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ހުރިނެތް ގޮތް  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައިކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް، ފާހަގަ އާންމުކޮށް ރިޕޯޓުތަކުން އޮޑިޓް
 އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރުދާސް  ބިނާކޮށް ގެ މައްޗަށްދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސަރވ 

 ތަޢާރަފު  .1
ގައި ( ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  18އިން ބާރު ލިބިގެން އެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ 09މިއީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ބުނެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހި ސިިވލް ސަ
ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ އިދާރީ އާންމު މިންގަނޑުތަކާއި އަދި 

އިދާރާތަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އިތުރުން 
ވާ މެންޑ ޓުގައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށް މި ކޮމިޝަނުގެ ކަނޑައަޅުއްވާފައި

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައްއާންމުކޮށް  ތަކުންއޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ފަރާތުން މިހާތަނަށް 
ވަނަ  5އޮކްޓޫބަރު  2020ން ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުނެތް ހުރި( ހުގައިއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީކާއި )މިނިސްޓްރީތަތަކުގައި 
ހޯދާފައިވާ އޮންލައިން ސަރވ  އިން  ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުވަނަ ދުވަހުގެ  20ޑިސެންބަރު  2020 ފެށިގެން ދުވަހުން

 . ކަރުދާހެކެވެެއކުލަވާލާފައިވާ ބިނާކޮށް މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް  ސަރވ   .2

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ބ ނުންކުރެވިފައިވާނީ؛ ސަރވ މި  2.1
 

 ގޫގުލް ސަރވ  ފޯމު  ސުވާލު ހިމެނ  65 2.1.1
އިދާރާގެ ތެރެއިން  19)ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސަރވ  އިން ލިބުނު މައުލޫމާތު  ންވުޒާރާއި 18ސަރުކާރުގެ  2.1.2

 (އިދާރާއިން 18ގައި ބައިވެރިވެ ސަރވ  ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ ޖުމްލަ ސަރވ  
 އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސަރވ  އާއެކު އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް 18 2.1.3
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންެގ  18 ސީ.އެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާވަނަ ދުވަހު  17ޑިސެންބަރު  2020 2.1.4

 ރަޖިސްޓްރީ ) ދާއިމީ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ހިމެނ ހެން (
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 ސަރވ  ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތް  2.2

ސަރުކާރުެގ  އިާވ ކަންތައްތައްއާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވިފަތަކުްނ އޮޑިޓްކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިވިލް ސަރވިސް 
މަށް ނިންމާފައި ވާކަމާއި ގޮތުން އޮންލައިން ސަރވ އެއްގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދު ގޮތް ދެނެގަތުމުގެނެތް  ހުރި ވުޒާރާތަކުގައި

 ވުޒާރާއަށް 19 ސަރުކާރުގެ ވަނަ ދުވަހު 5އޮކްޓޫބަރު  2020އެ ކަމުގައި އިދާރާތަކުން ކަންކުރަންވީ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް 
ޔެކިޔުންތައް ހުރި ލި އާ ގުޅުންސަރވ   ސިޓީއަކުން އެންގުނެވެ. އަދި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސަރވ  ފޯމާއި 

އިދާރާއެއްގެ ޕަރމަނަންޓް  ތައްޔާރުކޮށް ވަކިވަކިން ކޮންމެކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ވަކި ގޫގުލް ފޯލްޑަރ ލިންކެއް އަޕްލޯޑްކުރުމަށް 
އި ލިޔެކިޔުންތައް ގޫގްލް މި ސަރވ  ފޯމުފުރިހަމަކުރުމަށާ ފޮނުވުނެވެ. މެދުވެރިކޮށް ހަމަ އެ ތާރީޚްގައި ސެކްރެޓަރީއަށް އީމެއިލް

ކަމުގައި  14:00ގެ ަވނަ ުދވަހު 14އޮކްޓޫބަރު  2020އެންމެ ފަހުެގ ތާރީޚަކީ މަށް ދީފައިވާ ޑްރައިވް ލިންކަށް އަޕްލޯޑްކުރު
ރވ  ފޯމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ސަ ވުޒާރާއަކުން 4 ތެރެއިން ވުޒާރާގެ 19ސަރުކާރުގެ ވީނަމަވެސް، 

ވުޒާރާއަށް  4 ގެ ނިޔަލަށް( އެ 12:00ވަނަ ދުވަހުގެ  22އޮކްޓޫބަރު  2020ހަމަކޮށްފައިނުވާތީ އިތުރު މުއްދަތެއް )ފުރި
މަންޓުން މި ސަރވ  ފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްފުރުސަތުގައި ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮދެވިފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ދެވުނު 

 .ފާހަަގކުރަމެވެ ނުވާކަންގައި ބައިވެރިވެފައި

 # އިދާރާތައް ދެވުނުއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ އިތުރު ފުރުސަތެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ސަރވ  ފޯމް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 3  އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 4  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ވް އަށް ގޫގުލް ޑްރައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ކޮށްފައި ވީނަމަވެސްފުރިހަމަކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ސަރވ  ފޯމް 
ވަނަ ދުވަހުގެ  10ބަރު ނޮެވން 2020)އިތުރު ފުރުސަތެއް ވުޒާރާއަކަށް  3 ލިޔުންތައް އަޕްލޯޑްކުރުމަށް، އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާތީ

 . ދީފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ( ނިޔަލަށް 

ގޫގުލް ޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް ލިޔެކި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ސަރވ  ފޯމް
 # އިދާރާތައް ދެވުނުއިތުރު ފުރުސަތެއް  އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާތީޑްރައިވް އަށް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 3 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް 
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 އިދާރާތައް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާސަރވ  ފޯމް  2.2.1
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  .1

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން .3

 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ .4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  .5

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .6

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  .7

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް .8

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .9

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް .10

 ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް  .11

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް .12

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް .13

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން .14

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  .15

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ .16

 ރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެ .17

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް .18
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 ރވ  އިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ސަ  .3

  ފައިވާ މެންޑ ޓާ ގުޅ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  3.1

މަސައްކަތްތައް  ރަށްއިތުމަސައްކަތްތަކުގެ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑ ޓްއިދާރާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  3.1.1
ގައި ހިމެނިފައިވާ އިދާރާއަކުން އިދާރާގެ މެންޑ ޓް 14އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު  4ކުރަންޖެހ  ކަމަށް ސަރވ ގައި 

 .މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަން ނުޖެހ ކަމަށް ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރވ ގައި ސަމަސައްކަތްަތއް ކުރަންޖެހ  ކަމަށް  ނިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށްމެންޑ ޓްގައި ހިމެ
 # އިދާރާތައް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 2 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 3 އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 4 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
 

 ސަރވ ގައި ޖެހ ކަމަށްމަސައްކަތްތައް ކުރަން ނު އިދާރާގެ މެންޑ ޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަންމިނިސްޓްރީ 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 7 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 12 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ތްތައް ހުރި ކަމަށް މެންޑ ޓުގައި ހިމެނ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރ ގައި އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަސައްކަ 3.1.2
 11އް ނެތްކަމަށް އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެ 7ސަރވ ގައި 

 .އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
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ތްަތއް ހުރި ކަމަށް ކޮށްގެން ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަސައްކަ މެންޑ ޓުގައި ހިމެނ  މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރ ގައި އައުޓްސޯސް
 އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާސަރވ ގައި 

# 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 6 ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

 ްތަތކެއް ނެތްކަމަށް ކޮށްގެން ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަސައްކަ މެންޑ ޓުގައި ހިމެނ  މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރ ގައި އައުޓްސޯސް
 އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރވ ގައި

# 

 1 ފޮރިންއެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 6 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 7 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

ކި ގާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް ވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑ ޓުގައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު 3.1.3
ޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް ލާވަކި ގާނޫނަކުން ، ދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުއި 6މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހ  ކަމަށް ސަރވ ގައި 

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއިދާރާއަކުން  12 ކަމަށްކުރަން ނުޖެހ  
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 ކިމެންޑ ޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް ވަ
 ގާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑ ޓު
 ގާނޫނަކުން މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް ވަކި
ށް ކުރަންޖެހ ކަމަލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް 

 އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

# 

 ޓަމުގެބިދ ސީން ރާއްޖެ ގެނުމަށް ނަގަްނޖެހ  ކޯޓާ އެކްސްޕެޓް ސިސް
ރުމާބެހ  ތެރެއިން ނެގުން )ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ ބިދ ސީން ވަޒީފާ އަދާކު

 ގަވާއިދު(

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

އައްޔަނުކުރުން  ވޯކް ވިސާގެ ދަށުން ބިދ ސީން ވަޒީފާތަކަށް
ދ ސީްނ ބި )ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިމިގްރ ޝަންގެ ޤާނޫނު/ދިވެހިރާއްޖ ގައި

 ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު(

ދ ސީންަނށް ރެކްރޫޓްކުރެވ  ބި ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ވަޒީފާއަށް
   ގަވާއިދު(އަދާކުރުމާބެހ  ދޫކުރުން )ދިވެހިރާއްޖ ގައި ބިދ ސީން ވަޒީފާ

ލާ މަސައްކަތްތެރިންގެ އާއި ވޯކް ވިސާގެ ދަށުން ގެނެވ  ބިދ ސީ
ޖ ގެ ދިވެހިރާއް) ރާއްޖ ގައި ތިބ  މުއްދަތުގައި ސްޕޮންސަރ ދިނުން

 1/2007އިމިގްރ ޝަންގެ ޤާނޫނު( 

ން ) އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކު ވިސާފީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު
 1/2007ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިމިގްރ ޝަންގެ ޤާނޫނު( 

ޒަފުންެގ ބިދ ސީ މުވައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ ދަށުން ގެނެވ 
ންޓް އެމްޕްލޯއިމަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

 އެޕްރޫވަލް ބާތީލުކޮށް ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމުގެ މަސައްކަތް
 1/2007  ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިމިގްރ ޝަންގެ ޤާނޫނު)
 (ދިވެހިރާއްޖ ގައި ބިދ ސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު/

 ހަމަޖައްސައިދިނުން" އެކަމަޑ ޝަން" ބިދ ސީ މުވައްޒަފުންނަށް
ދ ސީްނ ބި )ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިމިގްރ ޝަންގެ ޤާނޫނު/ދިވެހިރާއްޖ ގައި

 ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު(
 މަރުވި މީހާގެ މަރުވެއްޖެނަމަ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދ ސީއަކު 

 ޝަނެއްއާއިލާއަށާއި، އެ މީހާ ނިސްބަތްާވ ޤައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މި
 އެނުވަތަ ކޮންސިއުލ ޓް މިޝަނެއް ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރިނަމަ، 

ކަމުގެ އެއަންގައި، ެއ މީހާ ވަޅުލުމުގެ ޚަރަދާއި  މިޝަނަކަށް އެކަން
ން ވި މީހާގެ އާއިލާއިނުަވތަ މަރު އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

އުމަށް ހަށިގަނޑު ޤަ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، މަުރވި ފަރާތުގެ
ދ ސީން ބި ފޮނުވައިލުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެްއސުން )ދިވެހިރާއްޖ ގައި

 ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު(
ރަށްރަށުން،  )ރާއްޖ ގެ މީހުން އުޅ  78/77ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ން.ވެއްޔާއި، އަކިރި ނެގުމާބެހ  ޤާނޫނު( ަތންފީޒުކުރުގަލާއި، 
 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
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ށް ރައްކާތެރިކޮ )ދިވެިހރާއްޖ ގެ ތިމާވެށި 93/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ކާއިގެ ދަުށން ހަދަންޖެހ  ގަވާއިދުތަ (ދެމެހެއްޓުމާބެހ  ާޤނޫނު

 އުސޫލުތައް ހެދުން

ނޫުނ( ޚިދުމަާތބެހ  ޤާ )ޢާންމު ބ ނުންތަކުގެ 96/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ބެހ  ދިނުމާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖ ގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުން

 ޤާނޫން( )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 3/2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

ތަންތަން  )ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި 3/2013ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ކޮށްޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރ

 އިވެލުއ ޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 31/79ގާނޫނު ނަްނބަރު ،  7/2020ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ނަ ވަ 17ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް )

 ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު
 ޒިންމާވުމުގެ )ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް 7/2013ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ޤާނޫނު(

 ސިޔާސަތުގެ )ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ 11/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ޤާނޫނު(

ތީެގ މަނާ ތަކެ )ދިވެިހރާއްޖެއަށް ގެނައުން 75/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ޤާނޫނު(

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 )ެޓރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 32/2015ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 32/2015ޤާނޫނު ނަްނބަރު  - 15/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 

އިޞްލާޙު  ވަނަ 2)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 
 ގެނައުމުގެ ޤާނޫން 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 

 

ތްތައް ކުރަން ގާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަ  ވަކި ފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންގައި ކަނޑައަޅާމެންޑ ޓު
 # އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރވ ގައި ނުޖެހ ކަމަށް

 1 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 4 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 
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 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 7 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 10 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 12 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
 

ނގ ނެ ޝަންތައް އެމެންޑ ޓްގައި ހިމެނ  ކަްނތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބ ުންނވާނެ ވަކިވަކި ސެކްޝަންތަކުގެ ފަންކް 3.1.4
އިދާރާއަކުން  3 ވާއިރުދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްަފއިއި 14އެުކލަވާލައިފައިވާކަމަށް ސަރވ ގައި  ގޮތަށް ފަންކްަޝނަލް ޗާޓް
ނަލް ޗާްޓ ފަންކްޝަރެުވނެވެ. ނުވާކަން ފާހަގަކުދީފައިއިދާރާއިން އެއްވެސް ޖަވާބެއް  1އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމާއި 

އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވަނީ  ށްގޫގުލް ޑްރައިވް އަ ނަލް ޗާޓްއިދާރާގެ ތެރެއިން ފަންކްޝަ 14އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްަފއިވާ 
. މިގޮތުން ގިނަ ނުވާކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ ފަންކްޝަނަލް ޗާޓް ައޕްލޯޑްކޮށްފައިއިދާރާއަކުން  7ކަމާއި އިދާރާއަކުން  7

ތަކުގައި ވަކިވަކި ވަނީ އޯގަަނއިޒ ޝަނަލް ޗާޓުތަކެއްކަމާއި، މި ޗާޓުއަޕްލޯޑްކޮށްފައިގޫގުލް ޑްރައިވް އަށް  އިދާރާތަކުން
 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ.  ނގެންސެކްޝަންތަކުގެ ފަންކްޝަންތަްއ އެ

ންކްޝަންތައް ފަ ހިމެނ  ކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބ ނުންވާނެ ވަިކވަކި ސެކްޝަންތަކުގެ މެންޑ ޓްގައި
 # ދާރާތައްއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރވ ގައި ންކްަޝނަލް ާޗޓު އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށްއެނގ ނެ ގޮތަށް ފަ

 1 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 6 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 7 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 13 އެގްރިކަލްޗަރއޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
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ންތައް އެނގ ނެ ފަންކްޝަ  ހިމެނ  ކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބ ނުންވާނެ ވަިކވަކި ސެކްޝަންތަކުގެ މެންޑ ޓްގައި
 # ގޮތަށް ފަންކްޝަަނލް ޗާޓު ގޫގުްލ ޑްރައިވްއަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް

