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  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
 ގެ ރިޕޯޓް ސްޕޮޓް ޗެކު ކުރިއަށްގެންދެވުނު 

 ތަޢާރަފު   .1

ޚާއްޞަ މަޝްރޫއުތަކުގައި  ހިންގަމުންދާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގައިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، މިއީ، 

 2022 ،ގުޅޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ ގޮތުންކަމާ ކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު އަދި އެމަސައްކަތް

މި . ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ ސްޕޮޓް ޗެކެކެވެ ނިޔަލަށްވަނަ ދުވަހުގެ  3މާރިޗު  2022ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހުން 20 ޖަނަވަރީ

ސިވިލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ޚާއްޞަ މަޝްރޫއުތަކު މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ  ބަލާފައިވާނީ ސްޕޮޓްޗެކްގައި

 ކުން އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތެވެ.ލިޔެކިޔުންތަމުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ސްޕޮޓްޗެކްގައި   .2
 މަސައްކަތް  މެނުވީ ނޫންގޮތެއްގައި  ބޭނުންކޮށްގެން  މުވައްޒަފުން ހުނަރުވެރި  ފަންނީ  އަދި ޓެކްނިކަލް ހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި ސިވިލް 2.1

 ދޫކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން ސަރވިސް  ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޝްރޫއުތަކުގައި ޚާއްޞަ ،ހާލަތުގައި ނުކުރެވޭނެ 

 މިނިސްޓްރީން  ދަށުންކަމަށް ގެ 22 ޗެޕްޓަރ ގަވާއިދުގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި އަމަލުކުރަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީން

  .ދީފައިވެއެވެ މައުލޫމާތުއޮޑިޓަރުންނަށް 

ކުރާކަމާއި އިއުލާންޅުވާލުމަށް ގެޒެޓުގައި ޚާއްޞަ މަޝްރޫއުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އާންމުކޮށް ހު 2.2

އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވައްޒަފުން ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަށް މު

މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ  އަދި .ތު ހުޅުވާލާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެމުވައްޒަފުންނަށް )އިންޓަރނަލީ( ވެސް ފުރުސަ 

ދޫކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އެ މުވައްޒަފުން، އުތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ހޮވުމުންޚާއްޞަ މަޝްރޫ ޒަފުންމުވައް

ކުރުން( ތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ދޫ ޢު)ދާއިރާގައި ހިންގޭ މަޝްރޫ  ވަނަ މާއްދާ 214 ގެ 22ގެ ޗެޕްޓަރ  2014 ގަވާއިދު

ގެ ދަށުންކަމަށް  ކުރުން(ހުރެ މަސައްކަތް  އި ދެމި ތަކުގައި ޚިދުމަތުގަޢު)ދާއިރާގައި ހިންގޭ މަޝްރޫ  ވަނަ މާއްދާ 217އަދި 

 .ދީފައިވެއެވެމައުލޫމާތު  އޮޑިޓަރުންނަށް ދާރާއިން އި
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 ޓެކްނޮލޮޖީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް                                            2022 ސްޕޮޓް ޗެކް
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މުވައްޒަފުން  18ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،އެއްގައިމަޝްރޫ 11  ހިންގަމުންގެންދާ  މިނިސްޓްރީގައި  2.3

މުންދާ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރެ މަސައްކަތް ކުރަމުވައްޒަފުންނަކީ  8މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

 ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.  މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދޫ މުވައްޒަފުންނަކީ  10މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި 

މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ން،ކުރުމުމުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިއުލާނު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަޝްރޫއުތަކުގައި  2.4

އިވެލުއޭޝަން  މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށްކަންއެކިފަރާތެއް ހޮވުމުގައި މިނިސްޓްރީން އެކި ފަހަރު އަމަލުކުރަމުންދަނީ 

 ވެ. ނެފާހަގަކުރެވު  ޝީޓުތައް ބެލިބެލުމުން 

ގެ  22ގެ ޗެޕްޓަރ  2014 ތަކަށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ޢުމިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަޝްރޫ  2.5

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ  214

މުވައްޒަފަކު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް  އެ މަގާމަށް ދޫކުރާ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަދަލުގައި އެ މުވައްޒަފުން 

ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ނަގާފައި ގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ނަމަވެސް، މި

ހަމަޖައްސަނީ އެ ޑިޕަރޓްމަންޓެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން  ލު އިންތިޒާމުމުވައްޒަފުންގެ ބަދަމާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ  ތަކަށްޢު ޚާއްޞަ މަޝްރޫ ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މި 

ކުރަމުންދާ ނަމަ، އަދާ އި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތެއްއިއުލާންތަކުގައި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގަ

