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ުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސްގައިުކ ރިއަށްގެންދެވ ނ ު
 ރިޕޯޓްުުޚާއްޞަުއޮޑިޓްުު

 ތަޢާރަފ ު .1

ުއޮޑިޓަކީ ުކަންތައްތަކެއްުު،މި ުގ ޅ ންހ ރި ުމ ވައްޒަފ ންނާ ުއަދި ުއިދާރީ ުބޭނ ންވާ ުބަލަން ުފަރާތ ން ކޮމިޝަނ ގެ

ވަނަުދ ވަހ ނ61ުުްުއޮކްޓޫބަރ 2022ުުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސްގައިުުމިނިސްޓްރީުއޮފްބެލ މަށްޓަކައިު

ުއޮޑިޓެކެވެ.ުޚާއްޞަވަނަުދ ވަހ ގެުނިޔަލަށްުކ ރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާު 11ޑިސެންބަރ 2022ުުފެށިގެންު

ުގެުސްކޯޕްުއޮޑިޓ ު .2

 މިުއޮޑިޓްުކ ރިއަށްގެންދިއ މ ގައިުމައިގަނޑ ުގޮތެއްގައިުބަލާފައިވާީނ؛

ު)ހ(ުއިދާރާގައިުބޭނ ންކ ރަމ ންާދުމ ވައްޒަފ ންގެުރަޖިސްޓްރީއާއިުސީއެސްވިއ ގަުރަޖިސްޓްރީއާުދިމާވާުމިންވަރާއި؛

ގެުދަށ ންުިއދާރާތަކ ގައިުއެކ ލަވާލައިުއަމަލ ކ ރަންޖެހޭުސްޓޭންޑަރޑ2014ުުް)ށ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްެގުގަވާއިދ ު

އޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮސީޖަރތަކާއިު)އެސްއޯޕީ(ުސެކްޝަންތަކ ންުކ ރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތަކ ގެުއެސްއޯޕީތައްުއެކ ލަވާލައިު

ުމ ވައްޒަފ ންނަށްުއަންގަމ ންދާޮގާތއި؛

ރަސްމީުމަސައްކަތ ގަޑީގައިުު,ނ(ުމ ވައްޒަފ ންުސަލާމްުއަދިުއާއިލީުޒިންމާުޗ އްޓީުހަމަޖެއްސ މ ގައިުއަމަލ ކ ރާގޮތްތަކާއި)

ނަގާފައިވާުގޮތާއި )ބްރޭކްު( ޒަރޫރީުބޭނ ންތަކ ގައިުއޮފީހ ންުބޭރ ގައިުހޭދަކ ރާގޮތްުކަނޑައެޅިފައިވާުު,ލިބޭުހ ސްވަގ ތ ކޮޅު 

 ؛ޤަވާޢިދ ތަކާުއެއްގޮތަށްުމޮނިޓަރޮކށްުބަލަހައްޓަމ ންުގެންދާގޮތާއި

ުއީ ުމެދ -)ރ(ުސީއެސްވިއ ގައިގެ ުމޮޑިއ ލް ުމެނޭޖްމަންޓް ުމަސައްކަތްުޕަރފޯމަންސް ުފެންަވރ ބެލ މ ގެ ުމަސައްކަތ ގެ ވެރިކޮށް

ުންގޮސްފައިވާގޮތާއި؛ގެކ ރިއަށް

ުކޮމިޓީތަކ ގެުބަްއދަލ ވ ންތައްުބާއްވަމ ންޭދތޯުބެލ ާމއި؛ )ބ(ުއިދާރާގައިުއެކ ލަވާލާފައިވާުކޮމިޓީތަކާއިުއެ
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ު)ޅ(ުއިދާރާގެުމަގާމ ތަކަށްުމ ވައްޒަފ ންުއައްޔަންކ ރ މ ގައިުއަމަލ ކ ރަމ ންދާގޮތާއި؛

ުލ މާއި؛ބެގެންގޮސްފައިވޭތޯުޝަންުމ އްދަތ ގައިުކ ރިއަށްރޮބޭ)ކ(ުވަޒީފާއަށްުއަހ ލ ވެރިކ ރ މ ގެުޕްރޮގްރާމްުޕްު

ު)އ(ުއިދާރާގެުމ ވައްޒަފ ންުޗ އްޓީުނެގ މ ގައިުއަމަލ ކ ރާގޮތާއި؛

ުމަސަ ުމ ވައްޒަފ ންކ ރަމ ންދާ ުމަސްއޫލިއްޔަތާއި ުވަޒީފާބަޔާނ ގައިވާ ުސޮއިކޮށްފަިއވާ ުމ ވައްޒަފ ން އްކަތާގ ޅ ންހ ރިު)ވ(

ުމިންވަރާއި؛

ުގެުޕަރސަނަލްުފައިލްގައިވާުރެކޯޑްތައްުހ ރިނެތްގޮތްުބެލ މާއި؛)މ(ުމ ވައްޒަފ ން

ު؛)ފ(ުއިދާރާގެުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުހ ރިހާުމ ވައްޒަފ ންނާއެކ ުސްޓާފްމީޓިންގުބާއްވަމ ންދާޮގތާއިު

ު)ދ(ުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިީޓތަކާއިުލިޔެކިޔ ންތަކާުމެދ ުއަމަލ ކ ރަމ ންދާގޮތާއި؛

ުގެުގޮތ ގައިުމ ވައްޒަފ ންުބޭނ ންކ ރަމ ންދާޮގާތއި؛ކަރ ން)ތ(ުކެއަރުވޯ

ުދާގޮތެވެ.ފިޔަވަޅ ުއެޅ މ ގައިުއިދާރާއިންުއަމަލ ކ ރަމ ން )ލ(ުމ ވައްޒަފ ންނާމެދ ުއެކިކަްނކަމ ގައިުއިސްލާހީ

 

ކަންތައްތައްުުޚާއްސަުއޮޑިޓ ންު .3  ފާހަގަކ ރެވ ނު 

ސިވިލްުސަރވިސްުމ ވައްޒަފ ންގެުމައ ލޫމާތު ުއިދާރާގައިުބޭނ ންުކ ރަމ ންދާުމ ވައްޒަފ ންގެުރަޖިސްޓްރީއާއިު 3.1

 ރަޖިސްޓްރީއާުދިމާނ ވާކަންުުބަލަހައްޓާުސޮފްޓްވެއަރުސީއެސްވިއ ގަު

18ުމެދ ވެރިކޮށްުުސީއެސްވިއ ގަުވަޒީފާގެުބާވަތްު

ުގައިުނަގާފައިވ2022ުާއޮކްޓޫބަރ ު

ުރަޖިސްޓްރީ

ގައ2022ުުިއޮކްޓޫބަރ 18ުުއިދާރާއިންު

ުއްޒަފ ންގެމ ވަުއޮޑިޓަށްުފޯރ ކޮށްދީފައިވާ

ުރަޖިސްޓްރީ

88ު82ުުދާއިމީުމ ވައްޒަފ ންގެުއަދަދ 

 

އ ގަުރަޖިސްޓްރީގައިުމ ވައްޒަފ ންުސީއެސްވ7ުިދާއިމީުއިދާރާއިންުފޯރ ކޮށްދީފައިވާުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނިފައިނ ވާު 3.1.1

 ހިމެނޭކަން.

ު ު)ހ( 1ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް ުމ ވައްޒަފަކީު(:22800)ރެކޯޑް ުޕަރމަނަންްޓުުމި މިނިސްޓްރީގެ

އަދި 2020ުއެޕްރީލ19ުުްކަމަށްުހަމަޖެހިފައިވަނީުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީމިުމ ވައްޒަފު ުސެކްރެޓަރީކަންު.

އެހެންުނަމަވެސްުއިދާާރގެުރަޖިސްޓްރީގައިުކަންގައި ު.ގެުނަންުހިމެނިފައިނ ާވކަންޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު.



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ު ު)ށ( 2ުުމ ވައްޒަފ  ުކާޑް ު)ރެކޯޑް ުު(:79989ނަންބަރ  ުމ ވައްޒަފަކީ 24ުުމި 2016ުުއޮގަސްޓް 23ުއިން

ު ުކޯސ2020ުުްފެބްރ ވަރީ ުސޯޝިއޮލޮޖީ ުއެންޑް ުއެްނތްރޮޕޮލޮޖީ ުއާޓްސް ުއޮފް ުބެެޗލަރ އަްށ

ުވީއްލާފަ ުއަދި ުމ ވައްޒަފެއްކަން. ުވީއްލާފައިވާ ުލިބޭގޮތަށް ުމ ސާރަ ުމ އްދަތ ުފ ރިހަމަކ ރ މަށްޓަކައި އިވާ

ުއަދާ ުސީއެސްވިއ ގައަށް ުރިކ އެސްޓް ުގޮތ ން 10ުުުފަށާފަިއވަނީހަމަކ ރ މ ގެ ުއަދިުގައިކަނ2018ުްމޭ .

އޮފީހަށްުހާޒިރ ވަ ފަހަނައަޅާުގޮސްފައިވީުނަމަވެސްުމިުމ ވައްޒަފު  މ ންނ ދާކަން.ުއަދިުވީއްލާފައިވާުމ އްދަތު 

ުއެން ުލީވް ުގޮތ ން ުވަކިކ ރ މ ގެ ުވަޒީފާއިން ުހާޒިރ ވަމ ންނ ދާތީ ުއޮފީހަށް ުމ ވައްޒަފ  ުމި ރ މަްށުކ ޑް

ކިކ ރ މަށްުަގއިކަން.ުއަދިުމިުމ ވައްޒަފ ުވ2022ުަޖޫނ02ުުްސީއެސްވިއ ގައަށްުރިކ އެސްޓްުއަޅާފައިވަނީު

ު ުފަށާފައިވަނީ ުރިކ އެސްޓް ުމެދ ވެރިކޮށް 05ުުސީއެސްވިއ ގަ ުރިކ 2022ުޖ ލައި ުމި ުކަމާއި އެސްޓ ުގައި

ުރިކ އެސްޓާު ކ ރިއަށްދާކަން. ުމި ުލިޔެކިުއަދި ުއިތ ރ  ުގ ޅިގެން 11ުުއ ންތަކަށް ގައ2022ުުިއޮކްޓޫބަރ 

ުއެދިފައިވާ ުމެދ ވެރިކޮށް ު)ުމިއަދާުު،އިރ ުސީއެސްވިއ ގަ 08ުުހަމައަށް ުއިދ2022ުާޑިސެންބަރ  ރާއިންު(

ުޖަވާބ ދާރީވެފައިނ ވާކަން.ު

17ުުއިނ2020ުްސެޕްޓެންބަރ 17ުުމިުމ ވައްޒަފަކީުު(:60995)ރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރ 3ުުމ ވައްޒަފ ުު(ނ)

ު ުބޭސްފަރ 2020ުނޮވެންބަރ  ުމ ަވއްޒަފ  ުނ ލިބޭއަށް ުމ ސާރަ ުކ ރ މަށްޓަކައި ުވީއްލާުވާ ފައިވާުގޮތަށް

ުމ ކަންމ ވައްޒަފެއް ުމ ވައްޒަފ ގެ ުއެންޑް.ުމި ުސީއެސްވިއ ގައިން ުޗ އްޓީ ުނ ލިބޭ ުރިކ އެސްޓްުކ ރ މަށްސާރަ

ު ުސެޕްޓ29ުެއަޅާފައިވަނީ ުއެއްކަރ ދާސްކޮށްގައ2022ުިންބަރ  ުރިކ އެސްޓާއެކ  ުމި ުއަދި ު ފައިވާުކަން.

އޮފީހަށްުނ ކ މެފައިވަނީުުހާޒިރީއަށްުބަލާ 17ުން.ުއަދިުގައިކ2020ުަޑިސެންބަރު 17ުއިރ ،ުމިުމ ވައްޒަފު 

ރީގައިުހާޒިުކަމަށްުމ ވައްޒަފ ުހ ރީުނޯޕޭުލީވްގައިއާުދޭތެރ2020ުޭޑިސެންބަރު 16ުއިނ2020ުުްނޮވެންބަރު 

ުގ ޅޭުލިޔ ންތައްުނަމަ،ުއެުކަމާުލިޔެފައިވާތީ،ުމ ސާރަުނ ލިބޭގޮތަްށުވީއްލާފައިވާުމ އްދަތ ުއިތ ރ ކޮށްފައިވާ

ުއެދިފައިވާުމެދ ވެރިކޮށްގައިުސީއެސްވިއ ގ2022ުުައޮކްޫޓބަރ 12ުުއެޓޭޗްކޮށްުފޮނ އްވ މަްށުކޮމިޝަނ ންު

ުންުޖަވާބ ދާރީވެފައިނ ވާކަން.(ުއިދާރާއ2022ިޑިސެންބަރ 08ުުމިއަދާހަމައަށްު)ު،އިރ 

ު(ުރ) 4ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް ުފެމިީލުު(:62261)ރެކޯޑް ުިހންގާ ުދަށ ން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ވައްޒަފަކީ މި

ުއޮފްު ުމިނިސްޓްރީ ުމ ވައްޒަފ  ުމި ުއަދި ުމ ވައްޒަފެއްކަން. ުސެންޓަރގެ ުސަރވިސަސް ުޗިލްޑްރަން އެންޑް

ފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސްުއިންުފެމިލީުއެންޑްުޗިލްޑްރަންުސަރވިސަސްުސެން ުޓަރަށްޖެންޑަރު،

ުބަދަލ ކ ރ މަށްުސީއެސްވި ގައިކަން.ުއަދ2022ުުިއޮކްޓޫބަރ 11ުުއ ގަުތެރެއިންުރިކ އެސްޓްުފަށާފައިވަނީ



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ބަދަލ ކ ރ މ ގެުމަސައްކަތްުނިިމފައިވަނީު ގައ2022ުުިއޮކްޓޫބަރު 25ުމިުރިކ އެސްޓްުއެޕްރޫވްވެުމ ވައްޒަފު 

ުކަން.

ު(ުބ) 5ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް ުު(:39345)ރެކޯޑް ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ވައްޒަފަކީ ުހިންގާމި ުފެމިީލުދަށ ން

ުސެންޓަރގެއެން ުސަރވިސަސް ުޗިލްޑްރަން ުމިނިސްޓްރީުުޑް ުމ ވައްޒަފ  ުމި ުއަދި ުއޮފްުމ ވައްޒަފެއްކަން.

ުޗިލްޑްރަން ުއެންޑް ުފެމިލީ ުއިން ުސަރވިސަސް ުޯސޝަލް ުއެންޑް ުފެމިލީ ުސަރވިސަސްުޖެންޑަރ، ސް

ުމަސައްކަތްުސެންޓަރަށް ުބަދަލ ކ ރ މ ގެ ުމެދ ވެރިކޮށް ުމިުސީއެސްވިއ ގަ ުމިުކ ރަމ ންގެންދާކަން. ގޮތ ން

ބަދަލ ކ ރ މަށްުސީއެސްވިއ ގައިންުރިކ އެސްޓްުފަށާފައިވަނީު މިުުއިކަން.ގ2022ުައޮގަސްޓ21ުުްމ ވައްޒަފު 

ު 07ުުރިކ އެސްޓް ުފޮނ ވިފައިވ2022ުާއޮކްޓޫބަރ  ުއިދާރާއަށް ުމެދ ވެރިކޮށް ުސީއެސްވިއ ގަ މިުުކަން.ގައި

ސަޕޯޓަށްުުގައ2022ުިއޮކްޓޫބަރ 16ުުށްުރެކޯޑްތައްުއިސްލާހ ކ ރ މަގ ޅިގެންުސީއެސްވިއ ގަުުރިކ އެސްޓާ

ުިދންކައީމެއިލްކ ރެވިފައިވާ ުމަޢ ލޫމާތ  ުއިދާރާއިން ުކޮށްުކަމ ގައިވީމަށް ުކަން ުމި ޮއޑިޓްުުފައިވަނީަނމަވެސް

ުފެށިފަހ ންކަން.