 1 ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 7 ހެރިޓ ޖްމިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 
 

ންތައް އެނގ ނެ ފަންކްޝަ  ހިމެނ  ކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބ ނުންވާނެ ވަިކވަކި ސެކްޝަންތަކުގެ މެންޑ ޓްގައި
ށް ފަންކްޝަނަލް ޗާޓު ގޮތަށް ފަންކްޝަަނލް ޗާޓު އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ގޫގުލް ޑްރައިވްއަ

 އިދާރާތައްއަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާ 
# 

 1 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 5 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
 

ންކްޝަންތައް އެނގ ނެ ފަ ހިމެނ  ކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބ ނުންވާނެ ވަިކވަކި ސެކްޝަންތަކުގެ މެންޑ ޓްގައި
 # އިދާރާތައްބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރވ ގައި ޝަަނލް ޗާޓު އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށްގޮތަށް ފަންކް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ
 

 # ދީފައިނުވާ އިދާރާތައްސަރވ ގައި ޖަވާބެއް  އެއްވެސް

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ
 

 16މެންޑ ޓްގައި ހިމެނ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން ނެތް ކަމަށް  3.1.5
ޖެހ  ހުއްދަ ހޯދަންމުވައްޒަފުން ނެގުމަށް  ނެތުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މުވައްޒަފުންރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އިދާ
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ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިދާރާއަށްއަދި، . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއިދާރާއަކުން  11ކަމަށް ނުލިބުން  އިން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް
 މިނިސްޓްރީއަދި  ިފނ ންސްނިސްޓްރީ އޮފް މި  މިންވަރަށް އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން ތިބި ކަމަށްމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބ ނުންވާ 

 ލިބިފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވ  ނަމަވެސްހަގަކޮށްފައިވީ އިން ފާ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 ޖުމްލަ  މަހު އިތުރުގަޑީގެ ަފއިސާގެ ގޮތުގައި 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އިން ،މުސާރަ ޝީޓުތައް ބެިލބެލުމުން

 މިނިސްޓްރީއަދި  ހަތްދިހަ ހަ ލާރި(  ރުފިޔާ ސައްތަ ފަންސާސް ނުވައި) ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް ދު -/446,259.76
 މަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  4އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން 

 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަންލާރި(  ދިހަ އަށް ފަންސާސް ހަ ރުފިޔާ ނުވަ ސަތ ކަށްޑިހަ އެއް ހާސް އަށް ލައްކަ އަ) އެއް -/181,856.98
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ސަރވ ގައި  ތިބިަކމަށް މިންވަރަށް އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މެންޑ ޓްގައި ހިމެނ  މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
  އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ

# 

 1 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

ދީފައިވާ  ފުންނަށްގަޑި ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަ އިތުރު
 ފައިސާގެ އަދަދު

 އިދާރާގެ ނަން

 2019 ޖަނަވަރީ 2019 މާރިޗް 2019 މެއި 2019 ނޮވެންބަރު

ރު 
އިތު

އަދަ
ގެ 
ސާ
ފައި
ވާ 
ފައި
ނަގާ

އި 
ތުގަ

 ގޮ
ޑީގެ

ގަ
ދު 

 

ދަދު
 އަ
ންގެ

ޒަފު
ވައް

 މު
އިވާ

ގާފަ
 ނަ

ގަޑި
ރު 
އިތު

އަދަ 
ގެ 
ސާ
ފައި
ވާ 
ފައި
ނަގާ

އި 
ތުގަ

 ގޮ
ޑީގެ

 ގަ
ތުރު

އި
ދު 

 

ދަދު
 އަ
ންގެ

ޒަފު
ވައް

 މު
އިވާ

ގާފަ
 ނަ

ގަޑި
ރު 
އިތު

އަދަ 
ގެ 
ސާ
ފައި
ވާ 
ފައި
ނަގާ

އި 
ތުގަ

 ގޮ
ޑީގެ

 ގަ
ތުރު

އި
ދު 

 

ވާ 
ފައި
ނަގާ

ޑި 
 ގަ
ތުރު

އި
ދަދު

 އަ
ންގެ

ޒަފު
ވައް

މު
އަދަ 

ގެ 
ސާ
ފައި
ވާ 
ފައި
ނަގާ

އި 
ތުގަ

 ގޮ
ޑީގެ

 ގަ
ތުރު

އި
ދު 

 

ދަދު
 އަ
ންގެ

ޒަފު
ވައް

 މު
އިވާ

ގާފަ
 ނަ

ގަޑި
ރު 
އިތު

 

186,459.10 113 90,449.53 78 93,891.93 63 75,459.20 53 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނ ންސް

51,267.90 31 58,698.28 37 37,469.18 34 34,421.62 30 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް، މެރިން 

އެންޑް  ރިސޯސަސް
 އެގްރިކަލްޗަރ
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ސަރވ ގައި  ެނތްަކމަށް މިްނވަރަށް އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މެންޑ ޓްގައި ހިމެނ  މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
  އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ

# 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަންއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 9 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 10 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ސަރވ ގަިއ  ކަމަށްކުރަމުންގެންދާލ ން ތައްޔާރުއެުނއަލް ވާކް ޕް /ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސްްޓރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން 3.1.6
ކުރަމުްނ ތައްޔާރުލ ން އެނުއަލް ާވކް ޕެ /ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން އިދާރާއިން 1އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިާވއިރު  17

 . ފާހަގަކޮްށފައިވެއެވެ ނުގެންދާކަމަށް

ސަރވ ގައި ގެންދާކަމަށް  ޕްލ ން ތައްޔާރުކުރަމުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން/ އެނުއަލް ވާކް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 5 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 8 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 11 އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 14 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 16 އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް 

 17 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

 ސަރވ ގައި  ދާކަމަށްގެންޕްލ ން ތައްޔާރުކުރަމުން ނު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން/ އެނުއަލް ވާކް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
 

 18މަށް ސަރވ ގައި އެނުއަލް ވާކް ޕްލ ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަ /ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން 2020 3.1.7
 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ އިން ވެސްއިދާރާ

ސަރވ ގައި ވާ ކަމަށް ޕްލ ން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން/ އެނުއަލް ވާކް 2020
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 9 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 12 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން
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 15 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 17 އެގްރިކަލްޗަރ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، 

 18 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ރާގެ އެހެން އިދާ/އެނުއަލް ވާކް ޕްލ ން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސުޕަވައިޒަރުންނާ /ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން 3.1.8

ސް ޖަވާބެއް ދީފައި އިދާރާއިން އެއްވެ 1އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު  17މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް 
 ރެވުނެވެ.ނުވާކަން ފާހަގަކު

/އިދާރާގެ އެހެން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސުޕަވައިޒަރުންނާ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލ ން/ އެނުއަލް ވާކް ޕްލ ން
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައްސަރވ ގައި މަޝްވަރާކޮށްެގން ކަމަށް  މުވައްޒަފުންނާއި

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑްމިނިސްޓްރީ 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 12 އޮފް ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓްރީ 

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 14 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 16 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 17 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

 # ދީފައިނުވާ އިދާރާތައްސަރވ ގައި  އެއްވެސް ޖަވާބެއް

 1 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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 ގުޅިގެން އިދާރާތަކުން ސަރވ ގައި ދީފައިވާ ކޮށް ރިވިއު ކުރަމުންދާ މިންވަރާޕްޑ ޓްއެކްޝަން ޕްލ ން އަހަރު ތެރ ގައި އަ 3.1.9
ގިނަ އިދާރާތަކުން މަދުވެެގން ެއއްފަހަރު އެކްޝަން ޕްލ ްނ މި ތާވަލަްށ ބަލާއިރު  ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. ޖަވާބުތައް

 ރިވިއުކޮށް އަޕްޑ ޓްކުރަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ވިއު އެކްޝަން ޕްލ ން އަހަރު ތެރ ގައި އަޕްޑ ޓްކޮށް ރި
 މިންވަރު ކުރަމުންދާ

 # އިދާރާގެ ނަން

 ފަހަރު 4އަހަރަކު 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  މިނިސްޓްރީ

 ސަރވިސަސް 
3 

 4 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 6 އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއޮފް  މިނިސްޓްރީ ފަހަރު 3އަހަރަކު 

 ފަހަރު 2އަހަރަކު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް
7 

 8 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

  ފަހަރު 1އަހަރަކު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 
 އެގްރިކަލްޗަރ

9 

 10 ހޯމްއެފެއާޒްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

  މަހަކު އެއްފަހަރު

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް  މިނިސްޓްރީ
 އ ވިއ ޝަން

13 

 14 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 ފަހަރަކު އަހަރަކު އެއްމަހަކު އެއްފަހަރު އަޕްޑ ޓް ކުރެވ ، 
 ރިވިއު ކުރެވ  

އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްޓްރީ
 އެންޕަވަރމަންޓް

15 

 އޮފީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރައީސު
  ކުރަމުންދާކަން ރިވިއުކޮށް އަޕްޑ ޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް 
 ޓެކްނޯލޮޖީ 

16 

އަހަރު ތެރ ގައި އެކްޝަން ޕްލ ންގެ ދަށުން 
ކޮންމެ  ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި

 އެކްޓިވިޓީސް ހަފްތާއެއްގެ ތެރ ގައި ކުރަމުން އަންނަ
 .ކަންދާނުވަތަ ވީކްލީ ވޯކް ޕްލ ންތައް އަޕްޑ ޓް ކުރަމުން

 17 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 18 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ދީފައިނުވ އެއްވެސް ޖަވާބެއް 
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 އިދާރީ އަދި ޚާއްސަ އޮނިގަނޑާ ގުޅ   3.2

ޅާފައިވާ މެންޑ ޓުގައި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިދާރާއަށް ކަނޑައަ 3.2.1
، ވާއިރުގަކޮށްފައިއިދާރާއަކުން ފާހަ 14ހިމެނ  ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހާސިލް ކުރެވ ފަދަ ގޮތަކަށްކަން ސަރވ ގައި 

 4 ދަ ގޮތަކަށްނޫންކަމަށްއެންމެ ފުރިހަމައަށް ހާސިލް ކުރެވ ފަމެންޑ ޓުގައި ހިމެނ  ކަންކަން ފައިވަނީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެވި
 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އިދާރާއަކުން 

ނޑައަޅާފައިވާ މެންޑ ޓުގައި އޮފީހުން އިދާރާއަށް ކަ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 # ކޮށްފައިވާ އިދާރާތައްފާހަގަ ސަރވ ގައި ފުރިހަަމއަށް ހާސިލް ކުރެވ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ކަންކަން އެންމެހިމެނ  

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 8 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 10 އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 13 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ނޑައަޅާފައިވާ މެންޑ ޓުގައި އޮފީހުން އިދާރާއަށް ކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެއިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 
 ހަގަކޮްށފައިވާފާ ސަރވ ގައި ފުރިހަަމއަށް ހާސިލް ކުރެވ ފަދަ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް ހިމެނ  ކަންކަން އެންމެ

 # އިދާރާތައް

 1 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 2 ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 4 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ
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ޅާފައިވާ މެންޑ ޓުގައި އޮފީހުން އިދާރާއަށް ކަނޑައަ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 3.2.2
ތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިްލ އިާދރާ ފުރިހަަމއަށް ހާސިލް ކުރެވ ފަދަ ގޮތަކަްށ ނޫންކަމަށް ާފހަގަކޮށްފައިވާ ހިމެނ  ކަންކަން ެއންމެ

 1ށްފައިވާ އިރު އިދާރާއިން ފާހަގަކޮ 3ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް 
 ާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މަށްއިނުވާނެކައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިދާރާއިން އޮނިގަނޑު ރިވި

ޅާފަިއވާ މެންޑ ޓުގައި އޮފީހުން އިދާރާއަށް ކަނޑައަ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ތެރެއިން އިދާރާތަކުގެ  ފުރިހަަމއަށް ހާސިލް ކުރެވ ފަދަ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކޮްށފައިވާ ހިމެނ  ކަންކަން އެންމެ

  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށް ސަރވ ގައިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
 # އިދާރާތައް

 1 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 3 އެންޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 
 

ޅާފަިއވާ މެންޑ ޓުގައި އޮފީހުން އިދާރާއަށް ކަނޑައަ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން  ފުރިހަަމއަށް ހާސިލް ކުރެވ ފަދަ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކޮްށފައިވާ ހިމެނ  ކަންކަން އެންމެ

އި ަކމަށް ސަރވ ގަނެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިުއ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ 
 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 

އިދާރާއަކުން  9ގައި ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ އޮނިގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ސަރވ  3.2.3
 ވެއެވެ.އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައި 9ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ޚާއްސަ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަްށ 

 ރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް ސައޮނިގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ
 # އިދާރާތައް

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 5 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 6 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 8 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް  މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 



2020ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރުދާސް އޮންލައިން ސަރވ  ކުރިއަށްގެންދެވުނުސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި       18  

 

ސަރވ ގައި  ކަމަށްއޮނިގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ
 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 2 ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 7 ޓޫރިޒަމްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

ސްޓް ގޫގުލް ޑްރައިވް ލިއިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށް ފަންނީ ދާއިރާތަުކގެ  11ޚާއްސަ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލަން ޖެހ ކަމަށް  3.2.4
 7އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވަނީ  ގޫގުލް ޑްރައިވް އަށް މި ލިސްޓް ،އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ފޯލްޑަރއަށް
އިދާާރ  7 ،ނެވެ. މިގޮތުންފާހަގަކުރެވު ައޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާކަން އިދާރާއަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯލްޑަރއަށް 4ކަމާއި  އިދާރާއަކުން

މަށް ސިވިލް ސަރވިސް އިން އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ފަންނީ ާދއިރާތަކުގެ ލިސްޓުތަކުގައިވާ ބަެއއް ޚާއްސަ އޮނިގަނޑުތައް ފާސްކުރު
ނިގަނޑު ފާސްކުރުމަށް .ޑީ( ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ބައެއް ޚާއްސަ އޮިޑވެލޮޕްމަންޓް )އޯކޮމިޝަނުގެ އޯގަނައިޒ ޝަނަލް 

 ވުނެވެ. އޯ.ޑީ ސެކްޝަނުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ބެލި ބެލުުމން ފާހަގަކުރެ ކަމަށް  އޯ.ޑީ އަށް ފޮނުވާފައިނުވާ

ރައިވް އަށް ރާތަކުގެ ލިސްޓް ގޫގުލް ޑްދާއި ޚާއްސަ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލަން ޖެހ ކަމަށް ފެންނަ ފަްނނީ
 # އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
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 އެކުލަވާލަވަންޖެހ  ކަމަށް ފެންނަ ފަްނނީ ދާއިރާތައް އްސަ އޮނިގަނޑުޚާއިދާރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ 

 އޮފީސް  #
ނަ އެކުލަވާލަވަންޖެހ  ކަމަށް ފެން  އްސަ އޮނިގަނޑު ޚާ 

  ޓު(ލިސް  ފޮނުވާފައިވާ އިދާރާއިން ) ފަންނީ ދާއިރާތައް 

ކޮމިޝަނަށް 
 ހުށަހަޅާފައިވާ 
 އޮނިގަނޑެއްތޯ 

 ކޮމިޝަނުން 
ފާސްކޮށްފައިވާ 
  އޮނިގަނޑެއްތޯ 

1 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ހެލްތް 

 X √  ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު ބަޔޯމެޑިކަލް
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންގެ 

