލާއިރު، ުކަންތައްތަކަށް ުފާހަގަކުރެވުނު އިސްވެ
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ުޤަ ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުދިވެހި ުގެންދަނީ ުކަމުގައ2014ުުިވާޢިދު ުނޫން ުގޮތުގެމަތީްނ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

3.10 ު ުލީގަލް ުއެފެއަރޒް ުކުރުމުގައިސެކްޝަންގެ ުދިުނުވަތަުުމަސައްކަތްތައް ުލަފާ ުނިންމުންތަކާއި ުނިންމާ ވަކިުުނުމުގައި

ުމުވައްޒަ ުގިނަ ުސެކްޝަންގެ ުއިންޓަރވިއުގައި ުނޯންނަކަމަށް ުނުފޫޒެއް ުފާހަގަކޮށްފަފަރާތެއްގެ އިވެއެވެ.ުފުން

ލީަގލްުސެކްޝަންގެުުމައްސަލަތަުކގައި،ުބައެއްުހާލަްތތަކުގައިބައެއްުއެހެންނަމަވެސް،ުމުވައްޒަފުންނާުގުޅުންހުންނަު

ުކޮމިީޓތަ ުއެފަދަ ުއެކުަލވާލާކަމާއި، ުކޮމިީޓތައް ުބެލުަމށް ުމައްސަލަތައް ުހިމެނޭެހން ުމަސައްކަތްތަކުގެުމުވައްޒަފުން ކުގެ

ުކޮމިޓީުތެރެއިން ުއެ ުހާލަތްތަކުގައި ުރިޕޯޓުބައެއް ުނިންމާ ުބަލައި ުމައްސަލަ ުފައިނަުން ުހިސާބުންއެކުލަވާލާ ުކުރާ ުލް

މުންދާކަމަށްުބައެއްުނެގުމަށްުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީގެުފަރާތުންުއަންގަުބައެއްުފަރާތްތަކުގެުބަޔާންވެސް،ުއިތުރަށް

ުާފހަގަކޮށްފައިވެއެ ުއިންޓަރވިއުގައި ުނިންުމންމުވައްޒަފުން ުގޮތަކަށް ުވަކި ުމައްސަލަތަކުަގއި ުނުވަަތުުވެ. ިނންމަން

ުމުވައްޒަފުންނަށް ުސެކްރެޓަރީ ުޕަރމަނަންޓް ުއެހެންަނމަުއަންގާފައިުނުވާނެލަފާދިނުމަށް ުބައެްއުކަމަށާއި، ވެސް،

އެކުލަވާލާުރިޕޯޓަށްުރިޢާޔަ ޝާުދދީފައިުހުންނާެނުރުއިކޮށް،ުބައެއްުކަންތަްއތައްުއިތުރަށްުބެލުމަށްުތްމައްސަލަތަކުގައުި،

ުެވއެވެ.ުއިންޓަރވިއުގައިުފާހަގަކޮށްފައިުކަމުގައިުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު

ުއެފެއާ 3.11 ުގުޅޭގޮތުންުލީގަލް ުމަސައްކަތްތަކާ ުއެކިއެކި ުދާއިރާގެ ުހިމެޭނ، ުތެރޭގައި ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުސެކްޝަނުގެ ޒް

ުއެގްރީމެން ުދޭންއެކުލަވާލާ ުޓުތަކަށް ުލަފާދިނުމުގައި ުއޮތްކަންުޖެހޭ ުކަންބޮުޑވުން ުހިނގާގޮތުން ކަންތައްތައް

ުގޮތު ުމި ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުމުަވއްޒަފުން ުބައެއް ުަލފާއިންޓަރވިއުގައި ުލީގަލްގެ ުފޮނުާވުން، ހޯދުމަށް

ުއެގްރީމެއެގްރީމެ ުކުރިޔަށްުންޓްންޓްތަކުގައި ުކުރިން ުއެއްވެއެކުލަވާލުމުގެ ުލިޔެކިޔުންތައް ުމަރުހަލާތަކުގެ ުސްގެންދެވޭ

ުއިރުޝާުދދެމުން ުނުބެލުމަށް ުލަފާުގޮތަކަށް ުލީގަްލގެ ުއެގްރީމެދޭގެންދާކަމަށާއި، ުހަމައެކަިނ ގައިުންޓުންޖެހޭނީ

ކަންުއެުގޮަތްށުވެއެވެ.ުއެުއިުމުަވއްޒަފުންުފާހަގަކޮށްފައިކަމުގަުކތާތަކަށްުކަުމގައިުއަންގަމުންގެންދާބަޔާންކޮށްފައިވާުނު

ުާޤނޫނީ ުައދާކުރަންޖެުއޮތުމުން، ުއަދާކުރުމަުޮގތުން ުފުރިހަމައަށް ުއެންމެ ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުދަތިތަކެްއުހޭ ށް

ުލިބިފައިވާުކުރިމަތިވަމުންދާ ުއޮޑިޓަށް ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުއިންޓަރވިއުގައި ުމުވައްޒަފުން ުބައެއް ުކަންބޮޑުުވން ކަމުގެ