ު(ުޅ) 6ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް ު(:63804ު)ރެކޯޑް ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ވައްޒަފަކީ ުހިންގާމި ުފެމިީލުދަށ ން

ުސެންޓަރ ުސަރވިސަސް ުޗިލްޑްރަން ުމިނިސްޓްރީުުގެއެންޑް ުމ ވައްޒަފ  ުމި ުއަދި ުއޮފްުމ ވައްޒަފެއްކަން.

ފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސްުއިންުފެމިލީުއެންޑްު ުޓަރަށްޗިލްޑްރަންުސަރވިސަސްުސެންޖެންޑަރު،

ުމަސައްކަތް ުބަދަލ ކ ރ މ ގެ ުމެދ ވެރިކޮށް 8ުު)ުހަމައަށްުއަދާމިުސީއެސްވިއ ގަ (2022ުޑިސެންބަރ 

ުފަށާފައިނ ވާކަން.

ު)ކ(ު 7ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް ުހިންގާ(:54822ު)ރެކޯޑް ުދަށ ން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ވައްޒަފަކީ ުފެމިލީުމި

ުޗިލްޑް ުސެންޓަރގެއެންޑް ުސަރވިސަސް ުމިނިސްޓްރީުުރަން ުމ ވައްޒަފ  ުމި ުއަދި ުއޮފްުމ ވައްޒަފެއްކަން.

ރއަްށުއިންުފެމިލީުއެންޑްުޗިލްޑްރަންުސަރވިސަސްުސެންޓަުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސްުޖެންޑަރ،

ުމަސައްކަތް ުބަދަލ ކ ރ މ ގެ ުމެދ ވެރިކޮށް ު)ުމިއަދާުސީއެސްވިއ ގަ 8ުުހަމައަށް ު(2022ޑިސެންބަރ 

 ު.ފަށާފައިނ ވާކަން
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3.1.2 ު ުހިމެނިފައިވާ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ުއިދާރާއިން ުރަޖިސްމ ވައްޒަފެއް ޓްރީގައިުސީއެސްވިއ ގަ

ުހިމެނިފައިނ ވާކަން.

ުޒީފާއިންުގައިުވ2022ުައޮކްޓޫބަރ 12ުުުމިުމ ވައްޒަފަކީު(:79827)ރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރ 1ުުމ ވައްޒަފު )ހ(ު

ޓްރީގައިުއޭނާގެުނަަމވެސްުއެުމިނިސްޓްރީއިންުއޮޑިޓަށްުފޯރ ކޮށްދިންުރަޖިސްުވަކިވެފައިވާުމ ވައްޒަފެއްކަން

ުނަންުހިމަނާފައިވާކަން.

ުުުުުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ުއަދާހަމަު)ހ( ުރަޖިސްޓްރީ ުސީއެސްވިއ ގަ ުރަޖިސްޓްރީއާއި ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ުއެއްުއިދާރާގައި ކޮށް

ުބެލެހެއްޓ ން.ރަޖިސްޓްރީއެއްގެުގޮތ ގައިު

ކަމ ގައިވާތީުޓަރީމިުމ ވައްޒަފަކީުމިނިސްޓްރީގެުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެު(:22800)ރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރު 1ުމ ވައްޒަފު )ށ(ު

ުމިުމ ވައްޒަފ ގެުނަންުހިމެނ ން.ރަޖިސްޓްރީގައިުުއިދާރާގައިުބޭނ ންކ ރަމ ންދާ

އޮފީހަށްުހާޒިމިުު(:79989)ރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރު 2ުމ ވައްޒަފު )ނ(ު ކ ރ މ ެގުއިންުވަކިރ ވަމ ންނ ދާތީުަވޒީފާމ ވައްޒަފު 

ުރިކ އެސް ުފަށާފައިވާ ުވަކިކ ރ މަށް ުމ ވައްޒަފ  ުމެދ ވެރިކޮށް ުމަސައްކަތްގޮތ ންުސީއެސްވިއ ގަ ގޮސްުުކ ރިއަށްގެންޓ ގެ

ުން.ނިންމ 

ު)ރ(ު 3ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް ުމ ވައްޒަފ ު(:60995)ރެކޯޑް ުުކ ރ މަށްބޭސްފަރ ވާުމި ުމ ސާރަ ލިބޭގޮތަްށުނ ޓަކައި

)ވީއްލާފައިވާު ހަމަކ ރ މ ގެު(ުސީއެސްވިއ ގައިންުއަދ2020ާނޮވެންބަރު 17ުއިނ2020ުުްސެޕްޓެންބަރު 17ުމ އްދަތު 

ުރިކ އެސް ުފަށާފައިވާ ުކ ރިއަށްގެންގޮތ ން ުމަސައްކަތް ުނިންމ ޓ ގެ ުގޮސް ުމ ވައްޒަފަކީ ުމި ުއިދާރާގައިުމިުން.ުއަދި ހާރ 

ުޖިސްޓްރީގައިުހިމެނ ން.ކަމ ންުމިުމ ވައްޒަފ ގެުަނންުއިާދރާގައިުބޭނ ންކ ރަމ ންދާުރަސައްކަތްކ ރަމ ންދާުމ ވައްޒަފެއްމަ

ު(ުބ)ު 5ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް 39345ު)ރެކޯޑް ުފެމި(: ުހިންގާ ުދަށ ން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ވައްޒަފަކީ ުއެންްޑުމި ލީ

ބަދަލ ކ ރ މަށްުސީއެސްވިއ ުމިުމ ވައްޒަފެއްކަމ ން،ގެުޗިލްޑްރަންުސަރވިސަސްުސެންޓަރ ގައިންުފަށާފައިާވުމ ވައްޒަފު 

ުގޮސްުނިންމ ން.ރިކ އެސްޓ ގެުމަސައްކަތްުކ ރިއަށްގެން

ުު(ޅ) 6ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް 63804ު)ރެކޯޑް ުފެމި(: ުހިންގާ ުދަށ ން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ވައްޒަފަކީ ުއެންޑްުމި ލީ

މިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ު މިލީުއެންްޑުފެޗިލްޑްރަންުސަރވިސަސްުސެންޓަރގެުމ ވައްޒަފެއްކަމ ން،ުމިުމ ަވއްޒަފު 

ުމެދ ވެރިކޮ ުސީއެސްވިއ ގަ ުސެންޓަރަށް ުސަރވިސަސް ުޗިލްޑްރަން ުއެންޑް ުފެމިލީ ުސަރވިސަސްއިން ށްުސޯޝަލް

ުުުގޮސްުނިންމ ން.ކ ރިއަށްގެންދަލ ކ ރ މ ގެުމަސައްކަތްުބަ



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

7 

 

ުު(ކ) 7ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް 54822ު)ރެކޯޑް ުފެމި(: ުހިންގާ ުދަށ ން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ވައްޒަފަކީ ުއެންޑްުމި ލީ

މިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ު ންްޑުމިލީުއެފެޗިލްޑްރަންުސަރވިސަސްުސެންޓަރގެުމ ވައްޒަފެއްކަމ ން،ުމިުމ ަވއްޒަފު 

ުމެދ ވެރިކޮ ުސީއެސްވިއ ގަ ުސެންޓަރަށް ުސަރވިސަސް ުޗިލްޑްރަން ުއެންޑް ުފެމިލީ ުއިން ުސަރވިސަސް ށްުސޯޝަލް

ުގޮސްުނިންމ ން.ކ ރިއަށްގެންބަދަލ ކ ރ މ ގެުމަސައްކަތްު

ުއ)ު )ު 1ުުމ ވައްޒަފ  ުނަންބަރ  ުކާޑް ުު(:79827)ރެކޯޑް ުމ ވައްޒަފަކީ 12ުުމި ުވަޒީފ2022ުާއޮކްޓޫބަރ  އިންުގައި

ުކ ރ ން.އަދާހަމަުސްުރަޖިސްޓްރީއަށްުއެުބަދަލ ުގެނެކަށްވާތީުއިދާރާގެުރަޖިސްޓްރީވަކިވެފައިވާުމ ވައްޒަފަ

3.2 ު ުމަސައްކަތްތަކ ގެ ުކ ރާ ުޕްރޮސީޖަރސްޓޭުއިދާރާގައި ުއޮޕަރޭޓިންގ ުުތައްުންޑަރޑް ފ ރިހަމަޔަށްު)އެސްއޯޕީ(

ުުުލާފައިނެތ މާއި،ުއެުއަށްުއަމަލ ކ ރަމ ންުނ ދިއ ން.އެކ ލަވާު

ބަރ ުގައިުއާންމ ކޮށްފައިވާުސަރކިއ ލަރުނޯޓ ުނަނ2018ުްއެޕްރީލ18ުުްސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނ ންު 3.2.1

188-AE/CIR/2018/53ު ުތައްޔާރ ުއަންގާފައިން ުނަމޫނ11ުާުއިވާކ ރ މަށް ުތެރެއިން ާއުއެސްއޯޕީގެ

އެސްއޯޕީުންޖެހޭުބައިު)އެސްއޯޕީތަކ ގައިުއިދާރާގެުފަރާތ ންުފ ރިހަމަކ ރަޑްރާފްޓްުއެއްގޮތަށްުތައްޔާރ ކޮށްފައިވާު

ުތާރީޚް ުފަށާ ުއަމަލ ކ ރަން ުފ ރިހަު،އަށް ުސޮއި( ުވެރިޔާގެ ުސެކްރެޓަރީ/ޒިންމާދާރ  މަކޮށްފައިުޕަރމަނަންޓް

އަދިުމިުއެސްއޯޕީ ކެއްކަމާއިުއަންނަުތައެސްއޯޕީުއެކ ލަވާލާފައިވާުޑްރާފްޓްުވަނަުއަހަރ 2018ުުުތަކަކީުނ ވާކަންު.

 ުކ ރަމ ންނ ދާކަން.ގ ޅިގެންުއެސްއޯޕީތައްުރިވައިސްުބަދަލ ތަކާ

ު،ރަންވީގޮތް"ދިއ މ ގައިުމ ވައްޒަފާއިުއިދާރާއިންުއަމަލ ކ :ު"އަމިއްލަުކަންކަމ ގައިުބޭރަށ1ްކޭސްު

ު،ރަންވީގޮތް""މަސައްކަތ ުގަޑީގައިުދެވޭުހ ސްވަގ ތ ުނެގ މ ގައިުމ ވައްޒަފާއިުއިދާރާއިންުއަމަލ ކ 

ުއަދި ުއަމަލ ކ ރަންވީގޮތް" ުއިދާރާއިން ުމ ވައްޒަފާއި ުނެގ މ ގައި ުޗ އްޓީ ު"ސަލާމ ގެު"އާއިލީޒިންމާ

ގައިުއީއެޑްމިންުތަކ އޯޕީންވީގޮތް"،ުަފދަުއެސްޗ އްޓީުނެގ މ ގައިުމ ވައްޒަފާއިުއިދާރާއިންުއަމަލ ކ ރަ

ުބޭނ ންކ ރަމ  ުއިދާރާގައި ުމިހާރ  ުނަމަވެސް ުބަޔާންކޮށްފައިވީ ުބޭނ ންކ ރ މަށް ންދަނީުސިސްޓަމް

ުއީއެޑްމިންުސިސްޓަމްުނޫންކަން.

ޖަނަވަރCB/CIR/2021/24ު(25ުުީ-188ސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނ ގެުސަރކިއ ލަރުނޯޓ ުނަންބަރ ު 3.2.2

އަދ2021ުި )ު188-POD/CIR/2021/82ު(8ުުްއިންުއަންގާފައިވާުގޮތަށްުސިވިލްުަސރވިސ2021ުްޖޫނ )ު

މ ވައްޒަފ ންނަށްުކޮންމެހެންުއަްނގަންޖެޭހުު،އާއްމ ކ ރާުއ ސޫލ ތަކާއިު،ކޮމިޝަނ ންުނެރޭުސަރކިއ ލަރތަކާއި

މާތ ުއަންގަމ ންދާކަމަށްުއިދާރާއިންުމަޢ ލޫއީމެއިލްުމެދ ވެރިކޮށްުމ ވައްޒަފ ންނަްށުއ ސޫލ ތަކާއިުޤަވާޢިދ ތައްު



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ުއެުު،ނަމަވެސްުދިން ުއަހ ލ ވެރިވެފައިނ ވާކަންުމ ވައްޒަފ ން ުފ ރިހަމައަށް ުއެންމެ ުމ ވައްޒަފ ންނާުކަންކަމަށް

ު ުއިންޓަރވިއ ތަކ ްނނާއި ުއިާދރާއިންުކ ރެވ ނ  ުފާހަގަކ ރެވ ނ ކަން.ުއަދި ުލިބިފައިާވުލިޔެކިޔ ންތަކ ން އޮޑިޓަށް

މ ވައްޒަފ ންނަްށުޯފރ ކޮށްދެމ ންދިޔަުނަމަވެސްުއީމެއިލްުނެްތުުމިފަދަުލިޔެކިޔ ންތަކެއްުއީމެއިލްުމެދ ވެރިކޮށް

 މ ވައްޒަފ ންނަށްުމަޢ ލޫމާތ ުދެޭވނެުނިޒާމެއްުހަމަޖެހިފައިނ ވާކަން.

ުމަސައްކަތާ 3.2.3 ުކ ރަމ ންދާ ުއެސްުސެކްޝަންތަކ ގައި ުބައެއް ުސެކްޝަންތަކ ގައި ުބައެއް އޯޕީތައްުގ ޅޭގޮތ ން

ު ުއެ ުމ ވައެކ ލަވާލާފައިވާކަމާއި ުއެސްއޯޕީތަކެއްކަމަށް ުރިވައިސްކ ރަންޖެހޭ އްޒަފ ންުއެސްއޯޕީތަކަކީ

ޅޭުއެސްއޯޕީތައްުސެކްޝަންތަކ ންުކ ރަމ ންދާުމަސައްކަތްތަކާގ ު،ނަމަވެސްުއިންޓަރވިއ ގައިުފާހަގަކޮށްފައިވީ

ުލިބިފައިނ ވާ ުމ ރާޖައޮޑިޓަށް ުއެސްއޯޕީތައް ުއަިދ، 26ުުުކ ރ މަށްޢާަކން. ުއިުގ2021ުަސެޕްޓެންބަރ 

ުރިވިއ ކޮށް ުއެސްއޯޕީތައް ުމަސައްކަތްުފައިނަލްކޮށްފައިުފަށާފައިވީނަމަވެސް ުމި 2022ުުރ މަށްކ ުނ ވާކަމާއި

ު ުކޮިމޓީއެއ6ުްނޮވެންބަރ  ުދ ވަހ  ުއިދާރާއިންު ވަނަ މިުުުނަމަެވސް،ދީފައިވީުމައ ލޫމާތ އ ފައްދާފައިވާކަމަށް

 .ުއްދާފައިވަނީުއޮޑިޓ ގެުމ އްދަތ ުތެރޭގައިކަންކޮމިޓީުއ ފަ

3.2.4 ު ުލިޔެކިޔ ންތައް ުހިމެނޭ ުމަޢ ލޫމާތ ތައް ުއެނގެންޖެހޭ ުކޮންމެހެްނ ުގެުރވަސާމ ވައްޒަފ ންނަށް

ުހ ރިކަމަށާއިކޮމަން ުއިދާު،ފޯލްޑަރއެއްގައި ުހ ންނާނެކަމަށް ުއިންޓްރާނެޓްގައި ރާއިންުމިނިސްޓްރީގެ

ުނަމަވެސް ުމިުމަޢ ލޫމާތ ދީފައިވީ ުުމ ވައްޒަފ ންނަށް ުއެނގިފައިނ ވާކަން ންުއިންޓަރވިއ ތަކ ކަން

ނ ވާފައިވާުފޮުަކމާގ ޅޭގޮތ ންުމ ވައްޒަފ ންނަްށުުގައިުމ2022ުިޑިސެންބަރ 07ުުއަިދުުުފާހަގަކ ރެވ ނ ކަން.

 ގައިުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިވާކަން.2022ުޑިސެންބަރ 08ުުމެމޯއެއްު

   

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްުު

ު ުނަންބަރ  ުކޮމިޝަނ ގެ ުސަރވިސް ުސިވިލް AE/CIR/2018/53ު(17ުު-188)ހ( ުސަރކިއ ލަރ2018ުއެޕްރީލް )

އާންމ ކޮށްފައިވާުނަމޫނާާއު ނޯޓ ންުއިދާރާތަކ ގައިުތައްޔާރ ކ ރ މަށްުއަންގާފައިވާުއެސްއޯޕީތައްުއެުސަރކިއ ލަރއާއެކު 

ުގެނައ މ ގެ ުސިފަ ުރަސްމީ ުއެސްއޯޕީތަކ ގައި ުއަދި ުހިއްސާކ ރ ން. ުމ ވައްޒަފ ންނާ ުތައްޔާރ ކޮށް ުގޮތ ންުއެއްގޮތަށް

ހިމެނޭނެހެންުއެސްއޯޕީތައްު ފަދަުމަޢ ލޫމާތު  އިދާރާގެުތައްގަނޑާއިުސޮއިުއަދިުއެސްއޯޕީއަށްުއަމަލ ކ ރަންުފަށާުތާރީޚު 

ުތައްޔާރ ކ ރ ން.

ުމަސައް ުސެކްޝަނެއްގައި ުއެ ުއެސްއޯޕީތައް ުހ ރި ުގ ޅ ން ުމަސައްކަތްތަކާ ުކ ރާ ުސެކްޝަންތަކ ން ުއެކި ކަތްކ ރާު)ށ(

ުގެންުއެކ ލަވާލ ން.މ ވައްޒަފ ންނާުގ ޅި



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ުމަތީންުމައެއްގެުގައިވާުގޮތ ގެމަތީންުހ ރިހާުމ ވައްޒަފ ންނާމެދ ުެއއްހ2014ުަ)ނ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދ ު

ުތައްޔާރ ކޮށް ުއެސްއޯޕީތައް ުއ ސޫލ ތަކާއި ުތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ ުއިދާރާގައި ުގޮތ ން ުއެއްގޮތަްށުއަމަލ ކ ރ މ ގެ ުއެއާ

 އަމަލ ކ ރ ން.ު

ނަންބަރު )ރު( (2021ުޖަނަވަރ25ުުީ)CB/CIR/2021/24ު-188ސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނ ގެުސަރކިއ ލަރުނޯޓު 

އިވާުގޮތަށްުސިވިލްުސަރިވސްުކޮމިޝަނ ންު(ުއިންުއަްނގާފ2021ަޖޫނ8ުުް)POD/CIR/2021/82ު-188އަދިު

ުއަން ުކޮންމެހެްނ ުމ ވައްޒަފ ންނަށް ުއ ސޫލ ތަކާއި ުއާއްމ ކ ރާ ުސަރކިއ ލަރތަކާއި ުއ ނެރޭ ސޫލ ތަކާއިުގަންޖެޭހ

ުމ ވައްޒަފ  ުހ ރިހާ ުއިދާރާގެ ުމަޢ ލޫމާތ ތަްއ ުބައެއް ުމ ހިންމ  ުފަދަ ުއެސްއޯޕީ ުއަދި ުގަވާއިދ ންުޤަވާޢިދ ތައް ންނަށް

ުފޮނ ވައިުލިބ ނ ކަންުަކށަވަރ ކ ރ ން.

ުހަދައި ުފޯލްޑަރއެއް ުވަކި ުހިެމޭނ ުމަޢ ލޫމާތ  ުބޭނ ންވާ ުކޮންމެެހން ުމ ވައްޒަފ ންަނށް ުފޯލްޑަރު،)ބ( ގަވާއިދ ންުުއެ

ުމަޖެއްސ ން.ހަލިބޭނެުއިްނތިޒާމ ުއަދާހަމަކ ރަމ ންުގެންދިއ މާއެކ ،ުހ ރިހާުމ ވައްޒަފ ންނަށްުއެުމަޢ ޫލމާތ ު

)ބްރޭކް(ުނަގާފައިވާގޮތާުރަސްމީު 3.3 ގަޑީގައިުލިބޭުހ ސްވަގ ތ ކޮޅު  އޮފީހ ންުޒަރޫރީުބޭނ ންތަކ ގައިުު،އިމަސައްކަތު 

ުބެލެހެއްޓިފައިނ ވާކަންުއެއްވެސްުގޮތަކަށްުތައްުވަގ ތ ގެުރެކޯޑ ުބޭރ ގައިުހޭދަކޮށްފައިވާު

ގަޑީގައިުމ ވައްޒަފ ންުބޭރ ގައިުހޭދަކ ރާުވަގ ތ ގެ 3.3.1 މ ވައްޒަފަކ ުު،އިނ ވާކަމާުރެކޯޑ ތައްުބެލެހެއްޓިފައިުމަސައްކަތު 

ހ އްދައާއެކު ުމަށްޒަރޫރީުބޭނ މެއްގައިުއޮފީހ ންުބޭރަށްދިއ މ ގައިުއަމަލ ކ ރަމ ންދަނީުސ ޕަވައިޒަރަށްުއެންގ  ފަހު 

 ން.ކަމ ގައިުއިދާރާއިންުމަޢ ލޫމާތ ދިްނުކަމ ގައިވީުނަމަވެސްުއެފަދަުރެކޯޑެއްުފެންނަންނެތްކަ

އ ލޫމާތ ދީފައިީވުމަމިނެޓްުލިބޭނެކަމަށްުއިދާރާއިނ30ުުްގޮތ ގައިުމ ވައްޒަފ ންނަށްުހ ސްވަގ ތ ކޮޅ ގެު)ބްރޭކް(ުު 3.3.2

ުމޮނިޓަރކ ރަމ ންު،ނަމަވެސް ުިއދާރާއިން ުބޭނ ންކ ރަމ ންދާގޮތް ުހ ސްވަގ ތ ކޮޅ  މީގެުުނ ދާަކން.މ ވައްޒަފ ން

ތ ރ ންުކޮޅ ގެުއިހ ސްވަގ ތ ު،ސަބަބ ންުމ ވައްޒަފ ންުހ ސްވަގ ތ ުކޮޅަށްުހޭދަކ ރާުވަގ ތ ުއެނގެންުނެތްކަމާއި

ބެލެހެއްިޓފައިުނެތ މ ގެުސަަބބ ން،ުއެުގޮތ ގެުަމތީ ހޭދަކ ރާުނަމަ،ުއޭގެުމަޢ ޫލމާތު  ުހޭދަވާުަވގ ތަށްުންުވަގ ތު 

 ފައިސާުކަނޑަމ ންުނ ދާކަން.

ބޭނ ންކ ރަމ ންދާުހާޒިރީުސިސްޓަމްު 3.3.3 ދިއ މ ގައިުއިވާުގޮތ ންުމ ވައްޒަފ ންުބޭރަށްުފަރ މާކ ރެވިފަުއިދާރާގައިުމިހާރު 

ފަންކްޝަންކަން.ުމިގޮތ ންުޒަރޫރީުބޭނ މެއްގައިު"ޗެކްުއައ ޓް"ުއަދިު"ޗެކްުއިން"ުހަމައެކަނިުބޭނ ންކ ރެވެނީު

"ޗެކްުއައ ޓް"ުއަދިު"ޗެކްުއިން"ުކަން.ުއެހެންކަމ ންުއޮޑިޓަށްުުހ ސްވަގ ތ ކޮޅ ގައިުބޭނ ްނކ ރަމ ންދަނީނ ވަތަު

 ުގެްނެނތްކަން.ނމ ވައްޒަފ ންުބޭރ ގައިުހޭދަކޮށްފައިވާުސަބަބ ުއެު،އިރ ުލިބިފައިވާުޙާޒިރީުރިޕޯޓްތަކަށްުބަލާ



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ަގވާއިދ ންުއިދާރާގެުރަސްމީުމަސައްކަތ ގަޑީގައިުު 3.3.4 ު،ހެއްިޓފައިނ ވާކަމާއިތައްުބެލެރެކޯޑްމ ވައްޒަފ ންުބޭރަށްދާުއިރު 

ުުމި ުމޮނިޓަރކ ރަމ ންނ ާދކަން ުކަން ުލިބިފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުކ ިލޔެކިޔ ންތަކާއި ރެވ ނު މ ވައްޒަފ ންނާ

 އިންޓަރވިއ ތަކ ންުފާހަގަކ ރެވ ނ ކަން.

3.3.5 ު ުސޮފްޓްވެއަރ ުރިސޯސް ުހިއ މަން ުބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ުމިހާރ  ުއިދާރާގައި މ ގައިުބޭނ ންކ ރ "މެކްރޯމޯޑް"

އިންޓަރވިއ ތަކ ގަ ފ ންުއިުގިނަުމ ވައްޒަމ ވައްޒަފ ންނަށްުދަތިތަކެއްުކ ރިމަތިވާކަމަށްުމ ވައްޒަފ ންނާުކ ރެވ ނު 

ގައިުއެކިގޮަތށްުއެކިުއިދާރާގެުމ ވައްޒަފ ންުއޮފީހ ންުބޭރަްށދިއ މ ވަގ ތު ުގޮތ ްނުމިުފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.ުުމިު

ވ ރެުުފްޓްވެއަރއަށްކ ރިންުއިދާރާގައިުބޭނ ންކ ރަމ ންދިޔަުއީއެޑްމިންުސޮމ ވައްޒަފ ންުއަމަލ ކ ރަމ ންދާކަން.ު

މ ވައްޒަފ ންުުގިނަުއިންޓަރވިއ ގައިުވެސްުއ ނދަގޫކަންންކ ރަންުމިހާރ ުބޭނ ންކ ރަމ ންދާުސޮފްޓްވެއަރުބޭނ 

ުމ ވައްޒަފ ންުފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. ުހ ރިހާ ުހިއ މަންުރސޯސްުސެކްޝަނ ގެ ުހަމައެއާއެކ  ވެސްުމިުުނަށްުއަދި

 ގޭކަން.ނސޮފްޓްވެއަރުއެންމެުފ ރިހަމަގޮތ ގައިުބޭނ ންކ ރަންނޭު

ފަންކްޝަންުހިމެނިފައިނ ވާކައެޓެންޑެންސްުސިސްޓަމްގައިު"ބްރޭކްއިންު 3.3.6 މަށާއިުަހމައެކަނިުއާއިުބްރޭކްުއައ ޓްު"

ގަޑީގައިުމ ވައްޒަފ  ބޭރ ގައިުހޭދަކ ރާުުން"ޗެކްއިންުއާއިުޗެކްުއައ ޓް"ުހިމެނިފައިވ މ ގެުސަބަބ ންުމަސައްކަތު 

 ެބލެހެއްޓެމ ންނ ދާަކން.މޮނިޓަރކޮށްުުވަގ ތާއިުސަބަބ 

 އިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

މަތީްނުއެއްގޮތްވާުގޮތ ގެުއާ(ުހ)ވަނަުމާއްދާގ170ުުެގ2014ުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދު )ހ(ު

ގަޑީގައިުމ ވައްޒަފ ންުހ ސްވަގ ތ ކޮޅ ގެުގޮތ ގައިުހޭދަކ ރާުވަގ ތު  އ ޓްުއަދިުބްޭރކްުއަބްރޭކްު)މަސައްކަތު 

ުބާރ އަޅައިު(އިން ުކ ރ މަށް ުރެކޯޑ  ުމ ވައްު،ގަވާއިދ ން ުރެކޯޑ ތައް ުކަންތައްމި ުބަލަަހއްޓާުޒަފ ންގެ ތައް

ުން.ސެކްޝަނ ންުބެލެހެއްޓު 

މަތިްނުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުއާުއެއްގޮތްވާުގޮތ ގ171ުެގ2014ުުެ)ށ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދު 

ުބޭނ މެ ުއަމިއްލަ ުމ ވައްޒަފެއް ުގަޑީގައި ުމަސައްކަތ  ުރަސްމީ ުވަގ ތާއިުއްގައިުއޮފީހ ންުބޭއޮފީހ ގެ ރަށްދާ

ު ުރެކޯޑްޤަވާސަބަބ  ުމަތިން ުގޮތ ގެ ުޢިދ ގައިވާ ުރެކޯޑްތައް ުމި ުބާރ އަޅައި، ުއަދިުޕަވަސ ުކ ރ މަށް އިޒަރ

ުއ ން.މ ވައްޒަފ ންގެުކަންތައްތައްުބަލަަހއްޓާުސެކްޝަނ ންުގަވާއިދ ންުމޮނިޓަރކ ރަމ ންުގެންދި

ުބަލަހަ ުއެެޓންޑެްނސް ުބްރޭކްއި)ނ(ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުއާއި ުއައ ޓް ުސިސްޓަމަްށުބްރޭކް ްނުކ ރެވޭނެުއްޓަމ ންދާ

ުގޮތްުހަމަޖެއްސ ން.



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ނގޭނެހެންުހާޒިރީު)ރ(ުމ ވައްޒަފ ންގެުހ ސްވަގ ތ ކޮޅ ގައިުއަދިުޒަރޫރީުބޭނ މ ގައިުބޭރަށްދާުވަގ ތ ުވަކިންުއެ

ުސިސްޓަމްުފަރ މާކ ރ ން.

ުއާއިލީު 3.4 ުސަލާމާއި ުުމ ވައްޒަފ ންގެ ުޗ އްޓީނެގ މ ގައި ުއަހަރީ ުއަދި ުޗ އްޓީ ުއ ޞޫލ ތަކާުޒިންމާ ގަވާއިދ ތަކާއި

ުއެއްގޮތަށްުއަމަލ ކ ރަމ ންނ ދާކަން.

ކ ރ މަށްުކޮށްުމޮނިޓަރއްުދ ވަހ ންުދ ވަހަށްުއަޕްޑޭޓްގެުރެކޯޑްތަމ ވައްޒަފ ންުސަލާމްުއަދިުއާއިލީުޒިންމާުޗ އްޓީ 3.4.1

ުއެޗް ުއައޯޑީމ ވައްޒަފ ންނަށާއި ުއިދާރާއިން ކަންުުއެު،މަވެސްންގާކަމަށްުމަޢ ލޫމާތ ދިންުކަމ ގައިވީުނަންނަށް

 އޮޑިޓްުއޮބްޒަވޭޝަނަށްުފާހަގަކ ރެވ ނ ކަން.ުއެގޮތަށްުކ ރެވިފައިނ ވާކަމަށް

ުގަވާއިދ ު 3.4.2 ުމާއްދާގ178ުުެގ2014ުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެ ު(ުޅ)ވަނަ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަށްުގޮގައި

ު ުޗ އްޓީ ުއަހަރީ ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުޮގތ ން ުތ2022ުާބެލެހެއްޓ މ ގެ ުޗ އްޓީ ުއަހަރީ ުއަހަރ ގެ ވަްލުވަނަ

ުތައްޔާރ  ުނަމަވެސް،ުއެުތާވަލް ުތާރީޚެއްގައިތައްޔާރ ކޮށްފައިވީ ުކޮން ުއެުލިކޮށްފައިވަނީ ޔ މ ންުއެނގެންުކަން

ު ުއަދި ުމ އްދަތ ގައިނެތްކަން. ުއޮބްޒަރވޭޝަނ ގެ ުބަުއޮޑިޓް ުމ ވައްޒަފ ންނަށް ުތިބި އެުު،އިރ ުލާޗ އްޓީަގއި

ުތާވަލް ުޗ އްޓީ ުނެތްކަން.މ ވައްޒަފ ން ުފެންނަން ުބަދަލާއެުޗ އްޓީުއަދިުއިން ުއަންނަ ުޗ އްޓީތާވަލަށް ުއްގޮަތށް

 ތާވަލްުއަދާހަމަކ ރަމ ންުނ ގެންާދކަން.

