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 ސްޕޮޓް ޗެކްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުަގއި ކުިރއަށްގެންެދުވނު 

 ތަޢާރަފު  .1
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ  ،މިއީ

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މިނިސްޓްރީގެ  ފަރާތްތައް އަދި ސިވިލް ސަރވިސްއިސްވެރިޔާއާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 
މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް  ހިއްސާކުރަމުންގެންދާ މިންވަރާއިމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު 

 ނިޔަލަށް ގެ 2020އޮކްޓޫބަރު  28ން  2020އޮކްޓޫބަރު  15 ،ޮގތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ބަދަލުކުރަމުންގެންދާމައުލޫމާތު 
 .ވެކެސްޕޮޓް ޗެކެ ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ

 ޗެކް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް  ސްޕޮޓް  .2

 ދިޔުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ؛މި ސްޕޮޓްޗެކް ކުރިއަށް ގެން
މުއްދަތުގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ެފންނަން ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން ސްޕޮޓްޗެކް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  2.1.1

 ބެލުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އީމެއިލްތައް
ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިދާރާގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިން  2.1.2

 މުވައްޒަފުންނާ ުކރެވުނު އިންޓަރވިއު 6ވަނަ ދުވަހު ޙާޟިރުވެތިބި  15އޮކްޓޫބަރު  2020ގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވުނު  17މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޙާޟިރުވި  20ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވުނު ސިވިލް ސަރވިސްގެ  2.1.3

 އިންޓަރވިއު
ވަނަ  22އަދި  18އޮކްޓޫބަރު  2020ފަރާތަކާ  9ސިޔާސީވެރިންގެ ތެރެއިން  12މިނިސްޓްރީއަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ  2.1.4

 ދުވަހު ކުރެވުނު އިންޓަރވިއު
އިދާރާގެ  23މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވުނު  2.1.5

 ނު އިންޓަރވިއުމުވައްޒަފަކާ ކުރެވު 18ފަރާތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  13ސިޔާސީގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 
ވަނަ ދުވަުހ  27އޮކްޓޫބަރު  2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ވަގުތީޮގތުން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެުހންނެވި މިނިސްޓަރ އާ  2.1.6

 . ކުރެވުނު އިންޓަރވިއު
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ކޮށްފައިވާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާއާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނު  .3
ނޫނާއި ގަވާއިދު ޤާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

 .ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް ޞޫ އު ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި 

 ޤާނޫނު  ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ދިވެހި 
 ވަނީ:ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 55)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/5 :ނޫނު ނަްނބަރުޤާ

ޓަރުގެ ލަފައާއި މިނިސް، ގެ މިނިސްޓަރުގެ ދަށުން އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީ ، ގެ ޒިންމާއަކީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްގެ މަ އެ މިނިސްޓްރީ، އް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއިއެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ މިނިސްޓްރީ

 . އެީހ ތެރިވެދިނުމެވެ މިނިސްޓަރު ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ލަފާދީ، މިނިސްޓަރަށް
 

 ގަވާއިދު  ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ދިވެހި 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ: (ށ)ނަ މާއްދާގެ ވަ 21ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ގެ 

އި އިރުޝާދު ދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކިއެކި އެންގުން އަންގަ
އުންސިލްތައްވެސް ކަސިޔާސީ ގޮތުން ޢައްޔަން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި އިްނިތޚާބުކުރެވޭ )ޢައްޔަން ކުރެވިފައިތިބޭ ފަރާްތަތކުން 

 . ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެއެ ކަންކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނަމަ، އަންގާެއންގުންތައް ( ހިމެނޭގޮތަށް
 

 2015ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލް 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ: )ށ( )ނ( އަދި )ރ(ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  4

ެގނެވިދާނެކަމަްށ  އިދާރީގޮތުން ގެނެވޭ ބަަދލެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަަދލެއް
ރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލު މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ގަބޫލު ކުރެވިގެން ތިރީގައި ވާ ގޮތްތަކުން ކު

 ކުރުން. 

އް ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފެއް އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގެ އެދާއިރާގެ ދަށުގައިވާ އިދާރާއެއްގެ  .1
 އަނެއް ސެކްޝަނަށް ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލު ކުރުން. 