ކަމަށް ވާނެއެކު ހުށަހަޅަންކަމުގެ ލިޔުން އެޕްލިކޭޝަނާމެދު އެ އިދާރާއަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ

 ވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  217ގެ  22ގެ ޗެޕްޓަރ  2014 ގަވާއިދުޚާއްޞަ މަޝްރޫއުތަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  2.6

މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ 

 ވެ.ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެ  ށް ފޮނުވާކަން އޮޑިޓަ އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އިއުލާނުމުވައްޒަފުންނަށް 

ގެ  22ގެ ޗެޕްޓަރ  2014 މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަޝްރޫއުތަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2.7

ގެ އްޒަފުންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ މުވަ 217

ތާއި ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ޢު ދި މަޝްރޫގޮތާއި ވަގުތު އަމަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ 

ގޮތަށް ވަގުތު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ 2014 ގަވާއިދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަމަށް އޮންނަންވާނެ 

ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަ މަޝްރޫއުތަކުގައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ 

އިވާ ކަމުން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަކާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސް މަގާމުގައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ 

ކަމެއް ކަމުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފުން އެޅުމަކީ އުނދަގޫ ތަށް ވަކިން ވަގުތު ކަނޑަގޮ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތް އަދި ޚާއްޞަ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކުރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރެންޑަމްކޮށް 

 ޓުތައް ބެލިބެލުމުން، މި މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑި ނަގާފައިނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މުސާރަ ޝީ ހޯދުނު 



 ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް                                           2022 ސްޕޮޓް ޗެކް
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ލް ސަރވިސް ކަން ސިވި )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 7މަޝްރޫއަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ދޫ ކުރުމަށްފަހު،  2.8

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްގައި  22ގެ ޗެޕްޓަރ  2014ވާނެކަމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު ކޮމިޝަނަށް އަންގަން 

ންދަނީ އަށް މިނިސްޓްރީން އަޅަމުތު ސީއެސްވިއުގަ އެޑްމިން ޕޯޓަލްނުލިބޭ ގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާ މުސާރަ

ގޮތުން ބައެއް  ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިއެސްވިއުގަ އެޑްމިން ޕޯޓަލް ބެލިދާ ފަހުންކަން ސީމި މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި

ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ  ،ފަށާފައިވަނީ މަސްތަކެއް ފަހުންކަމާއި ސީއެސްވިއުގަ އެޑްމިން ޕޯޓަލްއަށް އަޅަން މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު 

 .ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވަނީ އަހަރުތަކެއް ފަހުންކަން

  ދޭގޮތް ލާހްކުރަން ލަފާ ސް  އި ސްޕޮޓް ޗެކުގައި ބެލުނު ކަންތައްތައް  .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އަދި  217ގެ  22ގެ ޗެޕްޓަރ  2014 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  3.1

ކުރާނެ ގޮތާއި ވަގުތު އަދި މަޝްރޫއުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތްއްޒަފުންގެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ މުވަ

 ރުން.މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތާއި ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކު

މަޝްރޫއަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވާ ގޮތަށް، ގައި  22ގެ ޗެޕްޓަރ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  3.2

 ދޫކުރެވޭ  ގޮތަށް މި، ންގުމުގެ ގޮތުންވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެކަން ސި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ)ހަތެއް(  7ފަހު،  ދޫކުރުމަށް

 ގައި ރެކޯޑުކުރުން.ސީއެސްވިއުގަ އެޑްމިން ޕޯޓަލް  މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު

ގެންދާކަން އުޞޫލަކުން ފުރުސަތު ދެމުން  ނެގުމުގައި ހަމަހަމަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޝްރޫއުތަކުގައި ޚާއްޞަ 3.3

މިނިސްޓްރީއިން  ނެގުމުގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޝްރޫއުތަކުގައި ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން،

 ލުން.އެކުލަވާ މިންގަނޑެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ވަކި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ

 ނިންމުން  .4

ހިންގަމުންދާ ޚާއްޞަ ގައި އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީމިނިސްޓްރީ  ވަނީ އެ ރިޕޯޓުގައި މި

ކަމާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ  މަޝްރޫއުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު އަދި އެ

މި  ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާހުކުރުމަށް ލަފާ ދޭ ގޮތްތަކެވެ.ކުރެވުނު ފާހަގަ ސްޕޮޓް ޗެކުން ކުރެވުނު  ގޮތުން 

ންނާއި ވެރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެގެންދިއުމުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 .ރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެލިބިފައިވާކަން ޝުކުރުވެމުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 
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