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ުގަވާއިދ ު ުމާއްދާގައިވ188ުާއާއ187ުުިގ18ުުެޗެޕްޓަރުގ2014ުުެ)ހ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެ ުވަނަ

ުޒިން ުއާއިީލ ުސަލާމާއި ުމަތިން ުދ ވަހ ންގޮތ ގެ ުރެކޯޑްތައް ުޗ އްޓީގެ ުއަޕްމާ ބެެލހެއްޓޭެނުުޑޭޓްކޮށްދ ވަހަށް

ުމ ވައްޒަފ ންގެުކަންަތއްތައްުބަލަހައްޓާުސެކްޝަނ ންުހަމަޖެއްސ ން.ުއިންތިޒާމ 

ތަްށުގޮގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު(ުޅ)ވަނަުމާއްދާގ178ުުެގ2014ުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދ ުު(ށ)

ުތައްޔާރ ކޮށް ުތާވަލް ުޗ އްޓީ ުު،އަހަރީ ުއިްނތިޒާމް ުކ ރެވޭނެ ުއަޕްޑޭޓް ުބަދަލ ތަްއ ްއޒަފ ންގެުމ ވައަންނަ

ގެުކަްނތައްތައްުއްސައި،ުޗ އްޓީުތާަވލާުއެއްގޮތަށްުޗ އްޓީދިނ މ ހަމަޖަކަންތައްތައްުބަަލހައްޓާުސެކްަޝނ ންު

 ުުށްގެންދިއ ން.ކ ރިޔަ



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ުއީު 3.5 ުފެންވަރ ބެލ މ ގެު-ސީއެސްވިއ ގައިގެ ުމަސައްކަތ ގެ ުމެދ ވެރިކޮށް ުމޮޑިއ ލް ުމެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް

 މަސައްކަތްުފ ރިހަމައަށްުކ ރިއަށްގެންގޮސްފައިނ ވާކަން.

ުއ2022ުުީ 3.5.1 ުސީއެސްވިއ ގައިގެ ުމަސައްކަތް ުފެންވަރ ބެލ މ ގެ ުމަސައްކަތ ގެ ުއަހަރ ގެ ޕަރފޯމަންސްު-ވަނަ

 ކ ރިއަށްގެންގޮސްފައިނ ވ ން.ގަވާއިދ ންުމެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއ ލްުމެދ ވެރިކޮށްު

3.5.1.1 2022ުު 7ުުނޮވެންބަރ  ުނިޔަލަށް ުދ ވަހ ގެ ުއީވަނަ ު-ސީއެސްވިއ ގައިގެ ނޭޖްމަންްޓުމެޕަރފޯމަންސް

ުމެދ ވެރިކޮށްމޮޑި ުމަސައްކަތ2022ުާުއ ލް ުފެންވަރ ބެލ މ ގެ ުމަސައްކަތ ގެ ުއަހަރ ގެ ުގ ޅިގެންުވަނަ

25ުން.ުއަދިުމ ވައްޒަފ ންގެކ61ުަމ ވައްޒަފ ންގެުތެރެއިނ86ުުްުއަޅަންުފަށާފައިވަނީޓާގެޓް/ޓާސްކްު

 މ ވައްޒަފ ންގެުޓާގެޓް/ޓާސްކްުއަޅަންުފަށާފައިނ ވާކަން.ު

3.5.1.2 2022ުު ުސީއެސްވިއ ގަުވަނ7ުަނޮވެންބަރ  ުނިޔަލަށް ުހިމެނޭުުއިގެދ ވަހ ގެ ރަޖިސްޓްރީގައި

ު ުމަސައްކަތްކ ރާ ުކަނޑައަޅާފައިނ ވާކަނ4ުްމިނިސްޓްރީގައި ުސ ޕަވައިޒަރ މީގެުު.މ ވައްޒަފ ންގެ

ު ުލިބޭތެރޭގައި ުހިމެނޭކަމާއިުމ ސާރަ ުމ ވައްޒަފެއް ުވީްއލާފައިވާ ުމ ު،ގޮތަށް ުވީއްލާފައިވާުވައްޒަފަކީމި

 ކަން.ފަހަނައަޅާުގޮސްފައިވީުނަމަވެސްުއިދާރާއަށްުހާޒިރ ވަމ ންނ ދާުމ ވައްޒަފެއްުމ އްދަތ 

ނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއ ްލުމެޕަރފޯމަންސްު-ސީއެސްވިއ ގައިގެުއީތައްުއްުމ ވައްޒަފ ންގެުޓާެގޓް/ޓާސްކްބައެ 3.5.1.3

ު ުއިވެލ އޭޓްކ ރަމ ންމެދ ވެރިކޮށް ުޓާގެޓް/ޓާސްކ ތައް ުގަވާއިދ ން ުނަމަވަސް އަިދުުކަން.ނ ދާއަޅާފައިވީ

ުއީ ުސީއެސްވިއ ގައިގެ ުމ ވައްޒަފ ންނަށް ުވަނ މަްށުޕަ-ބައެއް ުމޮޑިއ ލްއަށް ުމެނޭޖްމަންޓް ރފޯމަންސް

ުން.ކަމަށްުމ ވައްޒަފ ންުއަހ ލ ވެރިވެފައިނ ވާކަުމިު،ގޭަކމާއިނވެސްުނޭުބޭނ ންކ ރާުލިންކ 

 އިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ުއިޞްލާޙް(ު)ދެވަނ2022ުަމަސައްކަތ ގެުފެްނވަރ ބެލ މާބެހޭުއ ޫޞލު )ހ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްުމ ވައްޒަފ ންގެު

ުސީއެސްވިއ ގަ ުފ ރިހަމަކޮށް ުމަސައްކަތްތައް ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުމ އްދަތ ތަކަށް ުބަޔާންކ ރާ ުއޮންލައިްނުގައި އިގެ

ސައްކަތ ގެުވަނަުއަހަރ ގެުމ2022ުަނޭޖްމަންޓް"ުމޮޑިއ ލްުމެދ ވެރިކޮށްުމެޕަރފޯމަންސްު-ޕޯޓަލްގެުތެރެއިންު"އީ

ު.ފެންވަރ ބެލ މާުގ ޅޭުއެންމެހާުަމސައްކަތްތައްުކ ރިއަށްގެންދިއ ން

ުު ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުސީއެސްވިއ ގ2022ުަ)ށ( ުމަސައްކަތް ުފެންވަރ ބެލ މ ގެ ުމަސައްކަތ ގެ ުއަހަރ ގެ -އީުއިގެވަނަ

އިުސިވިލްުސަރވިސްުޕަރފޯމަންސްުމެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއ ލްުމެދ ވެރިކޮށްުކ ރ މ ގެުމަސައްކަތްުކ ރިއަށްގެންދިއ މ ގަ

ު.ކޮމިޝަނ ންުޢާންމ ކޮށްފައިވާުަސރކިއ ލަރތަކާއިުސަރކިއ ލަރުނޯޓ ތަކާުއެއްގޮތަށްުއަމަލ ކ ރ ން



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ުއިޞްލާޙް(ު)ދެވަނ2022ުަ)ނ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްުމ ވައްޒަފ ންގެުމަސައްކަތ ގެުފެންވަރ ބެލ މާބެހޭުއ ޞޫލު 

ުއަށްުމ ވައްޒަފ ންުއަހ ލ ވެރިކ ރ ވ ން.ު

ު

ުއ2021ުުީ 3.5.2 ުސީއެސްވިއ ގައިގެ ުމަސައްކަތް ުފެންވަރ ބެލ މ ގެ ުމަސައްކަތ ގެ ުއަހަރ ގެ ޕަރފޯމަންސްު-ވަނަ

 މެދ ވެރިކޮށްުކ ރިއަށްގެންގޮސްފައިނ ވ ން.ުމެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއ ލްު

ުއީ 3.5.2.1 ު-ސީއެސްވިއ ގައިގެ ުމެޕަރފޯމަންސް ުމެދ ވެރިކޮށް ުމޮޑިއ ލް ުއަހަރ ގ2021ުުެނޭޖްމަންޓް ވަނަ

ު ުމަސައްކަތް ުފެންވަރ ބެލ މ ގެ ުމަސައްކަތ ގެ 8ުުމ ވައްޒަފ ންގެ ުހަމ2022ުަނޮވެންބަރ  އަްށުއާ

ު ުއަހަރ ގެ ުއެ ުނިންމާފައިވަނީ ުހިމެފ ރިހަމައަށް ުތެރޭގައި ުފެންވަރ ބެލ މ ގެ 74ުުނޭމަސައްކަތ 

 މ ވައްޒަފ ންގެކަން.49ުމ ވައްޒަފ ންގެުތެރެއިންު

2021ުުމ ވައްޒަފ ނ19ުްވަނަުއަހަރ ގެުމަސައްކަތ ގެުފެންވަރ ުބެލ މ ގެުތެރޭގައިުހިމެނ2021ުުޭ 3.5.2.2

މީގެުތެރެއިންު އިދާރާއިންުވަކިވެފައިވީުނަމަވެސުް، ވައްޒަފ ންގެުގެުމ ވަނަުއަހަރ 2021ުވަނަުއަހަރު 

ު ުފ ރިހަމަކޮށްފައިވަީނ ުމަސައްކަތް ުފެންވަރ ބެލ މ ގެ ުކ6ުަމަސައްކަތ ގެ 13ުު،މާއިމ ވައްޒަފ ންގެ

 ފ ރިހަމަކޮށްފައިނ ވާކަން.މަސައްކަތ ުފެންވަރ ބެލ މ ގެުމަސައްކަތްުމ ވައްޒަފ ންގެު

 ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ލްުސަރވިސްގެުމަސައްކަތ ގެުފެންވަރ ބެލ މ ގެުމަސައްކަތްު"ދިވެހިުިސވިަވަނުއަހަރ ގ2021ުުެ(ުމ ވައްޒަފ ންގެުހ)

ބެލ މާެބޭހުއ ޞޫލ ގެުއަތްމަތީުފޮްތު)ތިންަވނަުއިޞްލާޙ ("ުއަދިު ނަުއަހަރ ެގުވ2021ުަމަސައްކަތ ގެުފެންވަރު 

ުޢާންމ ކޮްށފައިވާުސަރކި ުކޮމިޝަނ ން ުގ ޅޭގޮތ ންުސިވިލްުސަރވިސް ުފެންވަރ ބެލ މާ ލަރތަކާިއުއ މަސައްކަތ ގެ

ުސީއެސްވިއ ގަ ުއެއްގޮތަށް ުނޯޓ ތަކާ ު-އީުއިގެުސަރކިއ ލަރ ުމެދ ވެރިކޮށްުމެޕަރފޯމަންސް ުމޮޑިއ ލް ނޭޖްމަންޓް

 ކ ރިއަށްގެންދިއ ން.

 ގަވާއިދ ންުބާއްވަމ ންުނ ދިއ ން.ބައްދަލ ވ ންތައްުުގައިުއެކ ލަވާލާފައިވާުކޮމިޓީތަކ ގެުއިދާރާު 3.6

3.6.1 ުު ުމަސައްކަތްތައް ުހަލ ވިކަމާއެކ އިދާރާގެ ުކ ރިއަށްުހަރ ދަނާކަމާއި ުގޮތެއްގައި ދިއ މަށްޓަކައިުގެންޒިންމާދާރ 

 އިދާރާއިންުމައ ލޫމާތ ުދީފައިވާކަން.އެކ ލަވާލާފައިވާކަމަށްުކޮމިޓީއެއ9ުުްުއިދާރާގައި

 # ކޮމިޓީގެުނަންު ކޮމިޓީުއ ފެއްދިުތާރީޚ ު

2020ސެޕްޓެންބަރު 14ު  
ުހަޅާށަދަށ ންުހ ޖެންޑަރުއީކ އަލިޓީގެުޤާނޫނޫގެު

 ޝަކ ވާތައްުބަލާުކޮމިޓީު
1 



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

14 

 

2017އެޕްރީލ24ުުް  
ޖިންސީުފ ރައްސާރަކ ރ މާއިުގޯނާކ ރ ންު

 ހ އްޓ ވ މ ގެުކޮމިޓީު
2 

2020ޑިސެންބަރު 15ު  
ނ ގެުމަޢ ލޫމާތ ުހޯދައިުލިބިަގތ މ ގެުަހއްޤ ގެުޤާނޫ

 ދަށ ންުއެކ ލަވާލާފައިވާުމ ރާޖަޢާުކޮމިޓީ
3 

2020ޑިސެންބަރު 16ު ކޮމިޓީބިޑްު   4 

2021ޑިސެންބަރު 21ު  5 ޓްރަސްޓްުފަންޑްުކޮމިޓީ 

2020ސެޕްޓެންބަރު 14ު  
ހިއ މަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްު

)އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ(ުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޮމިޓީ  
6 

2020ސެޕްޓެންބަރު 14ު  7 އިންޓަވެންޝަންުކޮމިޓީު 

2020ސެޕްޓެންބަރު 14ު ކޮމިޓީކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްުސަބްު   8 

2020ސެޕްޓެންބަރު 14ު  
ުޕްލޭންުސްޓްރެޓިޖިކްުއެކްޝަން

ންގުކޮމިޓީރިއައިމްޕްލިމެންޓޭޝަންުސްޓެ  
9 

ުފެށިގެނ1ުްުޖަނަވަރ2020ުީު 3.6.2 ުދ ވަހ ން 2022ުުުފެށިގެންުވަނަ ުނިޔަލ15ުައޮކްޓޫބަރ  ުދ ވަހ ގެ ށް،ުވަނަ

 ން.ބައްދަލ ވ ންުބާއްވާފައިވާކ21ުަ.އެމް.ޑީުކޮމިޓީގެުއެޗް.އާރް

3.6.3 ުު ުނަންބަރ  ުސަރކިއ ލަރުނޯޓް ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ޖ ލައER/CIR/2020/71ު(2020ުުި-188ކޮމިޝަނ ން

އާުއެއްގޮތަށްުއިދާރާގައިު"ޖިންސީުފ ރައްސާރަކ ރ މާއިުގޯނާކ ރ ންުހ އްޓ ވ މ ގެުކޮމިޓ14ީ އެކ ލަވާލާފައިވީުު( "ު

 ގެންުނެތްކަން.ވާކަންުއެނބައްދަލ ވ މެއްުބާއްވާފައިއެއްވެސްުމިުކޮމިޓީގެުު،ނަމަވެސް

ުއެހެނިހެންުލާފައިވާފިޔަވައި،ުއިދާރާއިންުއެކ ލަވާބިޑްކޮމިޓީުއަދިުޓްރަސްޓްފަންޑްުކޮމިޓީުު،އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީު 3.6.4

 ުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިނ ވާކަްނ.ކޮމިޓީތަކ ގެުބައްދަލ ވ ްނތަކ ގެުރެކޯޑްތައްު

ުުހެއްޓިފަިއނ ވާަކން.ރެކޯޑ ަތއްުގަވާޢިދ ންުބެލެއިދާރާގައިުއެކ ލަވާލާފައިވާުކޮމެޓީތަކ ގެުބައްދަލ ވ ންތަކ ގެު 3.6.5

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ުހަލ ވިކަމާއެކ ު)ހ( ުހަރ ދަނާކަމާއި ުމަސައްކަތްތައް ުކ ރިއަށްުއިދާރާގެ ުއިދާރާއިން އ މަށްޓަަކއިގެންދިޒިންމާދާރ ުގޮތެއްގައި

ުކޮމިޓީތަ ުއެއެކ ލަވާލާފައިވާ ުޕްރޮސީޖަރއާ ުއެ ުއެކ ލަވާލ މާއި، ުޕްރޮސީޖަރތައް ުހިންގާނެގޮތ ގެ ުކޮމެޓީގެުއް އްގޮތަށް

ު.އެުބައްދަލ ވ ންތަކ ގެުރެކޯޑްުބެލެހެއްޓ ންު،ބައްދަލ ވ ންތައްުގަވާއިދ ންުބާއްަވއި

ގޮތެއްގައިުމަސައްކަތްތައްު)ށ(ުއިދާރާގެުއިސްވެރިންގެުގ ޅ ންުރަނގަޅ ކޮށްުމަސައްކަތަށްުއަހ ލ ވެރިކ ރ މާއިުނަތީޖާުބޮޑު 

ުަބއްދަލ ވ ންތަްއު ުމ ވައްޒަފ ންނާއެކ  ުއިސްވެރިންނާއި ުގޮތ ން ުހިއްސާކ ރ މ ގެ ުމ ވައްޒަފ ްނނާ ުގޮތްތައް ކ ރެވިދާނެ

ުބޭއްވ ން.