ލުކުރުމަށް ސިވިލް މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ދާއިރާގެ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު ދާއިމީކޮށް ބަދަ .2
 ށައެޅުން. ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހު

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ދާއިރާގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ސިވިލް  .3
ސަރވިސްގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ހާލަތުގަިއ އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުަމށް ދެ އިދާރާގެ 

ސް ކޮމިޝަނަށް ުހށައެޅުން. މިގޮަތށް ހުަށއަޅާއިރު، ސިވިލް ސަރވި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އެއްބަސްވާނަމަ

   )ހ(
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އެގޮތަށް އެދޭ މުވައްޒަފުގެ ލިޔުމާއި، އަދި ބަދަލުވާން ބޭނުންާވ އިދާރާއާއި އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ 
 އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އެކަމަށް އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. 

 މަސައްކަތްތަކާ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން ކަނޑައަޅާ
ގެމަތިން ިއސްވެރިޔާއަށް ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވައި އެކަށައަޅައި ހިންގުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ގޮތު

 ލަފާދީ އެހީތެރިވުން.

އި މަޝްރޫއުތައް އިސްވެރިޔާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށާޒިންމާދާރު  .1
އްގައި ދިނުމާއި، ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި އިރުޝާދާއި ލަފާ، އިސްވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަުގތެ

 ންގައި ބެލެހެއްުޓން.އެކުލަވާލެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ސީދާ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހި

ގަނެ ެގްނނަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެ .2
 ބަދަލުތައް ގެނައުން.

އް، އަދި ޭބނުންވާ މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަ، ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް ދުރު .3
 ތާވަލުތައް ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި އެކި ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު، ން ހިނަދށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއިހިނދު

 އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކޮށް ހިންގަިއ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްުޓން.

 ސިޔާސަތުތައް އެ ،ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެކަށައެޅުމާއި .4
 ތަންފީޒުކުރުމަށް ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން.

 )ށ(

 :އިސްވެރިޔާ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ކަންކަމާއި ހާލަތްތަކުގައި އޭނާއަްށ އެހީތެރިވުން. އެގޮތުން

ުތތަކުގައި އެކަމުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްެވރިޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ަޖވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަ .1
 ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުން.

ތަކުގައި މީޑިޔާގައާއި، ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ .2
އެކަމުގައި އިސްވެރިޔާ  އާންމުންގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ސުވާުލތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެރިޔާއަށް ކުރިއަށް މައުލޫމާތުދީ

 ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެހީތެރިވުން.

   )ނ(

ރާ ހިންގައި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާގެ ދަށުން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއި
 ބެލެހެއްޓުން. މިޮގތުން:

މަޝްވަރާީދ  އިސްވެރިޔާއަށް މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ލަފަޔާއި .1
 އެހީތެރިވުން.

   )ރ(
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އެކު ނަީތޖާ ބޮުޑ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއި އޮމާންކަމާ .2
ތުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން، ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަ ،ގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި

 .އްކޮށް އެ ކަންކަން ހިންގުންއެކިއެކި އިންތިޒާމުތަ

ތަކުގެ އެންމެން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަފާތު ފަްނނީ ގިންތި  .3
 ގުޅިގެން އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުން.

ތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ޭދ އިރާގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ދާ .4
ްނ އިތުރަްށ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތްތައް ހޯދައި ތައާރުފްކޮށް އެ ކަންކަ، ައވަސް ،ލުއި ،ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ

 ، މަުގފަހިކުރާވާ އަދި ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުން. އަދި އެކަންަކން އެޮގތަށް ކުރުމަށް ބޭނުން
، މޮނިޓަރކޮށް ގައިޑްލައިންތަކާއި، ޕްރޮސީޖަރތަކާއި، އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ހާމަކޮށް، ކަން ހިނގާގޮތް

 ފަސޭހައިން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ކުރިއަރުވަމުން ގެންދިއުން.

ސްލާހުުކރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާިއ، އި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަަދންޖެހޭ .5
 ޤާނޫނުތައް ފާހަގަޮކށް ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

ކުރަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް އިސްވެރިޔާގެ ލަފަޔާއެކު ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި އިސްލާހު .6
 އިސްލާހުކުރަމުން ގެންދިއުން.