ަގއިުޕަރމަނަންްޓ2021ުުުރުސެންބަޑ07ުިމިިނސްޓަރުއޮފްުހެލްތުުސޮއިކުރައްވައި،ުއިރު،ުުލިޔެކިޔުންތަކަށްުބަލާ

ު ުފޮނުއްވާފައިވާ ުވަކިުމެމޯު(23-S/23/2021/2560(MEMO))ުަނންބަރުސެކްރެޓަރީއަށް ުކޮމިޓީއަކީ ގައި،ުބިޑް

ކޮމިޓީގެުނިންމުންތަކަށްުޒިންމާވާންެޖހޭގޮތަްށުއެކުލަވާލާފައިާވުު،ކުރާުކޮމިޓީއެއްކަމާއިންުމަސައްކަތްމެންޑޭޓެއްގެުދަށު

ބަލައި،ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުުުޒިންމާތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުބިޑިންގުޕްރޮސެސްތައްުުގެކޮމިޓީކޮމިޓީއަކަށްވާތީ،ުބިޑް
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ުތައްޔާރު ުޑްރާފްޓް ުެއގްރީމެންޓް ުނިންުމންތަކަށް ުނިންމާ ުކޮމިޓީން ުބިޑް ުއެއްގޮތަށް ުއެގްރީމެންޓްގެުޤަވާއިދާއި ކޮށް

ުބަދަލުގައި،ުލީަގލްުސެކްޝަނުްނުއަށްުލީގަލްުސެކްޝަނަށްއެޕްރޫވަލް ުފޮނުވުމުންުމުޅިުޕްރޮސެސްުއަލުންުބެލުމުގެ

އިސްވެުދެންނެިވުުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފައިއަންގާހަމައެކަނި،ުއެގްރީމެންޓްުއެޕްރޫވްކުރުމުގެުކަންތައްތައްުކުރުމަށްު

ންދަންވީުގޮތާގުޅޭގޮތުންުޕޮލިސީުލެވެލްގައިުމެމޯއަކީުލީގަލްުއެފެއަރޒްގެުމުވައްޒަފުންގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގެ

ުފެށިގެން،ުއެގްރީމެންޓްތަަކްށު ުތާރީޚުން ުކަމުގައިވާތީ،ުމެމޯގައިވާ ުއެންގުމެއް ުއަންާގފައިވާ ުޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމަވައި

"ު ުއަދި، ު ުދެކެމެވެ. ުއެއްގޮތަށްކަމުގައި ުމެމޯއާ ުއެ ުގެންދަންވާނީ ުއަމަލުކުރަމުން ުދިނުމުގައި ުލަފާ ލީގަލްުލީގަލްގެ

ުއުޞޫލު ުހިންގުމުެގ ުމަސައްކަތްތައް ުސެކްޝަނުގެ ުއުޞޫލުގައިުު"އެފެއަރޒް ުއެ ުބަިއތައް ުމެމޯގައިވާ ުމރާޖައާކޮށް،

 ުހިމެނުންުމުހިންމުުކަމުގައިުފާހަަގކުރަމެވެ.

އިރު،ުތަކަށްުބަލާނަުއަހަރުގެުއިތުރުގަޑީގެުރެކޯޑުުވ2021ުައޮޑިޓަށްުލިބިފައިވާުލީގަލްުސެކްޝަންގެުމުވައްޒަފުންގެު 3.12

ުދުވާލަުކުޖުމު ުގޮތުގައި ުއިތުރުގަޑީގެ ުމުވައްޒަުފން ުގިނަ ުގޮތެއްގައި ިދހަ(ުގަޑިއިރުގެު)10ު)ދޭއް(ުގަޑިއިރާއ2ުުިލަ

އަދިށްފައިުހުންނަކަންުާފހަގަކުރެވުނެވަގުތުުހޭދަކޮ އިރު،ުއޯވަރޓައިމްުުލާބަތަކަށްު،ުުބައެއްުމުވައްޒަފުންގެުރެކޯޑުވެު.

ުމަސަުރެކޯޑު ުސިސްޓަމްގައި ުމަސައްކަކުރާ ުކުރާ ުއިތުރުގަޑީގައި ުކޮލަމްގައި ުލިޔާ ުތަފްޞީލު ުއެއްވެސްުއްކަތުގެ ތުގެ

ކީލެއްގެުގޮތުގައިުހައިސިއްޔަތުންުޤާނޫނީުވަުއަމިއްލަުއަދި،ުތަފްޞީލެއްުލިޔެފައިުނުހުންނަަކންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ު ުގޮތުގައި ުެމންބަރެްއގެ ުކައުންސިލްގެ ުޑެންޓަލް ުއެންޑް ުމެޑިކަލް ުމުވައްޒަުމޯލްޑިވްސް ުހޮވިފައިވާ އިތުރުގަޑީގެުފުގެ

ުރެކޯޑު ުކަތަކުގައި، ުާހޟިރުވުމަށާއި، ުބައްދަުލވުންތަކަށް ުކައުންސިލްގެ( ު)މެޑިކަލް ުއިދާރީުުއންސިލްކައުންސިލްގެ ގެ

170ުގެުޤަވާޢިދުގެުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްުހުރިކަންުފާހަގަކުރެވުެނވެ.ުބަާޔންކޮށްފައިކުރުންުބައެއްުމަސައްކަތްތައް

ުމަސައްކަު ުއިތުރުގަޑީގައި ުއިތުރުން ުރަސްމީގަޑީގެ ުލައްވައި ު"މުވައްޒަފުން ު)ނ(ުގައި ުމާއްދާގެ ުކުރުވަންވާނީުވަނަ ތް

ެޖޭހުކޮންމެހެންުނިންމަންުކޮންމެހެންުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރުވުމަށްޓަކައިުކަމަށާއި،ުމުވައްޒަފެއްުއެުދުވަހަކު

ށްޓަކައި،ުއޮފީހުްނުނަމަ،ުނުވަތަުއޮފީހުންުނިންމަންެޖޭހުޚާއްޞަުމަސައްކަތެއްުކުރުމަުހުރެއްޖެުމަސައްކަތެއްުނުނިމި

ުބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ުމަސައްކަތްކުރުވިދާނެ"ުކަމަށް ުގަޑީގައި ުނުރަްސމީ ުމަތީން ުގޮތެއްގެ ުއެފެއަރޒްު،ުއަންގާ ލީގަލް

ުއިތުރުގަ ުމުވައްޒަފުން ުއިތުރުގަސެކްޝަނުގެ ުމުވައްޒަފުންގެ ުއަދި ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ުރެކޯޑްތައްުޑީގައި ޑީގެ

 ވެ.ުއެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނީ،ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުޤަވާޢިދާުއެއްގޮތަށްުނޫންކަމުގައިުފާހަގަކުރަމެ

ފައިވާުސްޓޭޝަންތައްުއޮބްޒަރވޭޝަންގައިުލީގަލްުއެފެއަރޒްުސެކްޝަނުގެުމުވައްޒަފުންުމަސައްކަތްކުރުމަށްުހަމަޖެހި 3.13

ު ުސެކްޝަނުެގ ުއެފެއަރޒް ުލީގަލް ުބެލިެބލުމުގައި، ުޓީމުން ުގެންދަީނ5ުުއޮޑިޓް ުކުރަމުން ުމަސައްކަތް މުވައްޒަފުން
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ު ުހުންނަ ުވަކިން ުވަކި ުމަސައްކަްތ2ުުދުރުދުރުގައި ުމުވައްޒަފުންގެ ުމިއީ، ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުކަމުގައި ކޮޓަރިއެއްގައި

 ުރުމުގައިުދަތިތަކެއްުކުރިމަތިވެދާނެުކަމެއްުކަމުގައިުއޮޑިޓަށްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގާތުންުބަލައިުސުޕަވައިޒްކު

 

ުލަކޮށްުއޮޑިޓްުޓީމަށްުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުޖުމުު .4

ުބަލާ ުއިންޓަރިވއުތަކަށް ުކުރެވުނު ުކަންތައްތަކަށާއި ުބެލުނު ުޗެކްގައި ުސްޕޮޓް ުއެެފއަުމި ުސެކްޝަންއިރު،ުލީގަލް ގައިުރޒް

ުމާހައުލުގަުގިނަުހުރި ުމަސައްކަތުގެ ުމަސައްކަތްތަކާއި ުމުަވއްޒަފުންގެ ުމުވައްޒަފުމައްސަލަތަކަކީ، ުއަމަލުކުރަމުންއި ާދުން

ުހަގަކުރެވެއެވެ.ުފާކަމުގައިުުދިމާވަމުންދާުކަންކަންުކުރުމުގައިުހުރިުމައްސަލަތަކަކުންމޮނިޓަރކޮށްުސުޕަވައިޒްުގޮތްތައް

ު

ުނިންމުންު .5

ުކުރިއަށްގެންދެވުނުުކޮށްއަމާޒުުމުވައްޒަފުންނަށްުސެކްޝަނުގެުއެފެއާޒްުލީގަލްުހެލްތުގެުއޮފްުމިނިސްޓްރީުުއެވަނީުގައިުރިޕޯޓުުމި

ުމިނިސްޓްކެވެ.ުުމިުސްޕޮޓްުޗެކްުކުރިއަށްކަންތައްތަކެުފާހަގަކުރެވުނުުޗެކުންުުސްޕޮޓް ުހެލްތުގެުގެންދިއުމުގައި ުއޮފް ރީ

ުސެ ުކްރެޓަރީޕަރމަނަންޓް ުއެފެއާޒް ުލީގަލް ުމުއާއި ުހުރިހާ ުބިއުރޯސެކްޝަނުގެ ުމިނިސްޓަރ ުފޯކަލްުވައްޒަފުންނާއި އިން

ުއެއްބާ ުއެހީތެރިކަމާއި ުލިބިފައިވާ ުފަރާތުން ުމުވައްޒަފުންގެ ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުގޮތުގައި ުބޮޑަށްުޕޮއިންޓުންގެ ުވަރަށް ރުލުމަށް

ުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.

ު
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