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

15 

 

ުޓަމ ްނުގެންދިއ ން.ތަކ ގެުބައްދަލ ވ ްނތަކ ގެުރެކޯޑްތައްުޤަވާއިދ ންުބަލަހައްދާރާއިންުބާއްވާުއެކިއެކިުކޮމިޓީ)ނ(ުއި

3.7 ު ުއައްޔަންކ ރ މ ގައި ުވަޒީފާއަށް ުއ ޞޫލ ތަކާއިުމ ވައްޒަފ ން ުގަވާއިދ ތަކާއި ުކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނ ން

ުމިންގަނޑ ތަކާުއެއްގޮތަށްުއަމަލ ކޮށްފައިނ ވ ން.

ންުޢަމަލ ކ ރަންޖެޭހުުއިދާރާތަކ ުސިވިލްުސަރވިސްގެުވަޒީފާތަކަށްުމީހ ންުހޮވ މާއިުއައްޔަންކ ރ މ ގައިުސިވިލްުސަރވިސްގެު 3.7.1

ކަންތައްތައް ވަނީއެވެ.ުމިުއޮޑިޓ ގައިުތިރީގައިުއެުއ ޞޫލ ތަކާއިުފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭުމަރ ޙަލާތަކާުގ ޅިގެންުފާހަގަކ ރެވ ނު 

5ުށްުހޮވާލެވ ނު ގައިުކ ރިއަށްގެންގޮސްފައިވާުރިކ އެސްޓްތަކ ގެުތެރެއިންުރެންޑަމްކ2022ުޮއަދ2021ުުިބަލާފައިވާނީު

 ރިކ އެސްޓެވެ.ު

3.7.1.1 ު ުމެދ ވެރިކޮށް ުސީއެސްވިއ ގަ ުރިކ އެސްޓްތައް ުބައެއް ުފަށާފައިވަސީއެސްވިއ ގައަށް ުއިޢ ާލނ ެގުއަޅަން ނީ

 ން.ު)ތިރީސް(ުދ ވަހ ގެުފަހ ންކ30ުަމ އްދަތ ުހަމަވާުތާރީޚ ންުފެށިގެްނުސަރ ކާރ ުބަންދ ނޫންު

1ުކޭސް ުނަންބަރ  ުރިކ އެސްޓް :R-APP/2022/01606ުު ުސީއެސްވިއ ގައަށްުއާއެކ 

ުއިޢ ލާނަކީު 2022ުޖަނަވަރ27ުުީު(459-HR/1/2022/26(IUL))އެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ

ު ުސަރ ކާރު ުމ އްދަތ ހަމަވާގައި ުފެށިގެން ުތާރީޚ ން ުހަމަވާ ުމ އްދަތ  އިޢ ލާނެއްކަން.ުއިޢ ލާނ ގެ

ު ުތެރޭގައ30ުިބަންދ ނޫްނ ުދ ަވހ ގެ 13ުު)ު)ތިރީސް( ުހޮވިފަު(2022މާރިޗ  ިއާވުވަޒީފާއަށް

އަދިުލަސްވިުސަބަބެއްު ފަރާތްުއައްޔަންކ ރ މަށްުސީއެސްވިއ ގަުމެދ ވެރިކޮށްުހ ށަހަޅާފައިނ ވާކަންު.

ުރިޕޯޓ ގައިުުކަމަށް ުއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ ުުސީއެސްވިއ ގައަށް ވަނައަްށ1ުުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ނ ލިބިުލަސްވ ާމުުދިޔަުފަރާތ ންުމަގާމ ގެުވަޒީފާުހ ށަހަޅާުލިޔ ންު)އެކްސްސެޕްޓެންސްުފޯމް(

ު ުދިނ ަމށްކަމަށް.2ުގ ޅިގެން ުފ ރ ސަތ  ުފަާރތަށް ުދިޔަ ުމަތިުވަނައަށް ުއެންމެ ުޕޮއިްނޓ ުއަދި ން

ވަޒީފާުހ ށަހަޅާުުގައ11:12ިގ2022ުުެފެބ ރ ވަރ24ުުީކަންުައްނގައިުުއެުލިބިފައިވާުފަރާތަށް

ު ުލިޔ ން ުމި ުއީމެއިލްކޮށްފައިވާކަން.ުއަދި ފަހ ުުފ ރިހަމަކ ރ މަށްގަޑިއިރ ގެުކ ރިނ72ުުްލިޔ ން

ުފޮނ ވ މަށް ުބަާޔންކޮށްފައިވާކަންުއަނބ ރާ ުު.ވެސް ުއެފަރާތ ން ގަޑިއިރ ގ72ުުެއެހެްނނަމަވެސް

މާރިޗު 2ުވަނަުއަށްުގޮސްފައިވާުފަރާތަށްުމިުފ ރ ސަތ ުު 2ތެރޭގައިުޖަވާބ ދާރީުވެފައިނ ވާތީު

2022ުު ުފަރާތ ން ުއެ ުދީފައިވާކަން.ުއަދި 2ުުގައި 2022ުުމާރިޗ  ުގައި މާރިޗު 6ުސޮއިކޮށް

އިޢ ލާނ ގެުމ އްދަތ ުމިުތާރީޚަކީުއަދިުު.ގައިުނިކ މެވޭނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްުފޮނ ވާފައިވާކަނ2022ުް

ބަންދ ނޫންު )ތިރީސް(ުދ ވަސްުހަމަވާުތާރީޚ ގެުކ ރީގ30ުުެހަމަވާުތާރީޚ ންުފެށިގެންުސަރ ކާރު 



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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އިދާރާއިންުމިުރިކ އެސްޓްުސީުުތާރީޚެއްކަން. އަޅަންުުއެސްވިއ ގަުމެދ ވެރިކޮށްއެހެންުނަމަވެސުް،

ު.ގައިކަނ2022ުްއެޕްރީލްުު 4ުފަށާފައިވަނީ

ުނަންބަރ 2ކޭސް ުރިކ އެސްޓް ުއެމްޕްލޯއިމަންޓް : R-APP/2022/01862 ާުސީއެސްވިއ ގައަށްުއ އެކ 

2022ުފެބ ރ ވަރ28ުުީު(459-HR/1/2022/78(IUL))އެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާުއިޢ ލާނަކީު

ގެންުސަރ ކާރު ޢ ލާނެއްކަްނ.ުއިޢ ލާނ ގެުމ އްދަތ ުހަމަވާުާތރީޚ ންުފެށިގައިުމ އްދަތ ހަމަވާުއި

އިވާު(ުވަޒީފާއަށްުހޮވިފ2022ައެޕްރީލ11ުުް)ތިރީސް(ުދ ވަހ ގެުތެރޭގައިު)30ުބަންދ ނޫންު

އަދި މިުރިކ އެސްޓްުުފަރާތްުއައްޔަންކ ރ މަށްުސީއެސްވިއ ގަުމެދ ވެރިކޮށްުހ ށަހަޅާފައިނ ވާކަންު.

ުމެ ުސީއެސްވިއ ގަ ުފަށާފައިވަނީ ުއިދާރާއިން 19ުުދ ވެރިކޮށް ުކަމ2022ުާއެޕްރީލް އިުގައި

ވަނީުހ ސްުރިކ އެސްޓާއެކ ުމައްސަލަުހިނގާދިޔަުގޮތ ގެުރިޕޯޓ ގެުބަޔަށްުއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައި

ސ ވާލެއްކ ރ މަކާުނ ލާުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމި އެހެންުނަމަވެސްުއިތ ރު  ޝަނ ންުގަނޑެއްކަންު.

ުއެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން.ރިކ އެސްޓްުުމި

ުނަންބަރ 3ކޭސް ުރިކ އެސްޓް ުއެމްޕްލޯއިމަންޓް : R-APP/2021/05074 ާުސީއެސްވިއ ގައަށްުއ އެކ 

ު ުއިޢ ލާނަކީ އޮކްޓޫބަރ 13ުުު(459-HR/1/2021/196(IUL))އެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ

ުތާރީޚ 2021ު ުހަމަވާ ުމ އްދަތ  ުއިޢ ލާނ ގެ ުއިޢ ލާނެއްކަން. ުމ އްދަތ ހަމަވާ ުގައި ށިގެންުފެން

ބަންދ ނޫންު އަްށު(ުވަޒީފ2022ާުނޮވެންބަރ 30ު)ު)ތިރީސް(ުދ ވަހ ގެުތެރޭގައ30ުިސަރ ކާރު 

ކަން.ުއަދިުމިުހޮވިފައިވާުފަރާތްުއައްޔަންކ ރ މަށްުސީއެސްވިއ ގަުމެދ ވެރިކޮށްުހ ށަހަޅާފައިނ ވާ

ގައ2021ުުިރު ޑިސެންބ8ުަރިކ އެސްޓްުސީއެސްވިއ ގަުމެދ ވެރިކޮށްުއިދާރާއިންުފަށާފައިވަނީު

ުއި ުސަބަބެއްކަމަށް ުރިޕޯޓ ގައި ުގޮތ ގެ ުހިނގާދިޔަ ުމައްސަލަ ުރިކ އެސްޓާއެކ  ންޓަވިއ ުކަމާއި

ބަޔާންކޮށްުއިންޓަވިއ ުލަސްވ ންކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް ުފައިނ ވާކަން.ލަސްވިުސަބަބު 

4ުކޭސް ުނަންބަރ  ުރިކ އެސްޓް :R-APP/2022/00114ުުުސީއެސްވިއ ގައަްށ އާއެކ 

ު ުއިޢ ލާނަކީ ނޮވެންަބރ 25ުުު(459-HR/1/2021/237(IUL))އެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ

ުފެށިެގްނ2021ުު ުތާރީޚ ން ުހަމަވާ ުމ އްދަތ  ުއިޢ ލާނ ެގ ުއިޢ ލާނެއްކަން. ުމ އްދަތ ހަމަވާ ގައި

ު ުބަންދ ނޫން ު)30ުސަރ ކާރ  ުތެރޭގައި ުދ ވަހ ގެ 6ުު)ތިރީސް( ުވަޒީފާއަށ2022ުްޖަނަވަރީ )

ު ުފަރާތް ުއަިދުހޮވިފައިވާ ުހ ށަހަޅާފައިނ ވާކަން. ުމެދ ވެރިކޮށް ުސީއެސްވިއ ގަ އައްޔަންކ ރ މަށް

ުރިޕޯޓ ގައިު ުއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ ުސީއެސްވިއ ގައަށް ުކަމަށް ުސަބަބެއް ލަސްވި



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

17 

 

ުއެޓެސް ުއެހެންުސްޑޮކިއ މަންޓްުޑްޓެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުލަސްވެފައިވާތީކަމަށް. ނަމަވެްސުލިބ ން

29ުު ުއެޓެުގައ2021ުިޑިސެންބަރ  ުސީއެސްވިއ ގަލިޔ ންތައް އަށްުސްޓްކޮށްަފއިވާކަން

ުމަތިންު ުއެންމެ ުމަގާމަށް ުމި ުއަދި ުފާހަގަކ ރެވޭކަން. ުލިޔެކިޔ ންތަކ ން އެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ

ުއެު ުފަާރތަށް ުލިބިފައިވާ ުުޕޮއިންޓ  ުއަންގާފައިވަނީ 27ުުކަން ުކަމާިއ2021ުުޑިސެންބަރ  ގައި

ގައިުސޮއިކޮށްުފޮނ ވާފައިވާކަން.2021ުުޑިސެންބަރ 27ުުުހޮވ ނ ުފަރާތ ންުވަޒީފާުަގބޫލ ކޮށްު

2022ުޖަނަވަރ9ުުީުއަޅަންުފަާށފައިވަނީުއިދާރާއިންުމިުރިކ އެސްޓްުސީއެސްވިއ ގަުމެދ ވެރިކޮށް

ު.ގައިުކަން

ުރިކ އެސްޓާއެކ ުއެސްވިއ ގަސީ 3.7.1.2 ުވަޒީފާތަުއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވަނީުއަށް ުސަރވިސްގެ ުީމހ ންުސިވިލް ކަށް

ު ުއ ސޫލ ތައް ުމިންގަނޑ ތަކާއި ުއައްޔަންކ ރ މ ގެ ު)2021ުހޮވ މާއި ު)ތިުއިޞްލާޙ (ދެވަނަ ންަވނަުއަދި

ުބަޔާންކ ރާުއިޞްލާޙ ( ުުގައި ުފޯމ 2ުޖަދ ވަލ  ުއެދޭ ުވަޒީފާއަށް ުުގައިވާ ުއިޢ ނޫންކަން. ލާާނއެކ ުއަދި

 .ނޫންކަންުށްުއެދޭުފޯމަކީުވެސްުރަނގަޅ ުފޯމ ވަޒީފާއަގެޒެޓ ގައިުއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާު

1ުުކޭސް :2022ުު ުނަންބ23ުަޖަނަވަރީ ުކޮށްފައިވާ ުގެޒެޓ ގައި ުސަރ ކާރ ގެ ުދިވެހި ުދ ވަހ  ރ ުވަނަ

(IUL)459-HR/1/2022/26ު ސިވިލްުުއިޢ ލާނާއެކ"ު ުފޯމަކީ އެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ

ުއ ސޫ ުމިްނގަނޑ ތަކާއި ުއައްޔަންކ ރ މ ގެ ުހޮވ މާއި ުމީހ ްނ ުވަޒީފާތަކަށް ލ ތައްުސަރވިސްގެ

ުބަޔާުދެވަނަ)2021ު ުގައި ުއިޞްލާޙ (" ުޖަދ ވަލ  ުވަޒީފ2ުާންކ ރާ ުފޯގައިވާ ުއެދޭ މްުއަށް

ުވަޒީފާުނޫންކަން. ުގ ޅިގެން ުއިޢ ލާނާ ުމި ުފައަދި ުބައެއް ުހ ށަހަޅާަފއިވާ ުއެދި ރާތްތަކ ްނުއަށް

އެުުހ ށަހަޅާފައިވަނީ ފޯމްުޫނންކަމާއިުމިުފޯމްުބަދަލ ކ ރ މ ގެުފ ރ ސަތު  ރާތްތަކަްށުފަރަނގަޅު 

ުނެތްކަްނ. ުއެނގެން ުސީއެސްވިއ ުދެވިފައިވާކަން ުގ ޅިގެން ުއިޢ ލާނާ ުމި ގައަށްުހަމައެއާއެކ 

ު ުނަންބަރ  ުއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާުކ އެސްރR-APP/2022/01606ުިއަޅާފައިވާ ޓާއެކ 

ުނޫންކަން.ު ުފޯމް ުބަޔާންކ ރާ ުއ ސޫލ ގައި ުސ ވާލެއްކ ފޯމަކީ ުއިތ ރ  ުނަމަވެސް ރ މަކާުއެހެން

ުރިކ އެސްޓްުއެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން.ުުނ ލާުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނ ންުމި

ު 6ުުު:2ކޭސް 2021ުުއޮކްޓޫބަރ  ުގެޒެޓ ގައި ުސަރ ކާރ ގެ ުދިވެހި ުގައި ުުޝާއިއ  ނަންބަރ ުުކޮށްފައިވާ

((IUL)459-HR/1/2021/196)ުު ުހ ށަހަޅާފައިާވ ުއިއ ލާނާއެކ  އެޕްލިކޭޝަްނުގިނަ

ުއައްޔަންކ ރ މ ގެުތަކަފޯމ  ުހޮވ މާއި ުމީހ ން ުވަޒީފާތަކަށް ުސަރވިސްގެ ު"ސިވިލް ކީ

ު ުއ ސޫލ ތައް ުބަޔ2021ުާމިންގަނޑ ތަކާއި ުގައި ުއިޞްލާޙ (" ު)ދެވަނަ ުޖަދ ވަލ  2ުންކ ރާ



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

18 

 

ުވަޒީފާގައި ުއެދިުވާ ުވަޒީފާއަށް ުގ ޅިގެން ުއިޢ ލާނާ ުމި ުއަދި ުނޫންކަން. ުފޯމް ުއެދޭ އަށް

ުފޯްމު ުމި ުނޫންކަމާއި ުފޯމް ުރަނގަޅ  ުހ ށަހަޅާފައިވަނީ ުފަރާތްތަކ ން ުބައެއް ހ ށަހަޅާފައިވާ

ުބަދަލ ކ ރ މ ގެުފ ރ ސަތ ުއެުފަރާތްތަކަށްުދެވިފައިވާކަންުއެނެގންުނެތްކަން.ު

ު ު 3ު:18ކޭސް ުކޮށ2021ުްނޮވެންބަރ  ުހޯދ މަށް ުމީހަކ  ުމަގާމަށް ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލ ގެ ފަިއވާުގައި

ު ުއާންމ ކޮށްފަިއާވުއ459-HR/1/2021/237ުި(IUL)ނަންބަރ  ުގ ޅިގެން ޢ ލާނާ

ުސްކްރީންޝީޓްުމިނިސްޓްރީގެުވެބްސައިޓ ގައިުނެތްކަން.