 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޗެކުން ފާހަގަ  ސްޕޮޓް  .4

ޓް ސެކްރެޓަރީ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ޕަރމަނަން އިސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ 4.1.1
)ތިނެއް(  3ސޮއިކޮށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަށް  ލްތްބަޔާންކޮށް މިނިްސޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެ މަށްނުގެންދާކަ

ާވފައިވާ މެމޯއަްށ ގައި ފޮނު 2020ސެޕްޓެންބަރު  20 ،މިގޮތުން މެމޯއެއް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވުނެވެ.
 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އަދި ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާކަްނ ާފހަގަކުރެވުނެވެ. ލިޔުމުން ންޓް ސެކްރެޓަރީޕަރމަނަ

 ވަނަ ދުވަހުން  28ސެޕްޓެންބަރު  2020މެމޯއެއް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން  ދެވަނަގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  27 ،ލްތްހެ
 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭްޓ ޮފރ ހެލްތް އާއެކު  ބައްދަލުވުެމއް 4އާއި ހަމައަށް  2020އޮްކޓޫބަރު  14ފެށިގެން 

ތިނެއް( ދުވަުހ ) 3އަދި ހަފްތާއެކު މަދުވެގެން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބާއްވާފައިވާކަން  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
             މެމޯ  އިކޮށް ފޮނުވާފައިވާސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ހެލްތް ސޮބައްދަލުކުރުމަށް މިނި

އިން އެދިފައިވީނަމަވެސް އެ އުސޫލުން ބައްދަލުވުންތަްއ  (:23-S/23/2020/1154(MEMO)ނަންބަރު )
ވުނު މިދެންނެގެންގޮސްފައިނުވާކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތުގެ އިންޓަރވިއުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

އޮކްޓޫބަރު  6 ،ތިންވަނަ މެމޯ އެއް ލްތް ސޮއިކޮށްބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން ދަނިޮކށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެ
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މެމޯއާއި ގުޅިގެން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ ޕަރމަނަންޓް ެސކްރެޓަރީއަށް ގައި  2020
އިދާރާގެ  ،އާއި މަޝްވަރާ ކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެހުްނނެިވ މިނިސްޓަރ

ވަކި ގޮތަކަށް  މެމޯއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެންނަމަވެސްވުމެއް ބާއްވާނެކަމަށާިއ ބައްދަލު މިނިސްޓަރ އެކުސިޔާސީ ވެރިންނާ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ނުވާކަން މިނިސްޓަރ އަދި ޕަރމަނަންޓް  ،އަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ

  ސެކްރެޓަރީއާ ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
އްވަމުންނުދާކަްނ ބާސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެކު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވަކިން ބައްދަލުވުން  4.1.2

ން ތުސިޔާސީ ގޮ ،މިނިސްޓަރ ،ފަރާތްތަކާ އެކު ކުރެވުނު އިންޓަވިއުތަކުގައި ފާހަގަޮކށްފަިއ ވީނަމަވެސްއެ
 ކޮންމެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރީންނާއެކުކާއި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ
 ޝެޑިއުލް ކުރެވިގެން ގެ ނަމުގައި" އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީ )އެކްސްކޯ(މިނިްސޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ "ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހު 

ރީ އަދި ންޓް ސެކްރެޓަބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުން ގެްނދެވޭކަން އިދާރާއިން ލިބިފައިވާ ިލޔެކިޔުންތަކުންނާއި ޕަރމަނަ
ފަރާތަކުން އްވެސް އެ އްދަލުވުމަށް"އެކްސްކޯ" ބައަދި . އިންޓަރވިއުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވުނު

ގްރޫޕް " ޓްސް އެޕްވަ"ގެ ބައިވެރިން ހިމެނޭހެން އުފައްދާފައިވާ " އެކްސްކޯ"ވާނަމަ ންއެޖެންޑާ ކުރަން ބޭނު އައިޓަމެއް 
ޓަރވިއުތަކުން މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޑާ އައިޓަމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާކަން އިސްވެރިންނާ ކުރެވުނު އިން

ަތއްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ަމސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މުހިންމުކަން އެ ބައްަދލުވުންތަކުގައިއަދި . ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 . މަޝްވަރާކުރެވެމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ޓަރީ އާއެކު ރެސެކްޝަންތަކާ ހަވާލުވެ ތިބި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކް/އިދާރާގެ ޑިވިޜަން 4.1.3
 ލިބިފައިވާ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ޝެޑިއުލް ކުރެވިގެން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން ގެންދެވޭކަން އިދާރާއިން

 ަހގަކުރެވުނެވެ.އިންޓަރވިއުތަކުން ފާ ނާ ކުރެވުނު ސެކްރެޓަރީ އަދި މުވައްޒަފުންލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ޕަރމަނަންޓް 
ޜަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ޑިވި /ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އަށް އައްޔަން  4.1.4