 އޮނިގަނޑު ވަޒީފާގެ
√ X 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ 
 އޮނިގަނޑު ވަޒީފާގެ

√ X 

 X √ ފާމަސިސްޓުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު
ޕެރަމެޑިކް އަދި އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް 

 ވަޒީފާގެ އޮނިަގނޑު ޓެކްނީޝަނުންގެ
√ X 

 X √ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު

 X √ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުޕަބްލިކް ހެލްތު 
 ންގެޕޯޓްހެލްތު އޮފިސަރުންނާއި ހެލްުތ އިންސްޕެކްޓަރު

 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު
√ X 

 X √ ޑުއޮކިއުޕ ޝަނަލް ތެރަޕިސްޓުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނ

 X √ އޮޕްޓޮމެޓްރިސްޓުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު

އިންޕޮރމ ޝަން މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް އަދި ހެލްތު 
 ވަޒީފާގެ އޮނިަގނޑު ޓެކްނީޝަނުންގެ

√ X 

 X √ މެޑިކަލް އެސިސްޓެންޓުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު

 މަންޓްމެޑިކަލް އިމ ޖިންގ އެންޑް ތެރެޕިއުޓިކް އިކުއިޕް
 ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުންގެ ވަޒީފާގެ އޮިނގަނޑު

√ X 

މެޑިކަލް އަދި ޑެންޓަލް ޕްރޮސްތެޓިކް 
ޓެކްނީަޝުނންގެ ވަޒީފާގެ  ޕޮރޮފެޝަނަލުންނާއި

 އޮނިގަނޑު
√ X 

 X √ ހެލްތު ލެޯބޓްރީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު

 X √ ފުޑް ސ ފްޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު

 X √ ޑައިޓީޝަނުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިަގނޑު

ޑެންޓަލް ހައިޖީނިސްޓުންނާއި ެޑންޓަލް 
 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެސިސްޓެންޓުންގެ

√ X 

އޯޑިއޮލޮޖިސްޓުންނާއި ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓުންގެ 
 އޮނިގަނޑު ވަޒީފާގެ

√ X 
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2 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނ ޝަނަލް 
ޕްލ ނިންގ، 

އެންޑް  ހައުސިންގ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިން ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގ  އިންޖީނިއަރސް
 X √ ފީލްޑް

 X X  އާކިޓެކްޗަރ

 X X ލ ންޑްސްކ ޕް 

 X X  ޕްލ ނަރސް

 X X ސަރވ ޔަރސް 

 X X ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނ ޖަރސް

 X X  ސަރވ ޔަރސް ކުއެންޓިޓީ

 √ √ ޖީއޮމެޓިކްސް

 X X ޓެކްނީޝަންސް 

 X X  މެއިންޓަނެންސް އެންޑް އޮޕަރ ޝަންސް

  

3 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކ ޝަން

 √ √ އޮނިގަނޑުވަޒީފާގެ  ޓީޗަރުންގެ
 √ √  އެޑިއުކ ޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު

  

4 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނ ންސް

އަދި ފިސްކަލް ޕޮލިސީއާގުޅ  ދާއިރާގެ  ބަޖެޓް
 X X މަޤާމުތައް

ރިސޯސް މޮބިލައިޒ ޝަން އަދި ޑެޓް މެނ ޖްމަންޓު 
 X X މަޤާމުތައް ދާއިރާގެ

 X X ދާއިރާގެ މަޤާމުތައްފަންޑްސް މެނ ޖްމަންޓް 
އެސެޓް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެނ ޖްމަންޓް ދާއިރާގެ 

 X X މަޤާމުތައް
ފަބްލިކް އެކައުންޓްސް މެނ ޖްމަްނޓް ދާއިރާގެ 

 X X މަޤާމުތައް

 X X އެކައުންޓެންޓު މަޤާމުތައް 

 X X އޮޑިޓު ދާއިރާގެ މަޤާމުތައް

 X X ޕްރޮކިއުމަންޓް ދާއިރާގެ މަޤާމުތައް

 X X އިންފޮރމ ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ަމޤާމުތައް

  

5 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޑިފެންސް

 √ √ އޮނިގަނޑު ލީގަލް

އ ވިއ ޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ 
 √ √ ގެ މުވައްޒަފުން( އޮނިގަނޑު )ޑާސާ

 √ X އިންފޮމ ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 
 X X ކެމިކަލް މެނ ޖްމަންޓް 
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 X X / އެކައުންޓިންގ ފައިނ ންސް

 √ √ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނ ޖްމަންޓް
 އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް

ސްޓަޑީޒް ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ  ސެކިއުރިޓީ
 ސިވިލް ސަރވިސް ލެކްޗަރާއިން ހިމެނ  އޮނިގަނޑު 

X X 

  

6 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޓޫރިޒަމް

 X X ސެކްޝަން  ކޮންމްޕަލަޔަންސް

 X X އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަން
ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނ ޖްމަންޓް 

 X X ސެކްޝަން

  

7 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ހޯމްއެފެއާޒް

 X X ސަރވިސަސް  ސޯޝަލް
 X X އިނިސްޕެކްޓަރ ޓް

 X X ފައިނ ންސް

 √ √ ހިއުމަން ރިސޯސް 
 X X ޕްރޮކިއުމަންޓް

 √ √ އިންފޮމ ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 
 X X މީޑިއާ

 √ √  ލޯޔަރުންގެ ދާއިރާ
 

ރައިވް އަށް ދާއިރާތަކުގެ ލިސްޓް ގޫގުލް ޑް ޚާއްސަ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލަން ޖެހ ކަމަށް ފެންނަ ފަްނނީ
 # ދާރާތައްއަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާ އި ޕްލޯޑްކޮށްފައިވާނެކަމަށް ސަރވ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްއަ

 1 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ސްޓ ންޑަރޑް އޮޕަރ ޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ  3.3
 ތަކާ ގުޅ  )އެސް.އޯ.ޕީ( 

ންގުންތަްއ އެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަާކއި އުޞޫލުތައް އަދި އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ  3.3.1
 .އިދާރާއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 18މުންދާކަަމށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަ
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ންގުންތަްއ  އެއަދި އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާކަމަށް

 1 ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ
 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 9 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 10 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 13 ޓޫރިޒަމްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 17 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 18 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ންގުންތަްއ އެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަާކއި އުޞޫލުތައް އަދި އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ  3.3.2
މިޝަނުން އާންމުކުރާ ިއދާރާގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ 18ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާކަން

ފައިވާ ކަމަށް ސަރވ ގައި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އަންގާ އެންގުންތައް މުވައްޒަފުްނނަށް އަންގާ ލިބުނުަކން ޔަގީންކޮށް
 .ގަކޮށްފައިވެއެވެއިދާރާއަކުން ޔަގީންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފާހަ 3އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު  15

އް ުމވައްޒަފުންނަށް އަދި އަންގާ އެންގުންތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ޔަގީންކޮށްފަިއވާނެކަމަށް އަންގާ ލިބުނުކަން

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 ފޮރިންއެފެއާޒްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ
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 7 އެންޑް ހެރިޓ ޖްއޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ  މިނިސްޓްރީ

 8 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 9 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

އް ުމވައްޒަފުންނަށް އަދި އަންގާ އެންގުންތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ޔަގީންކޮށްފަިއނުވާނެކަމަށް އަންގާ ލިބުނުކަން

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ
 

ުހން ބަލާަލން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަާކއި އުޞޫލުތައް އަދި އަންގާ ެއންގުންތައް ފަ 3.3.3
 15ކަމަށް ސަރވ ގައި ހަމަޖައްސާފައިވާއިދާރާގައި ިއންތިޒާމް  ބެލ ނެ ނުވަތަ ފެންނާނެބ ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސ ހައިން 

މެއިްލ .އީ، ވިފައިވާނެކަމާއިއެއް ތައްޔާރުކުރެ އޮފީހުގެ ސަރވަރގައި ޚާއްޞަ ފޯލްޑަރ، މިގޮތުން. އެވެއިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ
އް މެދުވެރިކޮށް އަދި އިދާރާެގ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ކޮމިަޝނުން އާންމުކުރާ އުޞޫުލތަާކއި މުހިންމު އެންގުްނތަ

ސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުާރ އަދި ސިވިލް ސަރވި. ހަގަޮކށްފައިވެއެވެހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށް މީގެތެެރއިން ބައެއް އިދާރާތަކުން ފާ
ބެލ ނެ ނުަވަތ ން ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އަންގާ އެންގުންތައް ފަހުން ބަލާަލން ބ ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސ ހައި

 .ފައިވެއެވެއިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށް 3އިްނތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް ސަރވ ގައި  ފެންނާނެ

އް ަފހުން ބަލާަލން އަދި އަންގާ އެންގުންތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 ސަރވ ގައި ށްބެލ ނެ/ފެްނނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާނެކަމަ ބ ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސ ަހއިން

 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 7 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ
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 8 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 13 އެންޕަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

ހުން ބަލާަލން އަދި އަންގާ އެންގުންތައް ފަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 ސަރވ ގައި  ބެލ ނެ/ފެންާނނެ އިންިތޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ނުވާނެކަމަށް ބ ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސ ހައިން

 އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ
# 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 3 ހޯމްއެފެއާޒްއޮފް  މިނިސްޓްރީ
 

އިވާނެކަމަށް ސަރވ ގައި ތަކުގެ މަޢުޫލމާތު މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާ ކޮްށފަ ޕީ .އޯ.އިދާރާގައި އަމަލުކުރަމުްނގެންދާ އެސް .43.3
ވާކަމަްށ އިދާރާއަކުން އެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުްނާނ ހިއްސާކޮށްފައިނު 2އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްަފއިވާއިރު  16

ޒަފުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މިގޮތުން އެސް.އޯ.ޕީތައް ހިއްސާކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން އެ މައުލޫމާތު މުވައް. ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
މަށް ހާއްސަ އެކަ، ވަޓްސް އެޕް ގްރޫޕް، ވައިބަރ ގްރޫޕް، ނޯޓިސް ބޯޑު، ޝެއަރޑް ފޯލްޑަރ ،މެއިލް.އީ، އިދާރާގެ ސަރވަރ

ކަމަށް އިދާރާތަކުްނ ޝަންތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި ސޮއިކުރުވައިގެންބައްދަލުވުންތަްއ، ސެކް
 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ސަރވ ގައި ފައިވާކަމަްށ މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާ ކޮށް އިދާރާގައި އަމަލުކުރަމުންގެންދާ އެސް.އޯ.ޕީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

# 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 6 އެޑިޔުކ ޝަން އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 8 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ
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 9 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

  ސަރވ ގައި ފައިނުވާކަަމށްމުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާ ކޮށް މަޢުލޫމާތުއިދާރާގައި އަމަލުކުރަމުންގެންދާ އެސް.އޯ.ޕީތަކުގެ 
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

# 

 1 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

 18)، ރުމަށްތައްޔާރުކު)އެސް.އޯ.ޕީތައް(  ޕްރޮސީޖަރސް ސްޓ ންޑަރޑް އޮޕަރ ޓިންގއިދާރާގައި އަމަލުކުރަންޖެހ   3.3.5
ނޯޓުން  ސަރކިއުލަރ AE/CIR-188/2018/53ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ( 2018އެޕްރީލް 

އެސް.އޯ.ޕީތައް އިދާރާއަކުން  6 އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު 12ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޕީތައް.އޯ.އަންގާފައިވާގޮތަށް އެސް
ަހގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ފާނަމަވެސް ތައްޔާުރކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރވ ގައި  .ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ާފހަަގކޮށްފައިވެއެވެ

ރައިވްއަށް ހާ އެސް.އޯ.ޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް ގޫގުލް ޑްނޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުރި ތެރެއިން ސަރކިއުލަރ
 އެސް.އޯ.ޕީ ތަކުގައި ރަސްމީ އިދާރާއިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ގިނަ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 1ކޮށްފައިވަނީ އަޕްލޯޑް

ލޫމާތުތައް ނެތްކަން ހެޑަރ، ފުޓަރ ފަދަ މައު، ސިފައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އިދާރާގެ ނަން، ތާރީޚް، ސޮއި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އޯޕީ.ތައް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަންޖެހ  އެސް. ހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރާތަކުގައިދިވެ
ށްފައިވާކަމަްށ ތައްޔާރުކޮ ނޯޓުން އިދާރާތަަކށް އަންގާފަިއވާގޮތަށް އެސް.އޯ.ޕީތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަރކިއުލަރ

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި
# 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 6 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 7 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ
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 9 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ޕީ.ތައް އެސް.އޯއެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަންޖެހ   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރާތަކުގައި
އްޔާރުކޮށް ގޫގުލް ނޯޓުން އިދާރާތަކަށް ައންގާފައިާވގޮތަށް ހުރިހާ އެސް.އޯ.ޕީތައް ތަ  ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަރކިއުލަރ
 އިދާރާތައް ޑްރައިވް އަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ

# 

 1 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 

އޯޕީ.ތައް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަންޖެހ  އެސް. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރާތަކުގައި
ށްފައިނުވާކަމަށް ތައްޔާރުކޮ  އެސް.އޯ.ޕީތައްނޯޓުން އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިާވގޮތަށް  ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަރކިއުލަރ

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި
# 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 6 ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއޮފް  މިނިސްޓްރީ
 

އިދާރާއަކުން  16 ޕީތައް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ސަރވ ގައި.އޯ.ސެކްޝަންތަކުން ކުރަްނޖެހ  މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް 3.3.6
އަދި ގިނަ އިދާރާތަކުްނ  .އެވެ ފާހަގަކޮށްފައިވެއިދާރާއަކުން  2ޕީތައް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށް .އޯ.އެ އެސް، ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު

 ގިނަ އެސް.އޯ.ޕީތަކުގައި ތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޕްލޯޑްކޮށްފަިއވާޕީއަޕްލޯޑްކޮށްފައިވަނީ މަދު އެސް.އޯ.
ފަދަ މައުލޫމާތުތައް  ރ، ފުޓަރހެޑަ، ރަސްމީ ސިފައެއް ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އިދާރާގެ ނަން، ތާރީޚް، ސޮއި

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގައިސަރވ  މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ސެކްޝަންތަކުން ކުރަންޖެހ 
 އިދާރާތައް

# 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ
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 6 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 7 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 8 ފިނ ންސްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ޑިފެންސް ނިސްޓްރީމި

 10 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 14 ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން،  މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވ ގައިސަރ މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށް ސެކްޝަންތަކުން ކުރަންޖެހ 
 އިދާރާތައް

# 

 1 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި އެއްބަސްވުން  3.4

ޒަފު އަދާ ކުރާ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ މުވައް 3.4.1
ދިމާނުވާކަމަށް  އެކަން އިދާރާއަކުން 4، އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު 14މަސައްކަތްތަކާ ދިމާވާކަމަށް ސަރވ ގައި 

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ވައްޒަފު އަދާ ކުރާ މުކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ   މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމަށްއިދާރާގައި
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައިކަމަށް  މަސައްކަތްތަކާ ދިމާވާ

# 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 3 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއޮފް ޖެންޑަރ،  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 6 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 7 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 9 އެފެއާޒްއޮފް އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
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 11 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 14 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް  މިނިސްޓްރީ
 

ވައްޒަފު އަދާ ކުރާ މުކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ  އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމަށް
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ދިމާނުވާ ކަމަށް މަސައްކަތްތަކާ

# 

 1 އ ވިއ ޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް 

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ
 4 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 

ލަތްތަކުގަިއ މަގާމުގެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ މުވައްޒަފު އަދާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ދިމާުނވާ ހާ 3.4.2
 ހަގަކުރެވުނެވެ.  އިދާރާއިންވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާ 4 މަސައްކަތްތައް ރިވިއު ކުރުމަށް

 4 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ށްމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ މުވައްޒަފު އަދާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ދިމާނުވާކަމައަދި 
 ސަބަބުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިދާރާއިން ސަރވ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް 

އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ މަގާމަށް

 ދިމާނުވާ މުވައްޒަފު އަދާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ
 ށްފައިވާ އިދާރާތައްފާހަގަކޮ ސަރވ ގައި ކަމަށް

# 

ނުވ ، ލިބިފައެއް ހުށަހަޅާފައެއްނުވ . އޮނިގަނޑުަގއިވާ މަގާމުތައް
 މިހާރު ތިބި ދެމުވައްޒަފުން ތިބީ ލޮބީގައި.