އިދާރާގެުވެބްސައިޓ ގައިު 3.7.1.3 ރާއިންުމައ ލޫމާތ ުއާންމ ކ ރާުކަމަށްުއިދާސްކްރީނިންގެުމަރ ޙަލާގެުނަތީޖާުޝީޓު 

ު ުނަމަވެސް ުމA2ުަދީފައިވީ ުގ ޅޭުސްކްރީނިންގެ ުއިއ ލާނަކާ ުއެއްވެސް ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ރ ޙަލާގެުޝީޓ 

ުފަރ މާކޮށްފަ ުވެބްސައިޓް ުދިމާވަނީ ުމިގޮތަށް ުނެތްކަން.ުއަދި ުވެބްސައިޓ ގައި ުޝީޓ  ުގޮތ ންުނަތީޖާ އިވާ

A2ުީވާތީުަކމަށްުނިންގެުމަރ ޙަލާގެުނަތީޖާުީޝޓްުރިމޫވްުކޮށްގެންކަމ ގައިޝީޓ ުއާންމ ކ ރެވެނީުސްްކރ

 އިދާރާއިންުފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.

1ު:23ުުުކޭސް 2022ުުޖަނަވަރީ ުއޮފިސަރެގައި ުނައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުކޮށްފައިވާ ުހޯދ މަށް ންބަރ ުއް

(IUL)459-HR/1/2022/26ުިުގ ޅ ުސްކްރީންޝީޓްުއިޢ ލާނާ ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ގެން

ުމިނިސްޓްރީގެުވެބްސައިޓ ގައިުމިހާރ ުނެތްކަން.

ު 2ުކޭސް :12ުު 2021ުުއޮކްޓޫބަރ  ުއޮފިސަރެގައި ުނަންޕްރޮކިއ މެންޓް ުކޮށްފައިވާ ުހޯދ މަށް ބަރ ުއް

(IUL)459-HR/1/2021/200ު ުގ ުސްކްރީންޝީްޓުއިޢ ލާނާ ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ޅިގެން

 ސްޓްރީގެުވެބްސައިޓ ގައިުމިހާރ ުނެތްކަން.މިނި

-459(IUL))އްުހޯދ މަށްުކޮށްފައިވާުނަންބަރު ގައިުލީގަލްުއޮފިސަރ2021ުެބަރު އޮކްޓ3ު:6ުޫކޭސްު

HR/1/2021/196)ުީގެުއިޢ ލާނާުގ ޅިގެންުއާންމ ކޮށްފައިވާުސްކްރީނިންގުޝީޓްުމިނިސްޓްރ

ުވެބްސައިޓ ގައިުމިހާރ ުނެތްކަން.

ނަންަބރު ުގައިުސޯޝަލްުޕްރޮޓެކްޝަންުއޮފިސަރެއްުހޯދ މަށްުކޮށްފައިވ2022ުުާފެބްރ ވަރ21ުުީު:4ކޭސްު

(IUL)459-HR/1/2022/78ުިުގ ޅ ުސްކްރީންޝީޓްުއިޢ ލާނާ ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ގެން

ުމިނިސްޓްރީގެުވެބްސައިޓ ގައިުނެތްކަން.



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

19 

 

ު ު 18ު:5ކޭސް ުކޮށ2021ުްނޮވެންބަރ  ުހޯދ މަށް ުމީހަކ  ުމަގާމަށް ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލ ގެ ފަިއވާުގައި

ު ުއާންމ ކޮށްފައިވާުއ459-HR/1/2021/237ުި(IUL)ނަންބަރ  ުގ ޅިގެން ޢ ލާނާ

ުސްކްރީންޝީޓްުމިނިސްޓްރީގެުވެބްސައިޓ ގައިުނެތްކަން.

ު

ުވެބްސައިޓ ގައި 3.7.1.4 ުއA2ުާ ުމިނިސްޓްރީގެ ުންޝީޓ  ުނެުކޮންދ ވަހަކ މ ކޮށްފައިވަނީ ުއެނގެން ތްަކން.ުކަން

ލޫމާތ ގެުަބއިުޝީޓ ުފ ރިހަމަކ ރިުއަދިުޗެކ ކ ިރުމ ވައްޒަފާުގ ޅޭުމައ ުއަދިުއާންމ ކޮށްފައިވާުީޝޓ ގައި

ު.ހިމަނާފައިނ ވާކަން

ްނބަރ ުނަގައިުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއެއްުހޯދ މަށްުކޮށްފައިވ2022ުުާޖަނަވަރ1ު:23ުުީކޭސްު

(IUL)459-HR/1/2022/26ުެުވ ުއިދާރާގެ ުގ ޅިގެން ބްސައިޓ ގައިުއިޢ ލާނާ

ު ުހޮވ މާިއA2ުުއާންމ ކޮށްފައިވާ ުމީހ ން ުވަޒީފާތަކަށް ުސަރވިސްގެ ު"ސިވިލް ޝީޓަީކ

ންކ ރާު)ދެވަނަުއިޞްލާޙ ("ުގައިުބަޔ2021ުާއައްޔަންކ ރ މ ގެުމިންގަނޑ ތަކާއިުއ ސޫލ ތައްު

ު 12ުުޖަދ ވަލ  ުނޫންކަން. ުޝީޓ  ުފ ިރހަމަ ުގައިވާ ު)ށ( ުއާންމ ކޮށްފައިވާ A2ުމިޮގތ ްނ

ުބަިއު ުމައ ލޫމާތ ގެ ުގ ޅޭ ުމ ވައްޒަފާ ުޗެކ ކ ރި ުއަދި ުފ ރިހަމަކ ރި ުޝީޓ  ޝީޓ ގައި

ުއެހެންނަމަ ުނެްތކަން. ުއެނގެން ުތާރީޚް ުާއންމ ކޮށްފައިވާ ުއަދި ުިމުހިމަނާފައިނ ވާކަން. ވެސް

ސީއެސްވިއ ގައަށR-APP/2022/01606ުުްއިޢ ލާނާުގ ޅިގެންުރިކ އެސްޓްުނަންބަރު  އާއެކު 

ުީޝޓެއްކަން.A2ުޝީޓަކީުފ ރިހަމަކޮށްފައިވA2ުުާއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާު

 ގައިުޕްރޮކިއ މެންޓްުއޮފިސަރުއެއްުހޯދ މަށްުކޮށްފައިވާުނަްނބަރު 2021ުއޮކްޓޫބަރ 2ު:12ުުކޭސްު

(IUL)459-HR/1/2021/200ުުިުވެބްސައިޓ ގައ ުިއދާރާގެ ުގ ޅިގެން އިޢ ލާނާ

ުއާންމ ކޮށް ުހޮވ މާިއA2ުުފައިވާ ުމީހ ން ުވަޒީފާތަކަށް ުސަރވިސްގެ ު"ސިވިލް ޝީޓަީކ

)ދެވަނަުއިޞްލާޙ ("ުގައިުބަޔާންކ ރ2021ުުާއައްޔަންކ ރ މ ގެުމިންގަނޑ ތަކާއިުއ ސޫލ ތައްު

ު 12ުުޖަދ ވަލ  ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ުމިޮގތ ްނ ުޫނންކަން. ުޝީޓ  ުފ ިރހަމަ ުގައިާވ A2ު)ރ(

ު ުއަދި ުފ ރިހަމަކ ރި ުޝީޓ  ުބަިއުޝީޓ ގައި ުމައ ލޫމާތ ގެ ުގ ޅޭ ުމ ވައްޒަފާ ޗެކ ކ ރި

ުިމު ުއެހެންނަމަވެސް ުނެްތކަން. ުއެނގެން ުތާރީޚް ުާއންމ ކޮށްފައިވާ ުއަދި ހިމަނާފައިނ ވާކަން.

ު ުނަންބަރ  ުގ ޅިގެން ުސީއެސްވިއ ގައަށR-APP/2021/04565ުުްއިޢ ލާނާ ރިކ އެސްޓާއެކ 

ުީޝޓެއްކަން.A2ުޝީޓަކީުފ ރިހަމަކޮށްފައިވA2ުުާއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާު



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

20 

 

-459(IUL)ގައިުލީގަލްުއޮފިސަރުމަޤާމަށްުކ ރެވިފައިވާުނަންބަރު 2021ުއޮކްޓޫބަރު 3ު:13ުކޭސްު

HR/1/2021/196ުާުއޭުއިޢ ލާނ ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ުއާންމ ކޮށްފައ2ުުިގ ޅިގެން ާވުޝީޓްގައި

ުމި ުނަމަވެސް ުނެތްކަން.ުއެހެން ުއެނގެން ުރިކ އިުތާރީޚް ުނަންބަރ  ުގ ޅިގެން ސްޓްުއެޢ ލާނާ

R-APP/2021/05074ުުެުއ ުސީއެސްވިއ ގައަށް ުއޭއާއެކ  ޝީޓ2ުުްއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާ

ުއެގޮތަށްުހ ރިކަމ ގައިވީުނަމަވެސްުކޮމިޝަނ ންުއެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން.

ނަންަބރު ުގައިުސޯޝަލްުޕްރޮޓެކްޝަންުއޮފިސަރެއްުހޯދ މަށްުކޮށްފައިވ2022ުުާފެބްރ ވަރ21ުުީ :4ކޭސްު

(IUL)459-HR/1/2022/78ުާުއިދާރ ުގ ޅިގެން ުވެބްސައިޓ ގައިުއިޢ ލާނާ ގެ

ު ުހޮވ މާިއA2ުުއާންމ ކޮށްފައިވާ ުމީހ ން ުވަޒީފާތަކަށް ުސަރވިސްގެ ު"ސިވިލް ޝީޓަީކ

ންކ ރާު)ދެވަނަުއިޞްލާޙ ("ުގައިުބަޔ2021ުާއައްޔަންކ ރ މ ގެުމިންގަނޑ ތަކާއިުއ ސޫލ ތައްު

ު 12ުުޖަދ ވަލ  ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ުމިޮގތ ްނ ުޫނންކަން. ުޝީޓ  ުފ ިރހަމަ ުގައިާވ A2ު)ރ(

ު ުޗެކ ކ ރި ުއަދި ުފ ރިހަމަކ ރި ުޝީޓ  ުބަިއުޝީޓ ގައި ުމައ ލޫމާތ ގެ ުގ ޅޭ މ ވައްޒަފާ

ުއެހެންނަމަ ުނެްތކަން. ުއެނގެން ުތާރީޚް ުާއންމ ކޮށްފައިވާ ުއަދި ުިމުހިމަނާފައިނ ވާކަން. ވެސް

ސީއެސްވިއ ގައަށR-APP/2022/01862ުުްއިޢ ލާނާުގ ޅިގެންުރިކ އެސްޓްުނަންބަރު  އާއެކު 

 އްކަން.ީޝޓA2ުެޝީޓަކީުފ ރިހަމަކޮށްފައިވA2ުުާއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާު

ު ު 5ު:18ކޭސް ުކޮށ2021ުްނޮވެންބަރ  ުހޯދ މަށް ުމީހަކ  ުމަގާމަށް ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލ ގެ ފަިއވާުގައި

ު ުވެބްސައިޓ ގައިުއ459-HR/1/2021/237ުި(IUL)ނަންބަރ  ުއިދާރާގެ ުގ ޅިގެން ޢ ލާނާ

ު ުހޮވ މާިއA2ުުއާންމ ކޮށްފައިވާ ުމީހ ން ުވަޒީފާތަކަށް ުސަރވިސްގެ ު"ސިވިލް ޝީޓަީކ

ންކ ރާު)ދެވަނަުއިޞްލާޙ ("ުގައިުބަޔ2021ުާރ މ ގެުމިންގަނޑ ތަކާއިުއ ސޫލ ތައްުއައްޔަންކ 

ު ުމ12ުިޖަދ ވަލ  ުނޫންަކން. ުޝީޓ  ުފ ރިހަމަ ުގައިވާ ުު)ބ( ުއާންމ ކޮށްފައިވާ A2ުގޮތ ން

ުބަިއު ުމައ ލޫމާތ ގެ ުގ ޅޭ ުމ ވައްޒަފާ ުޗެކ ކ ރި ުއަދި ުފ ރިހަމަކ ރި ުޝީޓ  ޝީޓ ގައި

ުާއންމު ހިމަނާފައިނ ވާކަ ުއަދި ުތާރީޚ ން. ުއެހެންނަމަުކޮށްފައިވާ ުނެްތކަން. ުިމުއެނގެން ވެސް

ސީއެސްވިއ ގައަށR-APP/2022/00114ުުްއިޢ ލާނާުގ ޅިގެންުރިކ އެސްޓްުނަންބަރު  އާއެކު 

ުީޝޓެއްކަން.A2ުޝީޓަކީުފ ރިހަމަކޮށްފައިވA2ުުާއެއްކަރ ދާސްކޮށްފައިވާު

 

 



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

21 

 

 ތައްުހ ރިކަން.އެކިުލިޔ ންތަކ ގައިުގިނަުކ ށްލާގެުތެރޭގައިުތައްޔާރ ކ ރާުހައިދާރާއިންުވަޒީފާގެުމަރ  3.7.1.5

ު 1ުކޭސް :12ުު ުއޮފިސ2021ުައޮކްޓޫބަރ  ުޕްރޮކިއ މެންޓް ުނަންރެގައި ުކޮށްފައިވާ ުހޯދ މަށް ބަރ ުއް

(IUL)459-HR/1/2021/200ު ުގ ުހ ށަހަޅާފައިާވުއިޢ ލާނާ ުއެދި ުވަޒީފާއަށް ޅިގެން

ުފަ ުލިބ ނ  ުޕޮއިންޓް ުމަތިން ުއެންމެ ުތެރެއިން ުސީއެސްވިއ ގައިގަފަރާތްތަކ ގެ އިވާުރާތ ގެ

ު ުވަޒީފާއަށް ުމ ވައްޒަފ  ުފޯމ ގައި ުއެދޭ ުތާރީޚ ުސޮއިކ ރި ުޖަހާފައިވަނީ 14.10.2021ުކަމަށް

ު ުފ ރަންޖެހޭ ުބޭނ މަށް ުއިދާރާގެ ުއަދި ުކަން. ުފޯމ  ުއިދާރާއަށް މަްށުކަބަލައިގަތްބައިގައި

ު 11.10.2021ުުލިޔެފައިވަނީ ުއޮޑިޓަްށ11:48ުުގެ ުއިދާރާއިން ުއެހެންނަމަވެސް ކަން.

މ ުބަލައިގަތްުފޯުސްލިޕްގައިުދޫކޮްށފައިވާފޯރ ކޮށްދީފައިވާުވަޒީފާއަށްުއެދިުހ ށަހަޅާުފަރާތަށްު

އަްށުފަރާތ ންުއިދާރާުއަދިުމިުކަން.10:46ުގ17.10.2021ުުެުލިޔެފައިވަނީުތާރީޚްުކަމަށް

ގެންުގައިުކަންުއެނ2:11ުގ14.10.2021ުުެުއީމެއިލްގެުޒަރިއްޔާއިންުފޮނ ވާފައިވަނީުފޯމް

ްނބަާރުނަހަމައެއާއެކ ުސްކްރީނިންގުމަރ ޙަލާގެުނަތީޖާުީޝޓ ގަިއުމިުކެންޑިޑޭޓްުުއޮތްކަން.