 ޖުލައި  2019 އްއެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަ
ސްޓްރީގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރ ސޮއިކޮށް މިނިގެ އޭރުނަވަިއ ދަންކަމަށް ވާކުރެވިފައި ހަާވލު ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހުްނ  22

     މެމޯގައި ފޮނުވާފައިވާ  2019އޮގަސްޓް  18ޑިވިޜަން އަދި ޔުނިޓްތަކަށް  / ޑިޕާޓްމަންޓް
މި ދެންނެވުނު މެމޯގަިއ  .ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެއިން އަންގާ :23-S/23/2019/1126(MEMO)ނަންބަރު )

ޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަްއ ޑިވިޜަން އަދި ޔުނިޓްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއް/ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ޑިޕާޓްމަންޓް
 ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަވާުލކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށް 

ސްޓަރ އާ ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެހުންނެވި މިނި  ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް
އެހެންގޮތަަކްށ ތް ޫނން  ގޮ ދެްނނެވުނު މެމޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ސްއެހެންނަމަވެއިންޓަރވިއުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެެއވެ. 

މުން އަންގާފައިނުވާކަްނ ލިޔު، އަށްޔުނިޓްތަކަށް އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތާ ހަމަޑިވިޜަން އަދި /ޑިޕާޓްމަންޓް އަމަލުކުރުމަށް
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު – 2020ސްޕޮޓް ޗެކް 
 

7 

 

ރ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މަސައްކަތްަތކާއި މުހިންމު ނިންުމންތައް ނިންމުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުްނ މިނިސްޓަ 4.1.5
ންމާތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނެވި ފަރާތެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒި

 ވަނަ ދުވަހު 13 ޖޫން 2020 ލުވެހުރި ުމވައްޒަފު ސޮއިކޮށްހަވާ އެ މުއްދަތުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަގުތީގޮތުން 
      މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޑިވިޜަންތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަަކށް ފޮނުވާފައިވާ ިމނިސްޓްރީގެ މެމޯ 

. އިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެއިން އަންގާފަ (:23-S/23/2020/695(MEMO)ނަންބަރު )
ްއ ޓުތަޔުނި/ޓްމަންޓްޑިޕާ /ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެ ޑިވިޜަން އިމަސައްކަތްތަކާ ޔުނިޓުތަކުގެ/ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަން

ގެން ކަންތައްތަްއ މަޝްވަރާކޮށް ތަކާވާ ފަރާތް އައްޔަންކޮށްފައިސިޔާސީ ގޮތުންފައި ހުންނަ ޅާއަ ޑަ ކަނށްކުރުމަވަރސީއޯ
ންޓަރވިއުގައި ގައި ކުރެވުނު އި 2020އޮކްޓޫބަރު  15ނިންމުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ވެރިންނަށް އަންގާފައިވާނެކަަމށް 

ނިންމުންތަްއ  އިތްަތކާޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަ/ޑިޕާޓްމަންޓް/އަދި ޑިވިޜަން .ޓް ސެކްރެޓަރީ ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެޕަރމަނަން
 ންސިޔާސީ ގޮތު ސީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޔުނިޓުތައް އޯވަރ/ޑިޕާްޓމަންޓް/އެ ޑިވިޜަން ނިންމަނީ

އިވެސް އިްނޓަރވިއުތަކުގަ ރާކޮށްގެންކަމަށް ުމވައްޒަފުންނާ ކުރެވުނުމަޝްވަ ކާ ވާ ފަރާތައައްޔަންކޮށްފައި
 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނުވާ ސިޓީތަކާއި ލިބޭ ފޮ ގެ ފަރާތުން އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް އި ފޮރިން ރެކްރޫޓްމަންޓުމިނިސްޓްރީގެ ލޯކަލް ރެކްރޫޓްމަންޓާ 4.1.6
ންތައް އެކި ލިޔުސިޓީތައް އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ފަރާތުންނާއި މިނިސްޓަރގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި 

ފޮރިްނ / ރެކްރޫޓްމަންޓްފަރާތްތަކަށާއި މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ޑިވިޜަން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ލޯކަލް
އޮކްޓޫބަރު  30އި ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ކަންކަން ބަލަަހއްޓާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އިނީޝިއަލް އާއެކު ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަ

އުޓީ ޑިވިޝަންގެ ޑެޕި އުމަން ރިސޯސް ހި މިނިސްޓްރީގެ، އިކޮށްރުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސޮގައި އޭ 2019
އިން އަންގާފައިވާކަން  (:23-S/23/2019/1600(MEMO)ނަންބަރު) މެމޯ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވާފައިވާ

 ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަގުތީގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 މިނިސްޓްރީގެ ތަކަށް ފޮުނވާފައިވާގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޑިވިޜަންތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް 2020ޖޫން  13ސޮއިކޮށް 

ވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޑިވިޜަންތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުްނ އެއް ( އިން:23-S/23/2020/695(MEMO)ނަްނބަރުމެމޯ )
އަލް އެލިޔުމެއްގައި ފޮނުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިޔާގެ ސޮއި އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ އިނީޝި

އްސުމުގެ މަރުހަލާގެ ށް ހަމަޖެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަ ،ނަމަވެސް އޮންނަންވާނެކަމަށް އަންގާފައިވާަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި އްނެތި ގެންތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކޮށް، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެ

ށް ޝޯޓް ލިސްޓުވާ އައަދި ވަޒީާފ  ("ފޯމް 2އޭ) ޝީޓް ލިުބނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓް ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް"
ހައްޓާ ސެކްޝަނަްށ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާނުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަ
 ކަން  އެލިޔުމުން ، ސްއަންގާފައިވާނެކަމަށް ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީ އާ ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެ

 އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ.
ޑިވިޜަންތަކުން ފޮނުވާ އަދި ިލބޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ އިނީޝިއަްލ  4.1.7

އޮންނަންވާނެކަމަށް ނިންމައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުިރ 
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މެޯމ  ފޮނުވާފައިވާގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޑިވިޜަންތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް  2020ޖޫން  13މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް 
މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ސެކްޝަންތަކުގައި އަމަލުކުރަމުން  އާ އެއްގޮތަށް (:23-S/23/2020/695(MEMO)ނަންބަރު )

 ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުތަުކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުދާކަން މުވައްޒަފުންނާ އަދި ިސޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ 
ޕްޓެންބަރު ސެ 21ައދި  2020އޮގަސްޓް  17އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ެމނޭޖަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންާނ އެކު  4.1.8

ުނ ންނާ ކުރެވުބާއްާވފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުންނާއި މުވައްޒަފު ބައްދަލުވުމެއް 2ގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  2020
އަދި ސިއްީހ  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތުގެ ދަށުން ހިނގަމުންާދ ހޮސްޕިޓަލް. އިންޓަރވިއުއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 

ވާ ފަރާތްތަކާއި ސިވިލް ސިޔާސީގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިއެއްގެ އިދާރާ 19މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވުނު 
ޕިޓަލްތަކުގެ ދަށުން ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަކީ އަތޮޅު ހޮސް ، ރެވުނު އިންޓަރވިއުތަކުގައިސަރވިސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނާ ކު

މަލާތް ކުރަން ރީ އާ މުއާހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކެއް ކަމަށްވާތީ، ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ސީދާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަ
 ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ނުޖެހޭ

ންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ރެ 4.1.9
ކްރެޓަރީ ފޯނަށް ސެކުރެވުނު އިންޓަރވިއުގައި ޕަރމަނަންޓް  ފަރާތްތަކާއިދާރާތަކުގެ ސިޔާސީގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 

ެމއިލްތަކާއި އޮޑިޓަްށ އީކަން ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައިވާ  ުކން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިޖަވާބު ނުދޭކަމަށް ިގނަ ފަރާތްތަ
 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ގައިވެސްލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކު

އިން ލިބިފައިވާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަްނ އިދާރާ 4.1.10
ޓް ސެކްރެޓަރީ އާ އަދި ޕަރމަަނން. ލޫމާތުންނާއި މުވައްޒަފުްނނާެއކު ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެމައު

ގެވުމާ ވަގުތީގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ހިން، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޝަކުވާއެއް ،ންއެއްވެސް ފަރާތަކުގުޅޭގޮތުން 
 ިއވެއެވެ.ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން މިނިސްޓަރގެ އިންޓަރވިއުގައި ފާހަގަކޮށްފަ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރަށް

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އީމެއިލްތަކާ ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ގައި  2020ރު އޮކްޓޫބަ 18 ،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު. ގއ 5.1.1
ވަނަ ދުވަހު ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތު  24އޮގަސްޓް  2020އީމެއިލްގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޒިްނމާދާރުވެރިޔާ އާ ގުޅޭގޮތުން 