 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް މިނިސްޓްރީ
 އ ވިއ ޝަން

1 

އަނެއް  މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުން
 ކަމުން ޑިޕާޓްމަންޓަށް މުވައްޒަފުން ރޮޓ ޓް ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެން
ވެސް މަޤާމާއި އެމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދިމާނުވެދާނެއެވެ. ނަމަ

ޒަފުންނާ ބަދަލުވުމުން ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް މުވައް މަސައްކަތް
 ހަވާލުކުރަމެވެ.

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވ ، އަދި އޮނިގަނޑު އިސްލާޙު ކޮމިޝަނާ 
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 
 ހެރިޓ ޖް

3 

އެޗް  ބައެއް ސުޕަވައިޒަރުން މަސައްކަތް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު
އާރް އަށް އަންގާފައި ނުވާތީ. އަދި ބައެއް މަޤާމުތަްށ 

 ނުނިމ ތީ އަޕްލޯޑު ނުކުރެވި  ސީ.އެސް.ސީއަށް ފޮނުވި
 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
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 17ދާކަމަށް ސަރވ ގައި ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރެވެމުން ގެން އެސް.ސީމުވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  3.4.3
 1ކުރަމުން ނުގެންދާ ކަމަށް އެސް ވިއުގައަށް އަދާހަމަ.މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސީމަގާމުގެ  ، އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު
 .  އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 ސަރވ ގައި ދާކަމަށްއަދާހަމަކުރެވެމުން ގެން މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސީ.އެސް ވިއުގައަށް
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

# 

 1 އޮފް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ 

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 9 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 10 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 13 ޓޫރިޒަމްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 17 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

 ސަރވ ގައި  މަށްއަދާހަމަކުރެވެމުން ނުގެންދާކަ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސީ.އެސް ވިއުގައަށް 
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

# 

 1 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

މަކުރަމުން ގެންދާކަމަްށ މަސައްކަތަށް އަންަނ ބަަދލާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީާފ ބަޔާންތަކަްށ ބަދަލުެގނެސް އަާދހަ 3.4.4
 . ކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއިދާރާއަ 3ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އަދާހަމަކުރަމުން ނުގެންދާކަމަށް ، އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު 15

މަކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބަޔާންތަކަށް ބަދަލުގެނެސް އަދާހަ ންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާމަސައްކަތަށް އަ
 އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރވ ގައި

# 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ
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 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 8 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 9 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 14 ޓެކްނޯލޮޖީއޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

 މަކުރަމުން ނުގެންދާކަމަށް ބަޔާންތަކަށް ބަދަލުގެނެސް އަދާހަ މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ
 އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރވ ގައި

# 

 1 އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 2 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ންާނ މުވައްޒަފުންގެ ޒިްނމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމަނައި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފު 3.4.5
 .އިދާރާއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 18ހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ސަރވ ަގއި 

އްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާނެ ބަޔާންަތއް ތައްޔާރުކޮށް މުވަ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމަނައި ވަޒީފާ
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ކަމަށް

# 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ
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 8 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖްއޮފް އާޓްސް،  މިނިސްޓްރީ

 9 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 10 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 15 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 17 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 18 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

 2014ރވިސް ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަާޔނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަ .643.
 .އިދާރާއިން ވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ 18ގެ ޖަދުވަލު ގައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށްކަމަށް 

ރވިސް ގަވާއިދު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައްސަރވ ގައި ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް  ގެ ޖަދުވަލު ގައިވާ 2014

# 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 9 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 10 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 15 އެންޕަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ
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 17 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 18 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ވާ ގޮތުގެ ަމތީްނ ކަމާ ގުޅ  އަތްަމތީ ފޮތުގައިއެ ، އަލަށް އިދާރާއާ ގުޅ  ުމވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބ ޝަން މުއްަދތުގައި 3.4.7
އަކުން އިދާރާ 17ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާކަމަށް " ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް"

 .އެވެއިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފަިއވެ 1ނުދާކަމަށް  އެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ، ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު

  ާވ ގޮތުގެ މަީތން ކަމާ ގުޅ  އަތްމަތީ ފޮތުގައި އެ  އަލަށް އިދާރާއާ ގުޅ  މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބ ޝަން މުއްދަތުގައި،
   ރވ ގައި ސަ ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާކަމަށް" ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސިވިލް ސަރވިސްގެ "

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 
# 

 1 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 8 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 9 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 13 ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަންއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 15 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 17 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

 ވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމާ ގުޅ  އަތްމަތީ ފޮތުގައި އަލަށް އިދާރާއާ ގުޅ  މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބ ޝަން މުއްދަތުގައި،އެ 
   ސަރވ ގައި  މަށްނުގެންދާކަ  ކުރިއަށް ގެންދަމުން " ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސިވިލް ސަރވިސްގެ"

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 
# 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ
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  ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ގުޅ   3.5

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެައރ ޓްމަންޓުގެހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާ 3.5.1
ތަކުގެ މައުލޫމާތު( ނެގ ނެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅ  މުހިންމު މަުއލޫމާތު )ސަލާމް، އާއިލީ ިޒންމާ ފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވ  ޗުއްޓީ 

ށްފައިވަނީ އެ މައުލޫމާުތ އިދާރާއެއްގެ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާކޮ 2، އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު 61ގޮތަށް ކަމަށް 
  ނެގ ނެ ގޮތަށް ޫނންކަމަށް ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނީ މުވައްޒަފުންާނ ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައި އެޗް.އާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ
ނެގ ނެ ޮގތަށް  އުލޫމާުތ(ސަލާްމ، އާއިލީ ޒިންމާ ފަދަ މުވައްޒަފުްނނަށް ދެވ  ޗުއްީޓތަކުގެ މަ) އުލޫމާތުގުޅ  މުހިންމު މަ

 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ކަމަށް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 4 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީ 

 5 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 8 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 9 ފިނ ންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން
 13 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
 15 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ވަނީ މުވައްޒަފުންނާ ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައި އެޗް.އާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަުމންދާ
ނެގ ނެ  އުލޫމާތު(ޒިންމާ ފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވ  ޗުއްޓީތަކުގެ މަސަލާމް، އާއިލީ ) ގުޅ  މުހިންމު މައުލޫމާތު
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައިގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 

އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއާ އެޗް.އާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  3.5.2
 2އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  16ގުޅ  އެންމެހާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓ  ފަދަގޮތަކަށްަކން ސަރވ ގައި 
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ކަންތައްތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓ  ފަދަގޮތަކަށް ނޫންކަމަްށ  އިދާރާއެއްގެ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެ
 ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނީ މުވައްޒަފުންގެ ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާކުރެވިފައިވަ  އެޗް.އާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ
 # އިދާރާތައް ކޮްށފައިވާފާހަގަ ސަރވ ގައިޓ  ަފދަގޮަތކަށް ކަން ކަންތަްއަތއް ގަވާއިދުން ެބލެހެއް ހާޒިރީއާ ގުޅ  އެންމެހާ

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 5 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 8 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 13 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 15 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 16 ހޯމްއެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 

ނީ މުވައްޒަފުންގެ ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާކުރެވިފައިވަ އެޗް.އާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ
 ހަގަކޮށްފައިވާފާ ސަރވ ގައި ކަންތައްތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެްއޓ  ފަަދގޮތަކަށް ނޫންކަން ހާޒިރީއާ ގުޅ  އެންމެހާ

 # އިދާރާތައް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
 

ވ އިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލުމުގައި އެކި އިދާރާތަކުން އަމަލު ކުރަމުންދަނީ އެކި ގޮތަށްކަން ސަރ .33.5
އިދާރާއިްނ  8ކަން ިމނެޓް ިހނގުމުން 1އަދި ގަޑީލާރި ކަނޑަން ފަާށ ަވގުތަކީ މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާން ޖެހ  ގަޑީގެ އިތުރަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ކަމަށް ބަލާ ަގޑި އިދާރާއިން ގަޑިޖެހުނު 2އެވެ. މި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ
  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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 # އިދާރާގެ ނަން ކަމަށް ބަލާ ގަޑި ގަޑިޖެހުނު ކަނޑަން ފަށާ ވަގުތު ގަޑީލާރި

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް   08:00:00  08:01:00 

 08:01:00  08:00:00  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

 2 ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް 8:01:00 8:01:00

 ގަޑި ލާރި ކަނޑަނީ 
 އިން ފެށިގެން 8:01:00

ގަޑި ޖެހުނުކަމަށް ބަލަނީ 
 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  8:00:00

ގަޑީލާރި ކަނޑަން ފަށަނީ 
  08:00:00ގަޑި ޖެހެނީ  ގައެވެ. 08:01:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 
 5 ހެރިޓ ޖް

ގަޑީލާރި ކަނޑަން ފަށަނީ 
 މިނެޓުން ފެށިގެން 08:01

 ގަޑިޖެހ  ކޮންމެ މިނެޓަކަށެވެ.

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑި 
( ގެ 08:00ހެނދުނު )

 08:00:01ފަހުން، 
ސިކުންތުކުގެ ފަހުން 

 ގަޑިޖެހުނު ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ
 ކަމުގައި ބަލާނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 
 6 ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް 

 8:01ކަނޑަންފަށަނީ  ގަޑީލާރި
 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް - އިން ފެށިގެންނެވެ.
މުވައްޒަފު އޮފީހަށް 

އަންނަންޖެހ  ގަޑީގެ އިތުރަށް 
މިނެޓް ހިނގުމުން.  އެއް

ގައި  08.00މިސާލަށް 
އަންނަންޖެހ  މުވައްޒަފުންގެ 

ކަނޑަން ފަށާނީ  ގަޑީ ލާރި
ވެ އިތުރަށް ހިނގާ  08.01
 ވަގުތަށް.

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް -

 

 ގަޑީ ލާރި ކަނޑަން ގިނަ އިދާރާތަކުން ސަރވ ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ަބާލއިރު ގަޑިޖެހުނު ކަމަށް ބަލާ ގަިޑ އަދި .43.5
ޖަވާބުތައް ތިރީގައި  ފަށާ ވަގުތު ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮުތން އިދާރާތަކުން ސަރވ ގައި ދީފައިވާ

 އެވަނީއެވެ.

  ިއދާރާތައް  ބަލާ ގަޑި އަދި ގަޑީ ލާރި ކަނޑަން ފަށާ ވަގުތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާގަޑިޖެހުނު ކަމަށް
 # އިދާރާގެ ނަން ދީފައިވާ ޖަވާބު އިދާރާއިން

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  8:01:00

 މިނެޓް ހިނގުމުން( 1ގަޑި  8) 8.01
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

 2 ސަރވިސަސް  ސޯޝަލް
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 އިނގ ނެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 

 3 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް

 4 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ 8:00:59

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށްގަޑި އެއް މިނިޓު އެއް ސިކުންތު 
08:00:00 and 30 min (break time) 

seconds ް6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމ 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިޓު ހިނގުމުން 1ގަޑި  8

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް 

 8 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 އިން ފެށިގެން  08:01
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް 

 9 އެގްރިކަލްޗަރއެންޑް 

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ސިކުންތު ވުމުން 60ގަޑި ޖެހ  ގަޑި ޖެހި 
 

ޒިރީ ރިކޯޑްގެ މާރިޗު، މެއި އަދި ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާ ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ، 2019އިދާރާގެ  .53.5
ވް ލިންކުގައިވާ ގޫގުލް ޑްރައި އައުޓް ހިމެނ ހެްނ(-ރ ކްއިން ައދި ބް-ބްރ ކްއައުޓް، -ދި ސައިންއިން އަ-ސޮފްޓް ކޮޕީ )ސައިން

 ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްއިދާރާއިންވެސް ފާހަގަކޮށް 18މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ފޯލްޑަރ އަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސަރވ ގައި 
 6ގަކުރެވުނެވެ. އަދި ހައަޕްލޯޑްކޮށްފައި ނުވާކަްނ ފާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރިކޯޑުތައް ގޫގުލް ޑްރައިވްއަށް އިދާރާއަކުން 4

ފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ނުވަތަ އަޕްލޯޑްކޮށް އިދާރާއަކުން  8ލޯޑްކޮށްފައިވާއިރު މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރިކޯޑުތައް އަޕް އިދާރާއަކުން
ރިޕޯޓުތަކެއްގެ ންނެްތ( އައުޓް ެއނގެ-ރ ކްބް އިން އަދި-ޓް، ބްރ ކްއައު-ން އަދި ސައިންއި-ސައިންމަސްދުވަހުގެ ޖުމްލަ ހާޒިރީ )

 ކުރެވުނެވެ.ގޮތުގައިކަން ފާހަގަ

ރިކޯޑްގެ  ހާިޒރީ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ،މާރިޗު، މެއި އަދި ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ 2019އިދާރާގެ 
ހިމެނ ހެްނ( ގޫގުްލ ޑްރައިވް އަށް އައުޓް -ބްރ ކް އިން އަދި -އުޓް، ބްރ ކްއަ-ން އަދި ސައިންއި-ސޮފްޓް ކޮޕީ )ސައިން

 # އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާ އިދާރާތާއް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 
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ރިކޯޑްގެ  ހާިޒރީ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ،މާރިޗު، މެއި އަދި ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ 2019އިދާރާގެ 
އުޓް ހިމެނ ހެްނ( ގޫގުްލ ޑްރައިވް އަށް އަ-ބްރ ކް އިން އަދި -އުޓް، ބްރ ކްއަ-ން އަދި ސައިންއި-ސޮފްޓް ކޮޕީ )ސައިން

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ އިދާރާތާއް

# 

 1 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް 

 3 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 

އައުޓް -ބްރ ކް ދިއިްނ އަ-އުޓް، ބްރ ކްއަ-އިންއިން އަދި ސަ-ނުވަތަ މަސްދުވަހުގެ ޖުމްލަ ހާޒިރީ )ސައިންމުޅި އަހަރުގެ 
 # އެނގެންނެތް( ރިޕޯޓުތަކެއްގެ ގޮުތގައި އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 2 ފޮރިންއެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 8 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖްމިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، 