((IUL)459-HR//1/2021/200/02)ުިުހަމަނ ވާކަމަްށުދ ުޝަރ ތ  މާލ ގައި

ުއިޢ  ުމި ުއަިދ ުލާނާުގ ޅިގެންުވަޒީފާއަށްުއެދިުހ ށަހަޅާފައިވާފާހަގަލާފައިވާކަން. އެެހްނު،

ހަމަނ ވާުކެްނޑިޑޭޓްުނަންބަރާު ު(459-HR//1/2021/200/02(IUL))ނަމަވެސްުޝަރ ތު 

ުފާހަގަލާފައިވާކަން. ރ ޙަލާގެުމައެހެންކަމ ންުސްކްރީނިންގުުދިމާލ ގައިުޝަރ ތ ުހަމަވާކަމަށް

ުފާތ ކަން.ޝީޓ ގައިާވުމައ ލޫމާތ ުތA2ުަނަތީޖާުޝީޓާއިު

އެއްުހޯދ މަށްުކޮށްފައިވާުނަންބަރު 2021ުއޮކްޓޫބަރު 06ުު:2ކޭސްު -459(IUL)ގައިުލީގަލްުއޮފިސުަރ

HR/1/2021/196ުެތެރެއިްނުުއިޢ ލާނާުގ ޅިގެންުވަޒީފާުއަށްުއެދިުހ ށަހަޅާފައިވާުފަރާތްތަކ ގ

ު ުއެދޭ ުވަޒީފާއަށް ުސީއެސްވިއ ގައިގައިވާ ުފަރާތ ގެ ުލިބ ނ  ުޕޮއިންޓް ުމަތިން ގައިުމ ފޯއެންމެ

ުތާރީޚ  ުސޮއިކޮށް ުުމ ވައްޒަފ  ުބޭނ މ13.10.2021ުުަޖަހާފައިވަނީ ުއިދާރާގެ ުއަދި ްށުކަން.

14.10.2021ުުކަމަށްުޖަހާފައިވަނީއިންުފޯމ ބަލައިގެންފައިވާުތާރީޚ ުއިދާރާފ ރަންޖެހޭުބައިގައި

ވެްސުއެހެންނަމަކަން.ުއަށ2021ުްއޮކްޓޫބަރު 13ުމަވަނީުކަން.ުުމިުއިޢ ލާނ ގެުސ ންގަޑިުހަ

ުމި ުކޮމިޝަނ ން ުސަރވިސް ުސިވިލް ުނ ލާ ުސ ވާލެއްކ ރ މަކާ ރިކ އެސްޓްުުއިތ ރ 

 ުއެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން.ު

 



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ބައެއްުކޮށްފައިވާުއ ޞޫލ ތަކާއިުމިންގަނޑ ތަކާުޚިލާފަށްުއަމަލ އިދާރާއިންުވަޒީފާގެުމަރ ހަލާގެުތެރޭގައިު 3.7.1.6

 ކަންތައްތައްު

ު 1ުކޭސް :06ުު 2021ުުއޮކްޓޫބަރ  ުުމ ވައްޒަފަކ ގައި ުނަންބަރ  ުކޮށްފައިވާ -459(IUL)ހޯދ މަށް

HR/1/2021/196ުުާރެއިންުތެުފަރާތ ގ17ުެއިޢ ލާނާުގ ޅިގެންުވަޒީފާުއަށްުއެދިުހ ށަހަޅާފައިވ

ުހަމަވ16ުާ ުޝަރ ޠ  ުު،އިރ ުފަރާތެއް ުޕްރެޒެންޓޭުއިމްތިޙާންއިންޓަރވިއ އަށާއި ޝަންުއަދި

ު ުއެންގިފައިވަނީ 2ުުހ ށަހެޅ މަށް ުއަދި ުތާރީޚެއްގައިކަން. ުކ ރިމަތިލާފަމި އިާވުމަޤާމަށް

ުފަ ުހ ރިހާ އިނ ވާކަން.ުރާތްތަކަށްުއެންގިފައިވާކަންުއިދާރާއިންުސާފ ކޮށްުދެވިފަޝަރ ޠ ހަމަވާ

ުބަލާ ުމަޢ ލޫާމތ ަތކަށް ުލިބިފައިވާ ުތާރީޚާއިު،އިރ ުއޮޑިޓަށް ުބޭއްވ ނ  ުބައެއްުއިންޓަރވިއ 

ުއެންގިފަ ުިއންޓަރވިއ ައށް ުތާރީޚ އެޕްލިކަންޓ ންނަށް ުއޭއިވާ ުދިާމނ ވާކަން. ޝީޓްައށ2ުުްތައް

 އިންޓަރިވއ އަށްުހާޟިރ ވެފައިވާކަން.ުފަރާތަކ ނ6ުްބަލާއިރ ު

 

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

މ ގައިު"ސިވިލްުވަނަުދ ވަހ ންުފެށިގެންުސިވިލްުސަރވިސްގެުވަޒީފާތަކަށްުމީހ ންުހޮވ މާއިުއައްޔަންކ ރ 1ުުމ2022ުޭު)ހ(

ު ުއ ޞޫލ ތައް ުމިންގަނޑ ތަކާއި ުއައްޔަންކ ރ މ ގެ ުހޮވ މާއި ުމީހ ން ުވަޒީފާތަކަށް ންވަނަު)ތ2021ުިސަރވިސްގެ

ުއިސްލާހ ("ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުއަމަލ ކ ރ ން.

އިދާރާއަށްުށްުއެދިުއިދާރާއަށްުހ ށަހަޅާުއެޕްލިކޭޝަންތަކ ގައިުއިދާރާއިންުބަލައިގެންކަމަށްުސޮއިުވަޒީފާތަކަު)ށު( ކ ރާުމ ވައްޒަފު 

ތާރީޚާއިުގަޑިުޖެހ މަށް.އެޕްލިކޭޝަ އީމެއިލްުއެޓޭޗްކޮށްުއީމެއިލްުމެދ ވެރިކޮށްުފޮނ ވާުއެޕްލިކޭޝަންތަކާުުންުލިބ ނު  އެކު 

މ ގައިުއެންޓްރީުކަުތާރީޚ ނ ުތާރީޚާއިުގަޑިުއެއީުއެޕްލިކޭޝަންުއިދާރާއަށްުލިބ ނ އަދިުއެުއީމެއިލްުއިދާރާއަށްުލިބ 

ގެުވަޒީފާތަކަށްުކ ރ މަށް.ުއަދިުހަމައެއާއެކ ުސްކްރީނިންގުމަރ ހަލާގެުތެރެއިންުހ ށަހަޅާފައިވަނީުސިވިލްުސަރވިސްު

ގެު)ނ(5.2ުުުއ ސޫލ ގެު،ނަމަުށްވާގައިވާުފޯމްުނޫންކަމ2ުަމީހ ންުހޮވ މާއިުއައްޔަންކ ރ މ ގެުއ ޞ ލޫގެުޖަދ ވަލ ު

ުގައިވާުގޮތ ގެމަތިންުއަމަލ ކ ރ މަްށ.

ގޭނޭހެންުނއެުޚ ޝީޓްތައްުއާންމ ކ ރިުތާރީސްކްރީނިންގުއިދާރާއިންުއާންމ ކ ރެވޭުުމަރ ހަލާުނިންމައިުގ(ުސްކްރީނިންނ)

ުގޮތ ގެުމަތިންުއަމަލ ކ ރ މަށް.ުުވެބްސައިޓްުފަރ މާކޮށްުއެ

ުއޭރ) ުއާންމ ކ ރެވޭ ުވ2ުެ( ުއިދާރާގެ ުތާރީޚ ޝީްޓ ުޝާއިއ ކ ރެވޭ ުުބްސައިޓްގައި ުއެުއެނގޭގޮތަށް ުފަރ މާކޮށް ުވެްބސައިޓް

ުގޮތ ގެުމަތިންުއަމަލ ކ ރ މަށް.



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ުބ) ުބެލެ( ުރެކޯޑ ތައް ުލިޔެކިޔ ންތަކާއި ުއެކި ުތައްޔާރ ކ ރާ ުތެރޭގައި ުމަރ ހަލާގެ ުވަޒީފާގެ ުކ ށްުއިދާރާއިން ުހެއްޓ މ ގައި

ުދިނ ން.މެއްުމަދ ކ ރ މަށްުޚާއްސަުސަމާލ ކަ

ުނެތ ން.ގ ޅ ންުުމަސައްކަތްތަކާުުއަދާކ ރަމ ންގެންދާުުމ ވައްޒަފ ންުުބަޔާނާއިުުވަޒީފާުު،މަގާމާއިުމ ވައްޒަފ ންގެު 3.8

ުސީއެު 3.8.1 ުމަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ުބަޔާންގައިވާ ުވަޒީފާ ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުބައެއް ުލިބިފައިވާ ސްވިއ ގައިވާުއޮޑިޓަށް

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާުތަފާތ ކަން.

ުސީއެސްވިއ ގައިގަު 3.8.2 ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުމަސްއޫލިއްޔައިބައެއް ުވަޒީފާގެ ުއަދާހަމަކޮށްފައިވާ ުބައެއްުތ ތައް ނ ވާކަާމއި

ުވަޒީފާބަޔާނ ގަ ުސޮއިކޮށްފައިވާ ުމަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ުސީއެސްވިއ ގައިގައިވާ އިވާުމ ވައްޒަފ ންގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާުދިމާނ ވާކަން.

ުމ ވައްޒަު 3.8.3 ުމިހާރ  ުމަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ުބަޔާނ ގެ ުވަޒީފާ ުސޮއިކޮށްފައިވާ ުމ ވައްޒަފ ން ުކ ރަމ ންދާުބައެއް ފ 

ުުދިމާނ ވާކަން.ުމަސައްކަތާ ުހެިދަފއިވާ ުފާހަގަވީ، ުބެލިބެލ މ ން ުބަޔާންތަކައިތ ރަށް ުފޯމެޓާުކީވަޒީފާ ުކ ރީގެ

ުވިފައިނ ވާކަން.ުުގެުފޯމެޓާއެއްގޮތަށްުއަޕްޑޭޓްުކ ރެފަހ ު،އިފައިވާުވަޒީފާބަޔާްނތަކެއްުކަމާއެއްގޮތަށްުހެދި

ރ ުބެލ މ ގެގޮތ ން،ުމ ވައްޒަފ ންގެުވަޒީފާުބަޔާންތަާކއިުމ ވައްޒަފ ންުކ ރަމ ންދާުމަސައްކަތްތަކާުދިމާވާުމިންވަު 3.8.4

ު ުިލބިފައިވާ ުބަޔާންތައް ުއ35ުެވަޒީފާ ުއަޅާކިޔ މ ން ުަމސައްކަތްތަކާ ުކ ރަމ ންދާ މ ވައްޒަފ ންުުމ ވައްޒަފ ން

ުބަލާ ުމަސައްކަތްތަކަްށ ުކ ރަމ ންގެންދާ ުޑިވިޜަންތަކ ގައި ުމ ވަު،އިރ ުޑިޕާޓްމަންޓް/ ުމިހާރ ުބައެއް އްޒަފ ން

އޫލިއްޔަތ ތަކާއިުމަސައްކަތްތައްުހިމެނޭކަން.ުުއަދިުމަޤާމ ގެުމަސްބައެއްުކ ރަމ ންދާުމަސައްކަތ ގެުތެރެއިންު

ުދިމާނ  ުވަރަކަށް ުއެއްވެސް ުމަސައްކަތާ ުމިުވާުމ ވައްޒަފ ންތަެކއްުތިބިކަންުފާހަގަކ ރެވ ނ ކ ރާ ގޮތ ްނުު.

ުމަސްއޫލި ުމަޤާމ ގެ ުހިެމނެނީ ުތެރޭގައި ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުާފހަަގވި ު،ވ ރެުއްޔަތ ތަަކށްފ ށ އެރ ންތަކެއްދިމާވާކަން

މަޤާމ ގެުމަސް އަދިުޒިންމާކ ޑަުމ ވައްޒަފ ންނާއުި، ތ ގެުތެރޭގައިުއޫލިއްޔަކ ރަމ ންގެންދާުމަސައްކަތ ގެުޒިްނމާބޮޑު 

 ކ ރެވ ނ .ުމ ވައްޒަފ ުކ ރަމ ންގެންދާުހ ރިހާުމަސައްކަތްތައްުހިމަނާފައިނ ވާުމ ވައްޒަފ ންކަންުފާހަގަ

ހޭުބައެއްުމަޢ ލޫމާތ ުމ ވައްޒަފ ުއަދިުއިދާރާއިންުފ ރިހަމަކ ރަންޖެުވަޒީފާުބަޔާންތަކ ގައިބައެއްުމ ވައްޒަފ ންގެު 3.8.5

ވިލްުަސރވިސްގެުދިވެހިުސިޔާރ ކޮށްފައިވާުގިނަުވަޒީފާުަބޔާންތައްުހ ރީުއްފ ރިހަމަކޮށްފައިނ ވާކަން.ުުއަދިުތަ

 ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުފޯެމޓަށްުނޫންކަން.ވަނަުއިސްލާހ 7ުގ2014ުުެގަވާޢިދ ު

3.8.6 ު ުގ ޅިގެން ުބަދަލ ތަާކ ުއަންނަ ުބަދަމަސައްކަތަށް ުއެ ުބަދަލ ތައްގެނެސް ުއެ ލ ތަކާއެއްގޮތަްށުވަޒީފާބަޔާންތަކަށް

 އްވާުސޮއިކ ރަމ ންނ ދާކަން.މ ވައްޒަފ ންލަ



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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3.8.7 ު ުބެލެހެއްޓެމ ންނ ދާކަން. ުއަޕްޑޭޓްކޮށް ުޤަވާޢިދ ން ުފައިލްތައް ުޕަރސަނަލް ުބައެއްުައދިމ ވައްޒަފ ންގެ

 ވެސްުނެތްކަން.ުމ ވައްޒަފ ންނަށްުޕަރސަނަލްުފައިލެއްުހެދިފައި

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ުގަވާއިދ  ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުދިވެހި ު 2014 )ހ( ުގެ ުބަޔ2ުާޖަދ ަވލ  ުވަޒީފާ ުއެއްގޮަތށް ުނަމޫނާއާ ންަތްއުގައިވާ

ުތައްޔާރ ކ ރ ން.

ު ުގަވާއިދ  ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުދިވެހި 2014ުު)ށ( ުގޮތ ގ76ުުެގެ ުގައިވާ ު)ނ( ުމާއްދާގެ ުމ ވައްޒަވަނަ ފ ންެގުމަތިން

 މަގާމ ގެުމަސައްކަތަށްުއަންނަުަބދަލާުއެއްގޮތަށްުވަޒީފާުބަޔާންތަަކށްުބަދަލ ގެނައ ން.

ުޕަރނ) ުގޮތ ގައި ުކަމެއްގެ ުޚާއްޞަ ުވަކިން ުމަސައްކަތްތައް ުކ ރަމ ންދާ ުސެކްޝަނ ގައި ުރިސޯސް ުހިއ މަން މަނަންޓްު(

ުސެކްރެޓަރީުބަލަހައްޓަމ ންުގެންިދއ ން.

ުގަވާއިދ ރ) ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުދިވެހި ުބަޔާންކޮށްފައ254ުިުގ2014ުެު( ުގައި ު)ބ( ުއަދި ު)ނ( ުމާއްދާގެ ވާުވަނަ

ު ުލިޔެކިއ ންަތކެއް ުހ ރިހާ ުގޮތ ގެމަތިން ުހިމަނާފައިވާކަން ުފައިލ ގައި ުޕަރސަނަލް ވައްޒަފ ންނާބެޭހުމު މ ވައްޒަފ ންގެ

 ކަންތައްތައްުބަލަހަްއޓާުސެކްޝަނ ންުކަށަވަރ ކޮށްުބަލަހަްއޓަމ ންުގެންދިއ ން.