 ސިޓީހިންގެވުމާ ވަގުތީގޮތުްނ ހަވާލުވެ ހުންނެިވ މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވާފައިވާ 
ސިޓީއާ ގުޅިގެން  އެއާ ގުޅިގެން އީމެއިލް ފޮނުވާފައިވާ ދުވަހާ ހަމައަށް ( :GAAH/23/2020/118(MSG)ނަންބަރު )

ވަނަ ދުވަހު  2ސެޕްޓެންަބރު  2020އެެހންނަމަވެސް . އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
މެޯމ ކަން ބެލުމަްށ އެޔުިނޓަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސޮއިކޮށް ލީގަލް އެފެއާޒް

އަދި މިކަންތައް ބެލުމަށް  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އިން އަންގާފައިވާކަން  (:23-ES/23/2020/1056(MEMO)ނަންބަރު )
                 މެމޯ  ވަނަ ދުވަހު 13ސެޕްޓެންބަރު  2020ލީގަލް އެފެއާޒަށް ފޮނުވާފައިވާކަން 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިވާކަންވެސް . ގއއިން  (:23-ES/GAAH/2020/50(MEMO)ނަންބަރު )
ސެޕްޓެންބަރު  2020 ،ބެލުަމށްފަހު އެ މެމޯއިން އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައްއަދި ލީގަލް އެެފއާޒް ޔުނިޓުން . ފާހަގަކުރެވުނެވެ
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އިން މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ( :23-L/23/2020/1150(MEMO)ނަްނބަރުމެމޯ ) ވަނަ ދުވަހު، 20
 ޑިވިޜަނަށް ގާނޫނީ ލަފާ ފޮނުވާަފއިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ވާފައިވާ ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނު 18އޮކްޓޫބަރު  2020 ،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު. ބ 5.1.2
ޓީ، މެސެޖު ތަކަްށ ސި އީމެއިލްގައި މުވައްޒަފުންނާއި ުގޅުން ހުރި އެކި ކަންކަމުގައި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތަށް ޮފނުވާ

އިން  2020ރީ އެހެންނަމަވެސް ަޖނަވަ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖަވާުބދާރީނުވެ ލަސްވާކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ
ދުމަތްދޭ ހިސިއްހީ  ތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލާއި އެ އަ ައތޮޅުގެ.ޔަލަށް ބވަނަ ދުވަހުގެ ނި 19އޮކްޓޫބަރު  2020ފެށިގެން 
 އެއްވެސް ލިޔުމެއް ވައްޒަފުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް މު ރުކަޒަކުންމަ އެއްވެސް

 ފޮނުވާފައިނުވާަކން އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުްނތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.)ސިޓީ، މެސެޖު( 

 ބެލުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ސްޕޮޓް ޗެކުގައި  .6

ގެ ދައުރު ސާފުކޮށް ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެ ފަރާތްތަކު 6.1.1
ންގުމުގައި ދަތިތަކެއް ބަބުން އިދާރީ ހި ގެ ސަުނގެންދިއުމު އަމަލުކުރަމުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަުއރާ އެއްގޮތަށްނޭނގޭކަމާއި 

 ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
ސްވެރިންގެ އި ގެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް އްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،ސިޔާސީ ގޮތުން އަ 6.1.2

 ނެވެ.ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވު މަޝްވަރާކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން  މެދުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް
ންގުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  ހިއިދާރާގެ އެކިއެކި ޑިވިޜަންތަކާ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އޯވަރސީކޮށް އެ ޑިވިޜަންތަކާ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް  6.1.3

 އެ  ންގުމެއްނެތިއެވާކަން ލިޔުުމން ބަދަލުގެނެވިފައި އަދި ންގުންތައް ބާތިލް ކުރުމެއް ނެތިލިޔުމުން އަންގާފައިވާ އެ
 ތުކޮށް އަމަލުކުަރމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ތަފާ ކަންކަމުގައި

 ނިންމުން  .7

ނު ކަންތައްތަކެވެ. މި މި ރިޕޯޓްގައި އެ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ސްޕޮޓް ޗެކުން ފާހަގަކުރެވު 
، ންނެވި މިނިސްޓަރަވގުތީގޮތުން ހިންގެވުމާ ހަާވލުވެހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ޗެކު ސްޕޮޓް

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގަ، ޓް ސެކްރެޓަރީޕަރމަނަން ،އްސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ އި ކަ
ކުރުވެރިކަމާއެކު ޝުފަރާތުން ިލބިފަިއވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މުވައްޒަފުންގެ މިނިސްޓްރީގެ އަދި  މުވައްޒަފު

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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