 

ޓުކަމަށް ސަރވ ގައި މިނެ 30އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުސްވަގުތުޮކޅުގެ )ބްރ ކް( ގޮތުގައި ދެނީ  .63.5
އިދާރާތަކުން މާއި ބައެއް އިދާރާއަކުން ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ގޮތުގައި ދ  ވަގުތު ތަފާތުކަ 9އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  9

 ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ސަރވ   ނައިގެން ވަގުތު ދީފައިވާކަންހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ތެރ ގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ދ  ވަގުތުކޮޅުވެސް ހިމަ
ލޯޑްކޮށްފައިވާ މުޅި އަހަރުގެ އަޕް  ރާއަކުންއިދާ 8އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރިކޯޑުތަކުންނާއި އިދާރާއަކުން  6އަދި 

ވަގުތު އެނގެން ނެތްކަން  ނުވަތަ މަސްދުވަހުގެ ޖުމްލަ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތަކުން ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާ 
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ
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 # އިދާރާގެ ނަން ހުސްވަގުތުކޮޅު )ބްރ ކް( ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް

 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ މިނެޓް 30
1 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިޓް 30
2 

 މިނެޓު 30
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް
3 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް މިނިޓް 30
4 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނެޓް 30
5 

 އެޑިޔުކ ޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  މިނެޓް 30
6 

 މިނެޓް 30
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

 ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް 
7 

 މިނެޓް 30
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް 

 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
8 

 މިނެޓް ނަމާދަށް( 15މިނެޓް ބްރ ްކ އަދި  15މިނެޓް )  30
އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
9 

 މިނެޓު ނަމާދު ކުރުމަށް 15މިނެޓު ބްރ ކް،  30
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 

 ހެރިޓ ޖް
10 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިޓް 45
11 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނެޓް ހިމަނައިގެން  15މިނެޓް ނަމާދު ކުރުމަށް  45
12 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް ގަޑި އިރާ ދެމެދު ވަގުތުކޮޅެއް 1މިނިޓާއި  45
13 

 ވ ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް )މަސައްކަތު ގަޑީގައި ދެ 1
 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ހުސްވަގުތުކޮޅު ނެގުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

14 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދުގައި 

15 

 ގަވާއިދުގައި ވާ މިންވަރަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް 

 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
16 

ތުކޮޅު ވަގު މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުގެ ބްރ ކް 
 ގުން ދަށުން ބްރ ކް ނެއޮފީހަށް ދަތިނުާވނ  ގޮތަކަށް ަގވައިދުގެ 

 އޮންނަނީ މުވައްޒަފުގެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލާފަ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް 

 17 އ ވިއ ޝަން
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 18 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ލަންޗް ބްރ ކް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ލިބ  

 

 ގަޑީލާރީ ކަނޑާކަމަށް ހ ދަކުރާނަމަވަގުތު ވަގުތުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ .73.5
  ފައިވެއެވެ.އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށް 13އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ގަޑީލާރި ނުކަނޑާކަމަށް  5ސަރވ ގައި 

 ގަޑީލާރީ ކަނޑާ ކަމަށް ހ ދަކުރާނަމަވަގުތު  ވަގުތުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާފައިވާހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ގޮތުގައި 
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައްސަރވ ގައި 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް
 3 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 5 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
 

 ރީ ނުކަނޑާ ކަމަށްހ ދަކުރާނަމަ ގަޑީލާކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ވަގުތު ބްރ ކްގެ ގޮތުގައި 
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 
 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 6 އޮފީސް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 11 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 12 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް 

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
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މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ކަްނކަމުގައި ބ ރަށް ދާއިރު ހުއްދަ ހޯަދން ޖެހ ކަން ސަރވ ގައި އިދާރާަތކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  3.5.8
ގޮތްކަަމްށ އިދާރާތަކުން ސަރވ ގައި  ހަމަޖެހިފައިވާއަދި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބ ަރށް ދާއިރު މުވައްޒަފުން އަމަލުުކރުމަށް 

 ގޮތްތައް ތިރީގަިއ އެވަނީއެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 މުގައިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ކަންކަ
 # އިދާރާގެ ނަން ބ ރަށް ދިއުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ފޮތުގައި ިލޔެފައިމުވައްޒަފުން ބ ރަށްދާ 

 ފޮތުގައި ލިޔެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަލިބިގެން 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް

 އ ވިއ ޝަން
2 

ށް މަސައްކަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައި އޮފީހުގެ
 ދަތިނުވާގޮތަށް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

ކުރެވ . ނު ފޮތުގައި ލިޔެފަ ބ ރަށްދާ އުސޫލު އޮތަސް އެކަން ތަންފީޛު
 ސްޕަވައިޒަރު ކައިރީގައި ބުނެފަ ބ ރަށް ދަނީ.

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

  އެންޓަރ ކޮށްގެން )ނަމަވެސް މިކަން އެހާ އެޑްމިންއަށް -އީ 
 ފުރިހަމައަށް މޮނިޓަރ ކުރަމުން ނުގެންދެވ (

އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ
 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

5 

 .ފޮތުގައި/ ޝީޓުގައި ލިޔެފައި ބ ރަށްދާ ގޮތަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް
6 

 7 އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ަތށް.ގޮ ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމަށްފަހު ހުއްދަ ލިބިގެން ބ ރަށް ދާ

ވައިޒަރ ހުއްދަ، ސުޕަރ ކޮންމެހެން ދާންޖެހ  ފަދަ ކަމަކަށް ދިޔުމުގެ
 މެދުވެރިކޮށް ހޯދައިގެން، އަިދ އެ ވަގުތު ކުރަން ހުރި 

 މަސައްކަތްތައް ފަހުން އަދާހަމަ ކުރާ ގޮތަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 
 ހެރިޓ ޖް

8 

މުވައްޒަފާއި  ބ ރަށް ދިއުމުގައިއަމިއްލަ ކަންކަމުގައި 
 ތަށް ސްޕަރވައިޒަރު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީއާއި އެއްގޮ

 ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލައި ކުރެވ ގޮތަށް
 9 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 މުވައްޒަފު ޒަރޫރީ ބ ނުމެއްގައި ބ ރަށްދާނަމަ، ދާންާވނީ 
 ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ.

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

ޒަރުގެ ސުޕަވައި މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބ ރަށް ދާއިރު
 ޓް އޮފް ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އީ.އެޑްމިން ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އައު

 އޮފީސް ރިކްއެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ބ ރަށް ދިއުން.
 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ފޮތުގައި ލިޔެ  ބ ރަްށދާ ހުއްދަހޯދާސެކްޝަން/ޔުނިޓުތަކުން 
 ސުޕަވައިޒަރ ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ނުަވތަ ސުޕަވައިޒަރަށް

 އެންގުމަށްފަހު ހުއްދަ ލިބިެގން 
 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 ގައި ވާގޮތުގެ މަީތން 2014ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދު 
 ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން

 13 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް
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 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބ ރަށް ދިއުން 

 ންއޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފެއް ކޮންމެހެ
ނުގޮސް ނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބ ރަށްދާއިރު، އެކަމެއްގެ 

ގެ ބުނެދިނުމަްށފަހު ސުޕަވައިޒަރުސުޕަވައިޒަރަށް  މުހިންމުކަން
ސިސްޓަމުން ސައިން އައުޓް  ހުއްދައާއި އެކު އެޓެންޑެންސް

އްޒަފުން މުވަ ވުމަށްފަހު ބ ރަށް ދިއުން. އަދި ައމިއްލަ ކަންކަމުގައި
 އި އެކުބ ރަށް ދާއިރު، އޮފީހުން ބ ރުގައި ހ ދަވާނެ ވަގުތު، ސަބަބާ

 ން.އެޗް.އާރް ސިސްޓަމުގައި ލޮގް ކޮށްފައި ދިއު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 
 ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް 

15 

 ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ފޮތެއްގައި ލިޔުމަށްފަހު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް 

 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
16 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން 

 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
17 

 ން ލޮގް ޝީޓުގައި ލިޔެފައި ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި އި
 އައުޓް ފިންގަރ ޖަހާ ގޮތަށް 

 18 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 

 ގުޅ  އްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ މުވަ  3.6

ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމާ ބެހ  އުސޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 3.6.1
ނަށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަ

މުން ނުގެންދާކަަމްށ  ފޮނުވައިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު މި ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް 13ސަރވ ގައި   ފޮނުވަމުންގެންދާކަމަށް
  އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 5

ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އުސޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހ 
ކޮމިޝަނަށް  ތައްޔާރުކޮށްބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  މަސައްކަތު ފެންވަރު
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި  ފޮނުވަމުންގެންދާކަމަށް

 1 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 7 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 8 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
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 11 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ
 12 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އުސޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހ 
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަމުްނ  ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ފެންވަރުމަސައްކަތު 

 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައްސަރވ ގައި ނުގެންދާކަމަށް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 3 އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

ގޫގުލް ޑްރައިވް ޕޯޓު ރިވަނަ އަހަރުގެ  2019މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ  3.6.2
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  އިދާރާއަކުން 12އަޕްލޯޑުކޮށްފަިއވާކަމަށް ސަރވ ގައި   ލިންކުގައިވާ މިކަމާ ގުޅުން ހުިރ ފޯލްޑަރ އަށް

އަށް ރިޕޯޓް ނަމަވެސް ގޫގުލް ޑްރައިވް .އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 6އަޕްލޯޑުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ސަރވ ގައި 
މިނިސްޓްރީ އޮްފ  އަދި. އިދާރާއިން އަޕްޯލޑްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ 6އިދާރާއިން ކަމާއި  11އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވަނީ 

ން އިދާރާއެއްގައި ހެއަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން އެވަނަ  2019 ގެމުވައްޒަފުންގެ އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުޖެހ  އެ އިދާރާގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންތީ، ހިމެނިފައިވާ

ރުގެ ރިޕޯޓު ގޫގުލް ވަނަ އަހަ 2019ގޮތުގެ  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ
 # އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ އިދާރާތައްހުރި ފޯލްޑަރ އަށް  ޑްރައިވް ލިންކުގައިވާ މިކަމާ ގުޅުން

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 6 އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 9 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން
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ރުގެ ރިޕޯޓު ގޫގުލް ވަނަ އަހަ 2019ގޮތުގެ  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ
 # ހުރި ފޯލްޑަރ އަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާ އިދާރާތައް  ޑްރައިވް ލިންކުގައިވާ މިކަމާ ގުޅުން

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 2 އެގްރިކަލްޗަރ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 5 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 6 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 

އެއްގައި ިހމެނިފައިވާ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން އެހެން އިދާރާއިދާރާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަކީ އެ އަހަރުގެ 
 # ނުޖެހ  އިދާރާ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާތީ އެ އިދާރާގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަން

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް
 

ގައަށް އެ މައުލޫމާތު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ސީ.އެސް ވިއު 2019  މުވައްޒަފުންގެ 3.6.3
އިދާރާއަކުން  7 ކަމަށް އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާނެ  11އަދާހަމަކޮށްފައިވާނެކަމަށް ސަރވ ގައި 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ށް ސީ.އެސް ވިއުގައަށް ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު 2019 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ގައިސަރވ  ކަމަށް އެ މައުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށްފައިވާ

 1 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ
 3 ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ
 10 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ށް ސީ.އެސް ވިއުގައަށް ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު 2019އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ކަމަށް އެ މައުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާ 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
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 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ
 3 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 5 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 6 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

ނަ އަހަރުގެ ވަ 2019ގޮތުގެ  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާއިދާރާތަކުގައި  3.6.4
ވަނަ  2019ގޮތުން މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެ. މިވާ އިވިއުގައިގަ މައުލޫމާތާއި ސީ.އެސް ރިޕޯޓުގައިވާ

ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ށްބަލާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޯމު ފުރަންޖެހ  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަމަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބައެއް މުގެ އަދަދު ފޯއަަހރު ނިމުނުއިރު ވިއުގަ އަށް އަޅާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ 2019އަދަދާއި 

 އިދާރާތާކުގައި ތަފާތުކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ  2019
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ
އަހަރު ނިމުނުއިރު ވިއުގަ 
އަށް އަޅާފައިވާ ފޯމުގެ 

 ންބަރުނޮވެ 25އަދަދު )
 އާ ހަމައަށް( 2020

އަހަރުގެ  ވަނަ 2019
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
ބަލާ އަހަރު ނިމުނުއިރު 

މުވައްޒަފުންގެ  ފޯމު ފުރުނު
އަދަދު ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު

ވަނަ އަހަރުގެ  2019 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ބަލާ އަހަރު ނިމުނުއިރު 
ފޯމު ފުރަންޖެހ  

ންގެ އަދަދު މުވައްޒަފު
ރިޕޯޓުގައި  ކަމަށް

 # ނަން އިދާރާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު 

12 12 12 
އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން،  މިނިސްޓްރީ

 1 ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 2 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ 155 155 155

 3 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 67 67 67

 4 ޓޫރިޒަމްއޮފް  މިނިސްޓްރީ 44 36 37

86 86 99 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 5 އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 6 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ 108 105 101

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް 108 96 92

92 43 68 
އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ  މިނިސްޓްރީ

 8 އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
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32 33 38 
އޮފް ހަޔަރ  މިނިސްޓްރީ

 9 އެޑިޔުކ ޝަން

36 64 286 

އޮފް ނ ޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ
ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

 10 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

0 2 2 
އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނިސްޓްރީ

 11 އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 ރިޕޯޓް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ  121
ރިޕޯޓް 

 12 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ ރިޕޯޓް  2
ރިޕޯޓް 

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 

އޮފް ފިޝަރީޒް،  މިނިސްޓްރީ
މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

 13 އެގްރިކަލްޗަރ

 ރިޕޯޓް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ  129
ރިޕޯޓް 

 14 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 

 ރިޕޯޓް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ  172
ރިޕޯޓް 

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 
އޮފް އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީ
 15 އެފެއާޒް

 ރިޕޯޓް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ  39
ރިޕޯޓް 

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 
އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓްރީ

 16 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް

 ރިޕޯޓް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ  61
ރިޕޯޓް 

 17 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 

އަހަރުގެ މަސައްކަތު  2019
ފެންވަރު ބެލުން އެހެން 

އިދާރާއެއްގައި ހިމެނިފައިވާ 
މުވައްޒަފުން ސަބަބުން ފޯމު 
 އަޕްލޯޑުކުރަން ނުޖެހ  ކަމަށް

އަހަރުގެ  2019
މަސައްކަތު ފެންވަރު 

ބެލުން އެހެން 
އިދާރާއެއްގައި ހިމެނިފައިވާ 

މުވައްޒަފުން ސަބަބުން 
 ޓު ތައްޔާރުކުރާކަށްރިޕޯ

 ނުޖެހ  ކަމަށް 

އަހަރުގެ  2019
މަސައްކަތު ފެންވަރު 

ބެލުން އެހެން 
އިދާރާއެއްގައި 

ހިމެނިފައިވާ މުވައްޒަފުން 
ސަބަބުން ރިޕޯޓު 
ނުޖެހ   ތައްޔާރުކުރާކަށް

 ކަމަށް

އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ  މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ހެރިޓ ޖް

18 
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ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާފައިވާނެ  2020މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ  3.6.5
އިދާރާއަުކްނ  4އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާފައިނުވާެނ ކަމަށް  14ކަމަށް ސަރވ ގައި 
 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެޓް ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ޓާ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ 2020އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ 
 # އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރވ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ކަމަށް

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ
 7 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 8 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 9 ޑިފެންސްއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ގެޓް ަކނޑައަޅާފައިނުވާ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ޓާ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ 2020އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ 
 # އިދާރާތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރވ ގައި ކަމަށް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް
 2 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

އަދި ސުޕަވައިޒަރު  ފޯވަހީގެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ޓާގެޓު ކަނޑައަޅުމަށްފަހު މުވައްޒަފު އްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެސަމަ 3.6.6
ގެޓު ކަނޑައަޅުމަށްފަުހ އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ޓާ 16ސޮއިކޮށްފައިވ ތޯ ކަށަވަރުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ސަރވ ގައި 

 ގަކޮށްފައިވެއެވެ.އިދާރާއަކުން ފާހަ 2މުވައްޒަފު އަދި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކޮށްފައިވ ތޯ ކަށަވަރުކުރަމުން ުނގެންދާކަމަށް 
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އަދި ސުޕަވައިޒަރު  ކަނޑައަޅުމަށްފަހު މުވައްޒަފު ފޯވަހީގެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ޓާގެޓު  އްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެސަމަ
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވ ތޯ ކަށަވަރުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ
 5 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ
 6 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 9 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 10 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ
 15 ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއޮފް  މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

އަދި ސުޕަވައިޒަރު  ފޯވަހީގެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ޓާގެޓު ކަނޑައަޅުމަށްފަހު މުވައްޒަފު އްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ސަމަ
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވ ތޯ ކަށަވަރުކުރަމުން ނުގެންދާކަމަށް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 2 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވ  ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅ   3.7

 ކުރުމުގެ މްރީނުތަސަރވިސް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އާންމުޮކށްފައިވާ "ސިވިލް  3.7.1
އިދާރާއަކުން  11 އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ަސރވ ގައި" ތަމްރީނުކުރުމުގެ ްޕލ ން"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް " ސިޔާސަތު

 ށްފައިވެއެވެ. އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮ 7އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށް " ތަމްރީނުުކރުމުގެ ޕްލ ން" ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،

ކުރުމުގެ މްރީނުތަސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ' ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އާންމުކޮްށފައިވާ 
ރވ ގައި ސަށް އެކުލަވާލައިފައިވާަކމަ" ތަމްރީނުކުރުމުެގ ޕްލ ން" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގައި" ސިޔާސަތު

 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ
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 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 7 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 8 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

ކުރުމުގެ މްރީނުތަސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ' އިންސްޓިޓިއުޓުން ާއންމުކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 
ސަރވ ގައި  އެކުލަވާލައިފައިނުވާކަަމށް" ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލ ން" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގައި" ސިޔާސަތު

  # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް

 2 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ
 4 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 

މަވެސް ގޫގުލް ނައިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ  11ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލ ން އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ސަރވ ގައި  3.7.2
ލުގައިވާ ފޯމެޓަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަދުވަ ގައި" ސިޔާސަތު ކުރުމުގެ ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުޑްރައިވްއަށް "ސިވިލް

ޑްކޮށްފައިނުވާކަން އިދާރާއިން އެ ފޯމެޓަްށ އަޕްލޯ 9އިދާރާއިން ކަާމއި  2ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްލ ން އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވަނީ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކުރުމުގެ މްރީނުތަމުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ' ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ާއންމުކޮށްފައިވާ 
އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ  ވްއަށްއެކުލަވާލައި ގޫގުލް ޑްރައި" ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލ ން" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގައި" ސިޔާސަތު
 # އިދާރާތައް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
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ކުރުމުގެ މްރީނުތަސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ' އިންސްޓިޓިއުޓުން ާއންމުކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 
 ރވ ގައި ސައެކުލަވާލައިފައިވާކަމަށް " ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލ ން" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގައި " ސިޔާސަތު

 # އިދާރާތައްފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ގޫގުްލ ޑްރައިވްއަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާ 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް
 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 3 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް
 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް
 6 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްއެޓަރނީ 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 

ލިސިސް ފޯމް، ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ގެޕް އެނަ ކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 3.7.3
އިދާރާއަކުން  9 ކުރުމުގެ ޕްލ ން ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ސަރވ ގައިއެނަލިސިްސ އަދި ތަމްރީނުގ ނީޑް ޓްރެއިނިން

އެނަލިސިސް އަދި  ގ ނީޑްފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގެޕް އެނަލިސިސް ފޯމް، ޓްރެއިނިން
 އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 9ދާކަމަށް ކުރުމުގެ ޕްލ ން ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންތަމްރީނު

ލިސިސް ފޯމް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގެޕް އެނަ ސިޔާސަތުގައި ކުރުމުގެސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުސިވިލް ސަރވި
ގައި ސަރވ އަދި ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްލ ން ތައްޔާރުކުރަމުންގެންދާކަމަށް  ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް

 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 4 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 5 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 6 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
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ލިސިސް ފޯމް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގެޕް އެނަ ސިޔާސަތުގައި މުގެ ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުސިވިލް
 ރވ ގައި ސަ އަދި ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްލ ްނ ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންދާކަަމށް ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެަނލިސިސް

 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއޮފް ޖެންޑަރ،  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 9 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން މިނިސްޓްރީ
 

 ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އެދިފަިއވާ ފޯމެޓަށް ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް 3.7.4
ރެއިނިންގ މެޓަށް ޓްިއދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފޯ 14އެ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ފޮނުވަމުްނގެންދާކަމަށް ސަރވ ގައި 

 އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 4ރިކުއަޔަރމަންޓް ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

 ފޯމް ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އެދިފައިވާ ފޯމެޓަށް
 # އްފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތަ ސަރވ ަގއި ފޮނުވަމުންގެންދާކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓަށް 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 5 އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 6 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 7 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 11 އެންޕަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
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 ފޯމް ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އެދިފައިާވ ފޯމެޓަށް
 # ރާތައްފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާ ސަރވ ގައި ނުގެންދާކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓަްށ ފޮނުވަމުން

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ
 

ރވިސް ސިވިލް ސަސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 3.7.5
  އިންސްޓިޓިއުޓަށްޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އެދިފައިވާ ފޯމެޓަށް

ވަަނ  2020ދި އަ 2019އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްަފއިވާއިރު، ގޫގުލް ޑްރައިވްއަށް  14ސަރވ ގައި ފޮނުވަމުންގެންދާކަމަްށ 
ވަނަ އަހަރުެގ  0202ައދި  2019އިދާރާއަކުން ކަމާއި  4އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ފޯމް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވަީނ 

ބައެއް އިދާރާތަކުްނ  އިދާރާއަކުން އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި 10 ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ފޯމް
ސިޔާސަތުގެ  ގެކުރުމު ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުއަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ފޯމުގައި ސިވިލް

 ކުރެވުެނވެ. ޖަދުވަލުގައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަ

 ފޯމް ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އެދިފައިާވ ފޯމެޓަށް
އަށް  އިން ގޫގުލް ޑްރައިވްފޮނުވަމުންގެންދާކަމަށް ފާހަގަކޮްށފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރެ ތައްޔާރުކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓަށް

 # އިދާރާތައް   އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ
2019 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 4 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
2020 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
 4 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 

ޓް ފޯމް ޓްރެއިިނންގ ރިކުއަޔަރމަން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އެދިފައިވާ ފޯމެޓަށް
 ރައިވް އަށްޑްފޮނުވަމުންެގންދާކަމަށް ފާަހގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ގޫގުލް  ތައްޔާރުކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުަޓށް

 # އިދާރާތައްއަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވާ 
2019 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
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 2 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް
 4 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 5 އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން
 8 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

2020 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 2 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް
 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 5 އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 
 6 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން
 8 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
 10 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 

ނުވާފައިވަީނ ރިުކއަރމަންޓް ފޮ ގވަނަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިން 2019އުަޓށް ޓިސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓި .63.7
ސިވިލް ސަރވިސް  ކަންިއންއިދާރާ 13ވަނަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ފޮނުވާފައިވަނީ  2020އިދާރާއިން ކަމާއި  7

 ކުރެވުނެވެ. އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން ފާހަގަޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުުޓން 

 ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ޓްރެިއނިންގ ރިކުއަރމަންޓް އާ ގުޅ ގޮތުން ވަނަ އަހަރު 2020 އަދި 2019
   ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުުޓން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު

 ޓްރެއިނިންގ ވަނަ އަހަރުގެ  2019 އިދާރާގެ ނަން #
  ރިކުއަޔަމަންޓް

 ޓްރެއިނިންގ ވަނަ އަހަރުގެ  2020
  ރިކުއަޔަމަންޓް

 ލިބިފައި  ލިބިފައިނުވ   އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ 1

 ލިބިފައި  ލިބިފައި  އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 2

 ލިބިފައި  ލިބިފައި  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ 3
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4 
އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ  މިނިސްޓްރީ

 އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 ލިބިފައިނުވ   ލިބިފައިނުވ  

 ލިބިފައި  ލިބިފައި  އެޑިޔުކ ޝަން  އޮފް މިނިސްޓްރީ 5

6 
އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ  މިނިސްޓްރީ

 އެންޑް ހެރިޓ ޖް
 ލިބިފައި  ލިބިފައިނުވ  

 ލިބިފައިނުވ   ލިބިފައިނުވ   ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ 7

 ލިބިފައިނުވ   ލިބިފައިނުވ   އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ 8

 ލިބިފައި  ލިބިފައި  އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ 9

 ލިބިފައި  ލިބިފައިނުވ   އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 10

 ލިބިފައި  ލިބިފައިނުވ   އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 11

 ލިބިފައި  ލިބިފައިނުވ   އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ 12

13 
އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓްރީ

 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
 ލިބިފައި  ލިބިފައިނުވ  

14 
އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން،  މިނިސްޓްރީ

 ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
 ލިބިފައި  ލިބިފައިނުވ  

15 
އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން  މިނިސްޓްރީ

 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 ލިބިފައި  ލިބިފައި 

16 
އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 ސިވިލް އ ވިއ ޝަން
 ލިބިފައިނުވ   ލިބިފައިނުވ  

 ލިބިފައި  ލިބިފައި  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 17

18 
އޮފް ނ ޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ

ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ލިބިފައިނުވ   ލިބިފައިނުވ  

19 
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ލިބިފައި 

 މިނިސްްޓރީމި މިނިސްޓްރީ ވަނީ 
އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 
ހައުސިންގ އެންޑް 

ގެ ނަމަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ބަދަލުކޮށްފައި 
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އިދާރާއަކުން  16ރވ ގައި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނ ގޮަތށްކަމަށް ސަ .73.7
 2ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނ 

 އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ސަރވ ގައި  ށްަކމަށްހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނ ގޮތަ އިދާރާގައި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 5 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 7 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 8 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 12 އެޑިޔުކ ޝަންއޮފް ހަޔަރ  މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ
 15 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

 ސަރވ ގައި  ށް ނޫންަކމަށްހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނ ގޮތަ އިދާރާގައި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ
 

ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ްޓރެއިނިންގ އިވެލުއ ޝަން  މުގެމުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރު ސަރވިސް ސިވިލް .83.7
އިދާރާއަކުން  4ކަމަށް ސަރވ ގައި  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަމުން ެގންދާރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ސިވިލް ސަރވިސް

ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ޓްރެއިިންނގ އިވެލުއ ޝަން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ސިވިލް ސަރވިސް 
ވަނަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ  2019އަދި  2018ނަމަވެސް  އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 14ކަމަށް ފޮނުވަމުން ނުގެންދާ
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 މަށް ދާރާއަކުން ފޮނުވާފައިވާ ނުވާކަވެލުއ ޝަން ރިޕޯޓު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް އެއްވެސް އިއި
  މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނަށް

ންގ އިވެލުއ ޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޓްރެއިނި ސިޔާސަތުގައި  ކުރުމުގެސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުސިވިލް ސަރވި
 ގައިސަރވ  އަހަރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަުމން ގެންދާަކމަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ

 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 4 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ
އިވެލުއ ޝަްނ ންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޓްރެއިނި ސިޔާސަތުގައި ކުރުމުގެސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުސިވިލް ސަރވި

 ވ ގައިސަރ އަހަރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަމުން ނުގެންދާަކމަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ 
 # އިދާރާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ
 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 8 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 9 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 11 ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  އޮފް ޔޫތު، މިނިސްޓްރީ
 12 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
 

މަސައްކަތްކުރާ  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުިރއަށް ގެންދާ ޓްރެއިނިންގތައް އިދާރާތަކުގައި .93.7
އިދާރާއަކުން  2 ކަމަށް އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި ގުޅ   3މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅ ކަމަށް 

އިދާރާއަކުން  2 ކަމަށް އިދާާރއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ނުުގޅ  11 ޅަކަށް ބުރަނުވެވ ކަމަށްވަކި ކޮފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި 
 ފައިނުވެއެވެ.ކަމަށް ސަރވ ގައި އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުގުޅ ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި 
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އްކަތްކުރާ ޓްރެއިނިންތައް އިދާރާގައި މަސަ ގެންދާ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރިއަށް 
 ގުޅުން ހުރި ކަމަށް އިދާރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މިންވަރު  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާ

5 4 3 2 1 

 ނުގުޅ   ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަނުވެވ  ގުޅ  ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅ 
އެއްވެސް 
 ވަރަކަށް ނުގުޅ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  އެޑިޔުކ ޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
 ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
   ފިނ ންސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފޮރިންއެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
   ޑިފެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ކޮމިއުނިކ ޝަން، 
ސައެންސް އެންޑް 

   ޓެކްނޯލޮޖީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
     އެންވަޔަރަންމަންޓް 

    

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 
     ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

    

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 

 ހައުސިންގ އެންޑް
     އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

    

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާޓްސް، ކަލްޗަރ 
     އެންޑް ހެރިޓ ޖް

    

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
     ޓޫރިޒަމް

    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ 
     އެޑިޔުކ ޝަން

    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

ކޮމިއުނިޓީ 
     އެންޕަވަރމަންޓް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް، މެރިން 
ރިސޯސަސް އެންޑް 

     އެގްރިކަލްޗަރ

    

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
     ހޯމްއެފެއާޒް

 

ށް މުވައްޒަފުންަންށ ަވނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަ 2020ހުން ފެށިގެން ހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަވަނަ އަ 2019 3.7.10
އުލޫމާތު ގޫގުލް ޑްރައިވް ދީފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ފުރުސަތުަތކުގެ މައުލޫމާތާއި ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަ

ހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ފާއިދާރާއަކުން  16ށްފައިވާކަމަށް ސަރވ ގައި ލިންކުގައިވާ މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ފޯލްޑަރ އަށް އަޕްލޯޑުކޮ
 އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ. 2ފޯލްޑަރއަށް އަޕްލޯޑުކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

 ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ވަނަ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން  2019އިދާރާގެ 
 ފައިވާ މުވައްޒަފުންގެފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށް ފައިވާ ޓްރެއިނިންގމުވައްޒަފުންނަށް ދީ

ކުގައިވާ މިކަމާ ގުޅުން ޑްރައިވް ލިން މައުލޫމާތު )ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ްޓރެއިނިންގ ތަކުގެ ވަގުތު އެނގ ނެހެން( ގޫގުލް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް އިސަރވ ގަ އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ހުރި ފޯލްޑަރ އަށް

 1 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 3 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 4 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ

 5 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ

 6 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ

 7 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ

 8 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

 9 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ

 10 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

 11 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ

 12 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 13 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން މިނިސްޓްރީ

 14 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ
 15 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

 16 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ
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 ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ވަނަ 2020ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2019އިދާރާގެ 
 ފަިއވާ މުވައްޒަފުންގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާާތއި ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ޓްރެިއނިންގ

ަގއިވާ މިކަމާ ގުޅުން ންކުޑްރައިވް ލި މައުލޫމާތު )ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ްޓރެއިނިންގ ތަކުގެ ވަގުތު އެނގ ނެހެން( ގޫގުލް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ސަރވ ގައި ނުވާކަމަށް ހުރި ފޯލްޑަރ އަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައި

 1 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ

 2 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ
 15 ށްސެޕްޓެްނަބރު މަހުގެ ނިޔަލަ ވަނަ އަހަރުގެ 2020ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީ މަހުްނ ފެށިގެްނ  2019 13.7.1

ރެއިނިންގ ތަކުގެ ވަުގުތ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓް  ފައިވީނަމަވެސް މި މުވައްޒަފުންނިންގ ދީއިފުންނަށް ްޓރެމުވައްޒަ އަކުންއިދާރާ
ގެ މައުލޫމާތު  ގަޑިއިރުމުވައްޒަފުން ޓްރެއިނިންގ ތަކުގައި ހ ދަކޮށްަފއިވާ ފޮނުވާފައިނުވާތީ ބައެއް އިދާރާތަކުން  އެނގ ނެހެން

 ހިމަނާފައިނުވާނެކަން ާފހަގަކުރަމެވެ.

ށް މުވައްޒަފުންނަށް ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަ ވަނަ ައހަރުގެ 2020ވަރީ މަހުން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަ 2019
 ންގެ މައުލޫމާތުުފރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ޓްރެއިނިންގ ފުރުސަތުަތކުގެ މައުލޫމާތާއި ދީފައިވާ ޓްރެއިނިންގ

ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 
 ޖުމްލަ އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ

ދީފައިވާ ޓްރެއިނިންގގެ 
 # އިދާރާގެ ނަން އަދަދު

26 2 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް 

 1 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 20 77

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 5 22

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް 102 299

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް 12 28

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން 9 38

321 87 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 

 7 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް

3 3 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް 

 8 އ ވިއ ޝަން

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  61 495

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 38 96

41 20 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

 11 ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް 

 12 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްއެޓަރނީ  47 148

94 16 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 

 13 ހެރިޓ ޖް

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  36 48



2020ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރުދާސް އޮންލައިން ސަރވ  ކުރިއަށްގެންދެވުނުސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި       59  

 

 15 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  29 255

 ލިސްޓު އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 
ލިސްޓު 

 16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ  ލިސްޓު
ލިސްޓު 

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

 17 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 ލިސްޓު އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 
ލިސްޓު 

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައިނުވ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން 

 18 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 

  ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ  3.8

ންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކޮ 252ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  3.8.1
ދަތިކަމުގެ ޖާގައިގެ  ،ރުއިދާރާއަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާއި 17ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލްކޮށްފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ސަރވ ގައި 

ށްފައިވާނެ ކަމަްށ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ ޕީ.އ  ފޯމާއި އިންޑަކްޝަން ފޯމް ފިޔަވައި، އެ ނޫން ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮ
  އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 1ސަރވ ގައި 

ންެމ އް ކޮވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިުޔންތަ 252ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 
 # އިވާ އިދާރާތައްމުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލްކޮށްފައި ހުންނާނެ ކަަމށް ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފަ

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 9 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްއެޓަރނީ 

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 15 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 17 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
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ގައިެގ ޖާ ،ތައްޔުންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިާހ ލި 252ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 
މަށް ސަރވ ގައި ކަކޮންމެ މުަވއްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލްކޮށްފައި ނުހުންާނނެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން 

 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

އިދާރާއަކުން  14އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ވިއުގައިގެ ރަޖިސްޓްރީ ދިމާވާނެ ކަމަށް ސަރވ ގައި  3.8.2
ދާރާއަކުން އި 4ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު މުވައްޒަފުްނގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ވިއުގައިގެ ރަޖިސްޓްރީ ދިމާ ނުވާނެ ކަމަށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ވިއުގައިގެ ރަޖިސްޓްރީ ދިމާވާނެ ކަމަށް ސަރވ ގަ
 # އްއިދާރާތަ

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 
 6 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖްމިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، 

 7 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 11 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ
 12 ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، 

 13 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ވިއުގައިގެ ރަޖިސްޓްރީ ދިމާނުވާނެ ކަމަށް ސަރވ 
 #  އިދާރާތައް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
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މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ވިއުގަ  ސީ.އެސް  އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި 3.8.3
 :އަޅާކިޔުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 ިފައިވާ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ސީ.އެސް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއ
އޮފީސް އަދި  ޖެނެަރލްގެއެޓަރނީ ލާއިރު ދެ ރަޖިްސޓްރީ ދިމާވަނީ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ބަ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ގައިސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން
 15 ިގާފައިާވ ނަވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  ސީ.އެސް ދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުްނދާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިއ

 ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އަދި، ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 
ގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ގޫގުލް ޑްރައިވް އަށް އަޕްލޯޑުކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންން ންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓުއެ

ވުމަށް އީ.މެއިލް ނުފޮފޯމެޓަށް ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލްއެއް ކަމުން، އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނުން އެކްސް.ސެލް 
ކަން ޒް ުކރެވިފައިނުވާލޫމާތު އެނަލައިމި މައުމުން ޑިޓް ސެކްޝަނަށް ލިބިފަިއނުވު އެދިފައިވީނަމަވެސް، އޮ މެދުވެރިކޮށް

 ފާހަގަކުރަމެވެ.
 ޮނޑައަޅާފައިވާ ތުގައި ކަބައެއް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ ރަޖިސްޓްރީގައި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގ

ން އެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާކަމާއި މި މުވައްޒަފު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ރަޖިސްޓްރީ އަށް ބަދަލުކޮށްފައިުނވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

ޑް ސޯަޝލް ސަރވިސަސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިްނ ިރސޯސަސް އެންޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 
ްނ މިނިސްޓްރީގައި އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ދަށުން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފު

ެގްނގުޅ  ރަޖިސްޓްރީ  ން އިދާރާގައިބ ނުންކުރަމުންާދ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. އެހެންކަމު
 އާއި ވިއުގަ ރަޖިސްޓްރީ ގައި ބޮޑު ތަފާތެއް ވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. 

  ީލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިީލ އެންޑް ސޯޝަފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސަސް ސެންޓަރ އަކ
ވިއުގަ   އަދިވެސް، ކަމުގައިވީނަމަވެސް އިދާރާއެއް ސަރވިސަސް ގެ ދަށުން ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ސަސް ގެ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފުން ހިމަާނފައިވަނީ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ރަޖިސްޓްރީގައިކަން

 
ފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ސީ.އެސް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ މުަވއްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

 17ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  ސީ.އެސް
ވަނަ ދުވަހު  2020ޑިސެންބަރު 

ނަގާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ 
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ 

 އަދަދު
 # އިދާރާ

 1 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުވައްޒަފުން 75 މުވައްޒަފުން 75

މުވައްޒަފުން   މުވައްޒަފުން 17 17
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް 
 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

2 
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 މުވައްޒަފުން 3
 މުވައްޒަފުން 4
 އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިސްްޓގައި)

 (ކަންކުރީގެ ޕީ.އެސް ހިމެނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް 
 އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

3 

 މުވައްޒަފުން 39
 

 މުވައްޒަފުން 40
 އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިސްްޓގައި)

 (ކަންކުރީގެ ޕީ.އެސް ހިމެނ 
 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މުވައްޒަފުން 103 މުވައްޒަފުން 102
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް
5 

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  މުވައްޒަފުން 176 މުވައްޒަފުން 173

 މުވައްޒަފުން 113
 

 މުވައްޒަފުން 118
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް 

7 

 މުވައްޒަފުން 105 މުވައްޒަފުން 277
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 
 ސަރވިސަސް 

8 

 މުވައްޒަފުން 546 މުވައްޒަފުން 528
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް 
 ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
9 

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މުވައްޒަފުން 192 މުވައްޒަފުން 196

 މުވައްޒަފުން 25 މުވައްޒަފުން  21
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، 
 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

11 

 މުވައްޒަފުން 125
 

 މުވައްޒަފުން 134
 

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 މުވައްޒަފުން 150
 

 މުވައްޒަފުން 152
 

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 މުވައްޒަފުން 50 މުވައްޒަފުން 48
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ 

 އެޑިޔުކ ޝަން
14 

 މުވައްޒަފުން 122
 

 މުވައްޒަފުން 144
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، 
އެންޑް  މެރިން ރިސޯސަސް

 އެގްރިކަލްޗަރ
15 

 16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މުވައްޒަފުން 71 މުވައްޒަފުން 67

މުވައްޒަފުން 705   669 މުވައްޒަފުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 އެފެއާޒް
17 
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 248 މުވައްޒަފުން

ގޫގުލް ޑްރައިވް އަށް 
އަޕްލޯޑުކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ 

ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލްއެއް ރަޖިސްޓްރީގެ 
 ކަމުން، އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
ސެކްޝަނުން އެކްސް.ސެލް ފޯމެޓަްށ 

 ވުމަށް އީ.މެއިލް މެދުވެރިކޮށްފޮނު
ޑިޓް އެދިފައިވީނަމަވެސް، އޮ

މި މުްނ ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިނުވު
ލޫމާތު އެނަލައިޒް މައު

 ކަންކުރެވިފައިނުވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
ންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސްޕޯޓްސް އެ

 އެންޕަވަރމަންޓް
18 

 

 10ށް ސަރވ ގައި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަުފންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި މުވަްއޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ެގންދާކަމަ .43.8
ސައްކަތް ކުރަމުން މައިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން 

 އިދާރާއަކުން ާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 8ނުގެންދާކަމަށް 

ދާކަމަށް ސަރވ ގައި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުަގއި އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެން
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
 2 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 8 އެންޕަވަރމަންޓް  ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 9 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 ންދާކަމަށް ސަރވ ގައިކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުަގއި އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުގެ

 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 5 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
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 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
 

މާތު ވިއުގައަށް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫ .53.8
މަކުރަމުން ނުގެންދާކަމަްށ އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައުލޫމާތު އަދާހަ  5އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ސަރވ ގައި 

 އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 5

ގަކޮށްފައިވާ ރވ ގައި ފާހައަދާހަމަކުރަމުން ގެންދެވ ކަމަށް ސަ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މައުޫލމާތު ވިއުގައަށް
 # އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މައުޫލމާތު ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރަމުން ނުގެންދެވ ކަމަށް 
 # އިދާރާތައް 

 1 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 3 ފިނ ންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 4 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 5 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
 

ގުޅުން ހުރި އިވާ މިކަމާ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ގޫގުލް ޑްރައިވް ލިންކުގަ .63.8
ން އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި އިއިދާރާ 1އިރު، އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 9ފޯލްޑަރ އަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ސަރވ ގައި 

 ނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ވާ މިކަމާ ގުޅުން ންކުގައިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާުތ ގޫގުލް ޑްރައިވް ލި
 #  ހުރި ފޯލްޑަރ އަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 
 4 އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ އޮފް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
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 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 8 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ންކުގައިވާ މިކަމާ ގުޅުން އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާުތ ގޫގުލް ޑްރައިވް ލި
 # އް ހުރި ފޯލްޑަރ އަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތަ

 1 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
 

ވެރިކޮށް ނަގާފައިާވ ވިއުގަ މެދު ސީ.އެސް މުވައްޒަފުންެގ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ކޮންޓްރެކްޓް  އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަުމންދާ .73.8
 :ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައްރަޖިސްޓްރީ އަޅާކިޔުމުން ފާމުވައްޒަފުންގެ  ކޮންޓްރެކްޓް

  ާއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވިރަޖިސްޓްރީގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ސީ.އެސް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދ
އިދާރާގެ ރަޖިސްޓްރީ  7، އިދާރާގައި ދިމާވާކަމާއި 2ނަގާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ރަޖިސްްޓރީގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 1 ްމަށް ސަރވ ގައި ޒަފުންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކައިދާރާގައި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައ

ކަން އިދާރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އިާދރާގައި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުްނ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުގެންދާ 
 ނެވެ.މުން ާފހަގަކުރެވުބ ނުންކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ވިއުގަ ރަޖިސްޓްރީ ބެލިބެލު

 ަކުރެުވނެވެ.ގިނަ އިދާރާތަކުން ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގ 

އުގައިގަވާ ކޮންޓްރެކްޓް އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ސީ.އެސް ވި
 އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ

ސީ.އެސް ވިއުގައި 
ގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް 

 ރަޖިސްޓްރީގައިވާ އަދަދު 

އިދާރާގައި ބ ނުންކުރަމުންދާ 
ކޮންޓްރެކްޓް ރަޖިސްޓްރީގައިވާ 

 އަދަދު

ކޮންޓްރެކްޓް 
މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު 

ވިއުގަ އަށް 
އަދާހަމަކުރަމުން 
ގެންދިއުމާ މެދު 

ސަރވ ގައި އިދާރާއިން 
 ދީފައިވާ ޖަވާބު

ކޮންޓްރެކްޓް 
މުވައްޒަފުން ގެންގުޅ  

 # އިދާރާތައް

 މުވައްޒަފު 1

ކޮންޓްރެކްޓް ލިސްޓްގެ ގޮތުގަިއ 
 ވަކި ލިސްޓެއް ލިބިފައިނެތް.

އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިާވ )
ރަޖިސްޓްރީގައި ވިއުގައިގަވާ 

މުވައްޒަުފ  1ކޮންޓްރެކްޓް 
 ހިމެނ ކަން(

 އަދާހަމަކުރަމުން
 ގެންދެވ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޑިފެންސް

1 

 މުވައްޒަފުން 2
ކޮންޓްރެކްޓް ލިސްޓްގެ ގޮތުގަިއ 
 ވަކި ލިސްޓެއް ލިބިފައިނެތް.

 އަދާހަމަކުރަމުން
 ނުގެންދެވ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް، މެރިން 

2 
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އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިާވ )
ރަޖިސްޓްރީގައި ވިއުގައިގަ ވާ 

މުވައްޒަފުްނ  2ކޮންޓްރެކްޓް 
 ތިބިކަން(

ރިސޯސަސް އެންޑް 
 އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީގެ ވިއުގަ 
ލިސްޓުގައި ކޮންޓްރެކްޓް 

 ނެތްކަން  މުވައްޒަފުން

މިނިސްޓްރީގައި ކޮންޓްރެކްޓް 
 -މުވައްޒަފުން ނެތް 

އަޕްލޯޑުކޮށްފައިވަނީ ސަގާފީ 
ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ 

މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުގައި
ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންެގ 

  ލިސްޓެއް

 އަދާހަމަކުރަމުން
 ގެންދެވ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާޓްސް، ކަލްޗަރ 
 އެންޑް ހެރިޓ ޖް

3 

 މުވައްޒަފުން 14 މުވައްޒަފު 1
 އަދާހަމަކުރަމުން

 ގެންދެވ 
 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 މުވައްޒަފުން 4
 ކޮންޓްރެކްޓް ލިސްޓްގެ ގޮތުގައި 

  ވަކި ލިސްޓެއް ލިބިފައިނެތް.
 އަދާހަމަކުރަމުން

 ގެންދެވ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

5 

 މުވައްޒަފުން  37 މުވައްޒަފުން 38
 އަދާހަމަކުރަމުން

 ގެންދެވ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ހޯމްއެފެއާޒް
6 

 މުވައްޒަފުން  5
އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ) 347

 ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު
 ޖަހާފައިނުވާކަން.

 އަދާހަމަކުރަމުން
 ނުގެންދެވ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، 

 ހައުސިންގ އެންޑް
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

7 

 10މުވައްޒަފުން ) 25
މުވައްޒަފުންގެ ނަން 

ފޮނުވާފައިވާ  އިދާރާއިން
ރަޖިސްޓްރީ އާ 

 ދިމާވާކަން(

ކޮންޓްރެކްޓް ލިސްޓްގެ ގޮތުގަިއ 
 ލިބިފައިނެތް. ވަކި ލިސްޓެއް

އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިާވ )
ރަޖިސްޓްރީގައި ވިއުގައިގަ ވާ 

މުވައްޒަފުްނ  10ކޮންޓްރެކްޓް 
 ތިބިކަން(

 އަދާހަމަކުރަމުން
 ނުގެންދެވ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކ ޝަން

8 

0 
މުވައްޒަފުން )މިއީ  15

އެނަލިސްޓް އަދި 
 ކޮންސަލްޓަންޓްތަކެއް ކަްނ(

 އަދާހަމަކުރަމުން
 ނުގެންދެވ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނ ންސް

9 

 މުވައްޒަފުން 21 0
 އަދާހަމަކުރަމުން

 ނުގެންދެވ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

ކޮމިއުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް

10 
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އިދާރާއަކުން  8ރވ ގައި ސައުސޫލުގެ ދަށުން އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް  ވ ޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 3.8.8
ރަމުން ނުގެންދާކަމަްށ އުސޫލުގެ ދަުށން ިއދާރާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކު ވ ޖް އެމްްޕލޯއިމަންޓް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،

 އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 10ސަރވ ގައި 

މަށް ސަރވ ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކައުސޫލުގެ ދަށުން އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން  ވ ޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 6 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަންމިނިސްޓްރީ 

 7 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ
 8 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 

ންދާކަމަށް ސަރވ ގައި ނުގެއުސޫލުގެ ދަށުން އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން  ވ ޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 5 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑްމިނިސްޓްރީ 

 6 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
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ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަްށ ުމވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ  178ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  .93.8
އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އަހަީރ  17ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޗުއްޓީ ތާވަލް ތައްޔާރުކުރެވެމުން ގެންދާކަމަށް ސަރވ ގައި 

 އިދާރާއިން ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ. 1މުން ނުގެންދާކަމަށް ޗުއްޓީ ތާވަލް ތައްޔާރުކުރެވެ

ންދާކަމަށް ސަރވ ގައި ގެމުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޗުއްޓީ ތާވަލް ތައްޔާރުކުރެވެމުން 
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
 2 ސިވިލް އ ވިއ ޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 
 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 9 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން
 15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 16 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

 17 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ގެންދާކަމަްށ ސަރވ ގައި ނުމުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޗުއްޓީ ތާވަލް ތައްޔާރުކުރެވެމުން 
 # ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް 

 1 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

ވަލާ އެއްގޮތަށްކަަމށް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް އަަހރީ ޗުއްޓީ ދެމުން ގެންދަނީ ޗުްއޓީ ތާ 03.8.1
 5ތަށް ނޫންކަމަށް އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެމުން ގެންދަނީ ޗުއްޓީ ތާވަލާ އެއްގޮ 13ސަރވ ގައި 

 އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓީ ތާވަލާ ެއއްގޮތަށްކަމަށް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެމުން ގެންދަނީ ޗުއް
 #  ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައްސަރވ ގައި

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން
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 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 4 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 7 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 13 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
 

ޓީ ތާވަލާ ެއއްގޮތަށް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެމުން ގެންދަނީ ޗުއް
 # ފާހަގަކޮްށފައިވާ އިދާރާތައް ނޫންކަމަށް ސަރވ ގައި

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 4 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

 އިތުރުގަޑި އާ ގުޅ   3.9

ފުން އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަމާއި މުވައްޒަ 3.9.1
 .ންވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެއިދާރާއި 18މަސައްކަތާއި އެކަމަށް ހ ދަކުރާ ވަގުތު ގަވާއިދުން ބަލައި ކަށަވަރު ކުރަމުންގެންދާކަމަށް 

# 
ތުރުގަޑީގައި ކުރާ އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން ބަލަހައްަޓއި މުވައްޒަފުން އި ންމުވައްޒަފު

ފާހަގަކޮށްަފއިވާ  ށްމަސައްކަތާއި އެކަމަށް ހ ދަކުރާ ވަގުތު ގަވާއިދުން ބަލައި ކަށަވަރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަ
 އިދާރާތައް

 އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ 1

 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަންއޮފް  މިނިސްޓްރީ 2

 އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 3

 އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީ 4

 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ 5
 އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ 6
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 އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން  މިނިސްޓްރީ 7

 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް މިނިސްޓްރީ 8

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ 9

 އޮފް ފިނ ންސް މިނިސްޓްރީ 10

 އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ 11

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 12

 އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 13

 ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަންއޮފް  މިނިސްޓްރީ 14

 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ 15

 އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ 16

 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ 17

 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 18
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ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަަގކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  ގިނަ އިދާރާތަކުގައި ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބ ރުން އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ގިނަ މުވައްޒަފުން ގިނަ ވަގުތުތަކެއްގައި މަސައްކަތް 3.9.2
ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާެގ  ގަޑި ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ އިތުރުގަޑީގެއިތުރު ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ، މާރިޗު، މެއި އަދި ނޮވެންބަރު މަހު އިދާރާތަކުން  2019
 ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.  އަދަދު

 އަދަދުގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ  އިތުރު ގަޑި ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ އިތުރުގަޑީގެއިދާރާތަކުން 

 # އިދާރާގެ ނަން ދަދުގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ފަިއސާގެ އަ އިތުރު ގަޑި ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ އިތުރުގަޑީގެ
   2019ޖަނަވަރީ  2019މާރިޗް  2019މެއި  2019 ނޮވެންބަރު

އިތުރު ގަޑީގެ 
ގޮތުގައި 
ނަގާފައިވާ 
 ފައިސާގެ އަދަދު

އިތުރު ގަޑި 
ނަގާފައިވާ 
މުވައްޒަފުން
 ގެ އަދަދު

އިތުރު ގަޑީގެ 
ގޮތުގައި 
ނަގާފައިވާ 
 ފައިސާގެ އަދަދު

އިތުރު ގަޑި 
ނަގާފައިވާ 
މުވައްޒަފުން
 ގެ އަދަދު

އިތުރު ގަޑީގެ 
ގޮތުގައި 
ނަގާފައިވާ 
 ފައިސާގެ އަދަދު

އިތުރު ގަޑި 
ނަގާފައިވާ 
މުވައްޒަފުން
 ގެ އަދަދު

އިތުރު ގަޑީގެ 
ގޮތުގައި 
 ނަގާފައިވާ

 ފައިސާގެ އަދަދު

އިތުރު ގަޑި 
ނަގާފައިވާ 
މުވައްޒަފުން
 ގެ އަދަދު

  

1,053,756.88 
(973,936.43 
+ 79,820.45) 

224 
(199+25) 

608,018.23 
(586,500.53 

 + 
21,517.7) 

166 
(154+12) 

526,953.43 
(485,806.15 

+ 
41,147.28) 

166 
(147+19) 

408,223.74 
(341,244.86 

+ 
66,978.88) 

127 
(110+17) 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް 
 ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
)މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް 

 ޕްލ ނިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ + 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
 އެންޑް އަރބަން
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް(

1 

424,513.76 245 349,979.42 212 278,073.38 218 331,374.73 218 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް 

2 
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 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  115 206,799.24 123 184,308.34 126 216,635.22 135 344,124.17

263204.78 103 134,454.75 93 222,128.20 111 307,336.68 112 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެޑިޔުކ ޝަން
4 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 54 256,824.85 57 227,673.60 46 106,702.87 84 233,180.48
 6 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 63 175,106.56 63 161,902.49 57 101,198.13 55 136,461.51

143,676.70 63 107,661.85 59 146,078.44 56 169,392.48 58 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފޮރިންއެފެއާޒް
7 

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް 53 75,459.20 63 93,891.93 78 90,449.53 113 186,459.10

90,821.01 66 53,301.80 53 64,531.11 48 72,864.11 47 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، 

 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް
 ސަރވިސަސް 

9 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  31 67,987.73 20 42,875.05 27 55,555.18 31 60,130.40
 އެންވަޔަރަންމަންޓް 

10 

51,267.90 31 58,698.28 37 37,469.18 34 34,421.62 30 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، 

އެންޑް  މެރިން ރިސޯސަސް
 އެގްރިކަލްޗަރ

11 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  27 67,631.29 20 25,060.41 22 24,004.33 38 77,541.25
 އެޑިޔުކ ޝަން

12 

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 27 48,551.52 3 1,206.45 6 3,791.93 12 15,357.74

26,315.53 30 2,944.98 7 23268.65 
20 

 1,628.81 1 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

14 
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234.41 1 15 2 894.09 2 1,410.82 1 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް
 އ ވިއ ޝަން

15 

 ކަންސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ނެތްމި މުއްދަތުގައި  3 16 10 9,735.75
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް 
 ޓެކްނޯލޮޖީ އެންޑް

16 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް،  ކަންސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ނެތްމި މުއްދަތުގައި  15 46575.28
 ހެރިޓ ޖްކަލްޗަރ އެންޑް 

17 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ވާކަން ލިބިފައިނުޝީޓުތައް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނަށް  މުސާރަ
 އެފެއާޒް

18 
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 އިންތިޒާމްތަކާ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް  އިދާރީ  3.10

ޒިންމާ ނުއުފުލުން ފަދަ  ފަދަ ޙާލަތްތައް ކަމުގައިވާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމާއިއިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހ   3.10.1
މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާީހ  މައްސަލަތަކާއި ތަކުރާރުކޮށް ގަޑިޖެހުން ފަދަ ގަވާއިދާ ޚިލާފްވާ ހާލަތްތަކުގައި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން

 2ގެންދާކަމަށް ރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ނުއިދާ 16ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދާކަމަށް ސަރވ ގައި 
 .އިދާރާއަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު ތެެރއިން މުވައްޒަފުންނާމެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހ  ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ގަވާއިދުގެ
 # ދާރާތައް ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އި އަޅަމުންގެންދާކަމަށް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން

 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް

 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 6 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްލ ނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް 

 7 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަން 

 8 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓ ޖް

 9 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް

 11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ ޝަން

 14 އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

 15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 

ދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު ތެެރއިން މުވައްޒަފުންނާމެ ހާލަތްތަކުގައި ގަވާއިދުގެއިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހ  ފަދަ 
 # ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް އަޅަމުން ނުގެންދާކަމަށް

 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 2 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
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ގާއިމުކުރުމަށް ފާއިތުވެ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވ ނެ ފަދަ މާހައުލެއް  3.10.2
 އިދާރާތަކުންވެސް ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާކަން ސަރވ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ހުރިހާ އަހަރު ތެރ ގައި 2ދިޔަ 

ގައި ސްޓާފް ނައިޓްއާއި އެކި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމާއި މުވައްޒަުފންގެ އަހަރީ ދަތުރު ބ އްވުމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކު
ބައިވެރިވުމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ބ އްވުމާއި މުވައްޒަފުންނަްށ ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންފަަދ 
ކަންކަން މައިގަނޑު ގޮތެއްގަިއ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންެގ ކްލަބް/ޖަމްއިއްޔާ/ކޮމިޓީތަކުްނ ރާވައި ހިންގާފައިވާކަން 

 .ވެއެވެފާހަގަކޮށްފައި

އިދާރާތަކުން  ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ސަރވ ގައި 3.10.3
ރާއަށް ގުޅ  މުވައްޒަފުން މިގޮތުން ަބއެއް މިނިސްޓްރީތަކުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އަލަށް ިއދާ .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 އާކައިވް ކުރާ ފައިލްތައް ތިބ ނެ ތަނެއް ެނތުމާއި ބައްދަލުުވންތައް ބ އްވ ެނ ޖާގައެއް ނެތުމާިއ ފާޚާނާގެ ދަތިކަމާއި އިދާރާގައި
ށް ިތބ ނެ ޖާގައެްއ ންތައް ވަކި ނުކުރެވުމާއެކު ވެރީން ވެސް އިދާރީ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަސެކްޝަ ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ެނތުމާއި
ވެ. އަދި ބައެއް އިދާރާތަކުގައި ކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެޔުންތަކުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުނެތުމާއި، ސިއްރު ލިޔެކި
ރ، ޕްރިންޓަރ، ގޮނޑި، ސްކ ނަ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކަމަށް ސަރވ ގައިކުރިމަތިވެފައިވާ ވެސްވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން

ތުރުންވެސް ކަރަންޓް މ ޒު، ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި ބޯފެން ލިބުން ދަތިވާަކންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އި
އިމްވެފައި ނެތްކަން ގާންފަދަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ފޯނުލައިން ބިންމަީތ ހުރު ،ގރިންޔަވަ

 ބައެއް އިދާރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ. 

ވުންތައް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނ ޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ( ގެ ބައްދަލު 3.10.4
 ގުޅުން ހުިރ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުަވއްޒަފުންނާ ވެސްއިދާރާއިން 18އި ބާއްވަމުންދާކަމަށް ސަރވ ގަ

ކުން ސަރވ ގައި ކަންތައްތަކުގައި އިދާރާތަކުްނ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސްޓާްފ މީިޓންގ ބާއްވަމުންދާކަަމށް ގިަނ އިދާރާތަ
 ކޮށްފައިވެއެވެ.ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބައެއް އިދާރާތަކުން މީޓިންގ ތަކުގެ 
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ށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ އޮޑިޓް ތަކުން އާންމުކޮ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އީ،މި
 ލައިން ސަރވ  އިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިާވ އޮންކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ހުރި ނެތްގޮތް ެދނެގަުތމުގެ ގޮތުން 

ސަރުކާރުގެ  މުގައިގެންދިއު ކުރިއަށް ސަރވ މި . ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަުރދާހެކެވެ
 އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާކަން ޝުކުރުވެިރކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ވުޒާރާތަކުން 
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