ސްޓާފްމީޓިންގުބާއްވަމ ންުއިދާރާގެުޕަރމަނަންޓްުސެު 3.9 ދާކަމ ގައިުއިދާރާއިންުކްރެޓަރީުހ ރިހާުމ ވައްޒަފ ންނާއެކު 

ފެންނަންުނެތްކަން. ުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުއެުބައްދަލ ވ ންތަކ ގެުމަޢ ލޫމާތު 

3.9.1 ު ުނ ވަތަ ުބަޑިވިޜަން ުމަޝްވަރާ ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުލެވެލްގައި ުބާއްވަމ ސެކްޝަން ުމަށްންާދކައްދަލ ވ ންތައް

ކަން.ުނގެންެނތްއެުއެފަދަުބައްދަލ ވ ންތަކެއްުބޭއްވ ނ ކަންު،ނަމަވެސްުއިދާރާއިންުމަޢ ލޫމާތ ދިންުކަމ ގައިވީ

ުޖާގައި ުނ ބޭއްވެީނ ުސެކްރެޓަރީއަށް ުޕަރމަނަންްޓ ުމީޓިންގ ުްސޓާފް ުމ ވައްޒަފ ންނާއެކ  ގެުހ ރިހާ

ުކަމ ގަިއވީ ުމަޢ ލޫމާތ ދިން ުއިދާރާއިން ުގޮތަކަނަުދަތިކަންހ ރިގޮތ ންކަަމށް ުއެއްވެސް ްށުމަވެސް

 ގެންނެތްަކން.ުނމ ވައްޒަފ ންނާއެކ ުބައްދަލ ވ ންުޭބއްވ ނ ކަންުއެ

ުމ ވައްޒަފ ންނާ 3.9.2 ުގ ޅ ންކ ޑަކަން ުއޮންނަ ުމ ވައްޒަފ ންާނ ުސެކްޝަނ ގެ ުއަނެއް ުސެކްޝަނާއި ކ ރެވ ނ ުުއެއް

 އިންޓަވިއ ތަކ ންުފާހަގަކ ރެވިފައިާވކަން.ު

ު

ު

 



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

25 

 

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ުއަންގަ ުމ ވައްޒަފ ންަނށް ުކަންތައްތައް ުމ ހިންމ  ުހިއްސާކ ރަންޖެހޭ ުމ ވައްޒަފ ްނާނ ުއިދާރާއިން ުހ ރިހާު)ހ( އި،

ުކަންބޮޑ ވ ންތަ ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މާއި ުކަްނކަމ ގައި ުގ ޅ ންހ ރި ުަޕރމަނަންޓްުމ ވައްޒަފ ންނާ އް

ުމަޝްވަރާ ުހިއްސާކޮށް ުއިސްވެރިންނާ ުއިދާރާގެ ތ ންުކ ރެވޭނެުއިންތިޒާމ ުހަމަޖެއްސ މ ގެގޮސެކްރެޓަރީ

ުމ ވައްޒަފ ންނާއެކ ުގަވާއިދ ންުސްޓާފްުމީޓިންގތައްުބޭއްވޭނެުއިންިތޒާމ ތައްުހަމަޖެއްސ ން.

ުގާއިމ ކ ރު  ުމަސްލަަހތ  ުބަދަހިކޮށް ުގ ޅ ން ުއެކ ވެރިކަމާއި ުމެދ ގައި ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުއިދާރާގެ ުއިދާރާއިންު)ށ( މަށް

 ތްތައްުކ ރިއަށްގެންދިއ ން.ުއިސްނަގައިގެންުހަރަކާ

ުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުބައެއްުސިޓީތަކަށްުޤަވާޢިދ ންުޖަވާބ ދާރީނ ވ ންު 3.10

ރެއިްނުތެުުގެުނިޔަލަށްުިއދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީތަކ ގ2022ުެނޮވެންބަރު 30ުއިނ2022ުުްޖަނަވަރ01ުުީ 3.10.1

 ދީފައިނ ވާކަން.ުުބައެއްުސިޓީތަކަށްުޖަވާބ 

މ ގެުބަދަލ ގައިުދިނ ސައިންކ ރެވޭުކޭސްތަކަށްުޖަވާބ އެންޓްރީުމެނޭޖްމަންޓްުސިސްޓަމ ންުމ ވައްޒަފ ންނަށްުއެު 3.10.2

ުމ ވައްޒަފ ންނާ ުބެލިބެލ މ ންނާއި ުހާޟިރ ވެ ުއިދާރާއަށް ުޓީމ ން ުއޮޑިޓް ުކ ލޯސްކ ރާކަން. ކ ރެވ ނ ުކޭސް

ުފާހަގަކ ރެވ ނ ގޮ ުޖައިންޓަރވިއ ގައި ުސިޓީތަކަށް ުބައެއް ުކޭވާބ ތ ގައި ުބަދަލ ގަިއ ސްުދިނ މ ގެ

ުޖަވާބެއްއެސައިންކ ރެ ުމ ވައްޒަފ ން ުކ ލޯވިފައިވާ ުކ ލޯސްކޮށްފައިވާކަން. ުކޭސްއެއް ުެއ ސްކ ރެވިފައިވާުނ ދީ

ކޭސްތަކ ގެުތަފްޞީލްޯހދ މަށްުއިދާރާގައިުއެ ، ނަމަވެސްުދިފައިވީކޭސްތަކ ގެުތެރެއިންުރެންޑަމްކޮށްުހޮވާލެވ ނު 

 އެުމަޢ ލޫމާތ ުއޮޑިޓަށްުލިބިފަިއނ ވާަކން.ރޭގައި އޮޑިޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެ

ޔަލަށް(ުގެުނ30ުުިުނޮވެްނބަރ 2022ުނ1ުުްަޖނަވަރ2022ުުީއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީތަކ ގެުތެރެއިންު)ު 3.10.3

ުހ ރިކަން.ުމިުސިޓ158ުީޖަވާބ ދޭންޖެހޭުމ އްދަތެއްުކަނޑަެއޅިުވަކިުމ ވައްޒަފަކަށްުއެސައިންކ ރެވިފައިނ ވާު

 ވެސްުޖަވާބެއްދީފައިނ ވާކަން.ުދާރާއިންުއެއްގޮތަކަށްސިޓީތަކަށްުއި

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ު ު)ހ( ުނަންބަރ  ުކޮމިޝަނ ގެ ުސަރވިސް ުއޮކްޓPRM/CIR/2021/135ު(11ުޫ-188ސިވިލް (2021ުބަރ 

ު ުގ ޅިގެން ުނޯޓާ ުޗާޓަރ ގ2021ުަސަރކިއ ލަރ ުސަރވިސް ުއާންމ ކޮށްފައިވާ ުއިދާރާއިން ުއަހަރ  އިވާުވަނަ

ުގޮތ ގެމަތިންުއަމަލ ކ ރަމ ންގެންިދއ ން.ު

 ން.ކޮށްުެބލެހެއްޓ ވޭނެުމޮނިޓަރިންގުނިޒާމެއްުޤާއިމ ގަވާއިދ ންުއަމަލ ކ ރެުއްދާރާއަށްުލިބޭުލިޔެކިޔ ންތަު)ށ(ުއި



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު

26 

 

ުށަވަރ ކ ރ ން.ކައިދާރާއަށްުލިބޭުލިޔެކިޔ ންަތކަށްުޤަވާޢިދާއިުއ ޞ ލ ތަކާއެއްޮގތަށްުޖަވާބ ދެވެމ ންދާަކންު)ނ(ު

ުއެ 3.11 ުފިޔަވަޅ  ުއިސްލާހީ ުފަހަރު މ ވައްޒަފ ންނަށް ުބައެއް ުއެއްގޮތަށް ުއ ޞޫލ ތަކާ ުގަވާއިދ ތަކާއި ޅ މ ގެ

ުއަމަލ ކޮށްފައިނެތ ން.

3.11.1 ު ުއޮފީހަށް ުފަރާްތތަގަޑިޖެހިގެން ުހާޟިރ ވެފައިނ ވާ ުއޮފީަހށް ުފަރާތްތަކަށާއި ކާމެދ ުހާޟިރ ވެފައިވާ

ުއެޅިފައިނ ވާކަމަށާއި ުފިޔަވަޅ  ުއަހަރ ތަކ ގައި ުު،ފާއިތ ވެގޮސްފައިވާ ުއ2021ުަނަމަވެސް ުވަނަ 2022ުހަރާއި

އެޅިފައިވަީނުފިވަނަުއަހަރ ގެުހާޟިރީުރެކޯޑްތަކަށްބަލައިުގަޑިޖެހިފައިވާުމ ވައްޒަފ ންތަކަކަށްުއިސްލާޙީު ޔަވަޅު 

 ވަނަުއަހަރ ތެރޭގައިކަން.2022ު

އަޅ2022ުާ 3.11.2 އަޅާފައިވާުމ ވައްޒަފ ންނަށްުއިސްލާހީުފިޔަވަޅު  އިސްލާހީުފިޔަވަޅު  ނަމަވެސްުުފައިވީވަނަުއަހަރު 

އެޅ މ ގައިުއަމަލ ކ ރަންޖެހޭުއިޖ ރާއަތްތައްުފ ރިހަަމކޮށްފައިވާކަންުއެ މިގޮތ ްނުގެްނނެތްކަންު.ނއިސްލާހީފިޔަވަޅު 

ުބެ ުމައްސަލަ ުތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ުކ ރިން ުއެޅ މ ގެ ުފިޔަވަޅ  ުރިޕޯއިސްލާހީ ުމ ލިގޮތ ގެ ވައްޒަފަށްުޓާއި

 މ ގެުލިޔެކިޔ ންތައްުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިނ ވާކަން.ޖަވާބ ދާރީވ މ ގެުފ ރ ޞަތ ުދެވިަފއިވާކަ

ންުގަޑިޖެހިގެންުއޮފީހަށްުބައެއްުމ ވައްޒަފ ު،އިރ ުއިދާރާއިންުއޮޑިޓަށްުފޯރ ކޮށްދީފައިވާުހާޒިރީުރެކޯޑ ތަކަށްުބަލާ 3.11.3

ުއެޅ  ުފިޔަވަޅ  ުއިސްލާހީ ުގަޑިޖެހ މ ގެުސަބަބ ން ުމ ވައްޒަފ ްނުއާދަވެ ުބައެއް ުޤަވާޢިދ ގައިުހާޒިރ ވާކަމާއި މަށް

2014ުުގަވާއިދު ިދވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެު،ބަޔާންކ ރާުދަރަޖަތަކަށްުެފތޭުމ ަވއްޒަފ ންުކަމ ގައިވީުނަމަވެސް

ު ުގެ ުބައެއ28ުުްޗެޕްޓަރ ުތެރެއިން ުއޭގެ ުއަޅާފައިވަނީ ުފިޔަވަޅ  ުއިސްލާހީ ުގޮތ ގެމަތީން ުގައިވާ

 މ ވައްޒަފ ންނަށްކަން.ު

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ު ު)ހ( ުބަލައި، ުކ ށްތަކަށް ުކ ރާ ުމ ވައްޒަފ  ުއެޅ މ ގައި ުފިޔަވަޅ  ުއިސްލާހީ ުމެދ  ުސިވިލްުދިމ ވައްޒަފ ންނާ ވެހި

ު ުގަވާއިދ  2014ުުސަރވިސްގެ ުޗެޕްޓަރ ުއެޅ މަށ28ުުްގެ ުދަރަޖައެއްގައި ުހިމެނޭ ުކ ށެއް ުއެ ގައި

ުކަނޑައަޅާފައިވާުފިޔަވަޅ ުއެޅ ން.

ުއްުހަމަެޖއްސ ން.)ށ(ުމ ވައްޒަފ ންގެުހާޒިރީުރެކޯޑްތައްުދ ވަހ ންުދ ވަހަށްުއަޕްޑޭޓްކޮށްުބެލެހެއްޭޓނެުގޮތްތަކެ

ފާތ ކ ރ މެއްުނެތި،ުހާލަތްތަކ ގައިުވަކިުމ ވައްޒަފަކ ުތަު)ނ(ުމ ވައްޒަފ ންނާުމެދ ުއިސްލާހީުފިޔަވަޅ ުއަޅަންޖެހޭ

ުހ ރިހާުމ ވައްޒަފ ންނާުމެދ ުއެއްހަމަޔަކ ންުއަމަލ ކ ރ ން.ު



 ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުަޚާއްޞަުއޮޑިޓްު
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ުމިހާރ ންމިހާ ުފިޔަވަޅ ތައް ުއަޅާފައިވާ ުމ ވައްޒަފ ންނާމެދ  ުއަޅާފައިވާ ުފިޔަވަޅ  ުއިސްލާހީ ުމ ރާޖަޢާކޮްށު)ރ( ރަށް

ުވަޅ ތައްުއިސްލާހ ކ ރ ން.ުގެންނަންޖެހޭުަބދަލ ތައްުގެނެސްުއެުފިޔަ

3.12 ު ުގޮތ ގައި ުވޯކަރސްގެ ުކެއަރ ުބައެއް ުހިމެނޭ ުތެރޭގައި ުސްޓާފ ންގެ ުޑިއ ޓީުސަޕޯޓް މ ވައްޒަފ ން

ުއަދާކ ރަމ ންދިއ ންު

3.12.1 ު ުއެވޯކެއަރ ުފޮނ ވަމ ންަދނީ ުޑިއ ޓީތަކަށް ުގޮތ ން ުއ ސޫލެއްގެ ުއާންމ  ުގޮތ ގައި ުކަމަށްުުކަރސްގެ

ޞައެހީއަށްުބޭނ ންާވުގ ރައިދޫގައިުހ ންނަުޚާއްުފިޔަވަތިންުނ ވަތަުކ.ު،ހިޔާތަމްރީންކ ރެވިފައިވާުކ ޑަކ ދިންގެު

ނަމަކަރ ންގެުމަޤާމ މީހ ންގެުމަރ ކަޒ ގެުކެއަރުވޯ ސްުމިނިްސޓްރީއަށްުވެގައިުމަސައްކަތްކ ރާުމ ވައްޒަފ ންކަންު.

ުޙާލަ ުހޮސްޕިޓަލްކ އްލި ުނަގައި ުުތ ގައި ުއެޑްމިޓްކޮށްގެން ުތަންތަނ ގައި ުަފރާތްތަްއުބަލަހަްއޓަންޖެފަދަ ހޭ

އަދިުމި ީޓތަކަށްުފޮނ ާވުގޮތަށްުޑިއ ދެންނެވ ނު ުބެލެހެއްޓ މަށްުމިނިސްޓްރީގެުސަޕޯރޓްުސްޓާފ ންުޮފނ ވާކަންު.

ުއެސަޕޯ ުސްޓާފ ންނަކީ ުމ ވައްޒަފ ންނޫުޓް ުތަމްރީންކ ރެވިފައިވާ ުސަޕޯންކަން.ުއަދިުހަމައެއާކަމަށް ޓްުއެކ 

ކަމަށްުިއދާރާއިންުކަންުއެންގިފައިވާނެުުޭޓބަލެއްުހެދިުއެުމ ވައްޒަފ ންނަށްުއެސްޓާފ ންުފޮނ ވ މ ގައިުޑިއ ޓީ

ުނަމަެވސް ުކަމ ގައިވީ ުލިބިފައިވަީނުު،މަޢ ލޫމާތ ދިން ުތެރ2022ުޭއޮޑިޓަށް ުމަހ ގެ ުެހދިފައިވާުއޮކްޓޫބަރ  ގައި

ުޑިއ ޓީުޓޭބަލެއްކަން.

ުއިސްލާހ ކ ރަންުލަފާދޭގޮތްު

ޓަކައިުުާދެނކަމަށްގޮތ ގައިުމިނިސްޓްރީގެުމ ވައްޒަފ ންުބޭނ ންކ ރަންޖެހޭުހާލަތެއްުއަތ ވެުރ ންގެކަ)ހ(ުކެއަރުވޯ

ރާތްތަކ ގެުވަޒީފާުފަުއެު،ދިނ މަށާއިުގމިނިސްޓްރީންުޑިއ ޓީތަކަށްުފޮނ ަވންޖެހޭުމ ވައްޒަފ ންނަށްުޓްރެއިިނން

ުވެސްުއެުމަސްއޫލިއްޔަތ ުހިމެނ މަށް.ުބަޔާންތަކަށް

 ނިންމ ންު .4

ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ ުޚާއްސަުުމިނިސްްޓރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންްޑުސޯޝަލްުސަރވިސަސްގައިމިުރިޕޯޓްގައިުއެުވަނީު

ކަންތައްތަކާއި މިުއޮޑިޓްުކ ރިއަށްގެންދިއ މ ގައިުއްުއިޞްލާހ ކ ރ މަށްުލަފާއެުކަންތައްތަު،އޮޑިޓ ންުފާހަގަކ ރެވ ނު  ދޭުގޮތްތަކެވެު.

ވެރިންނާއިުމ ވައްޒަފ ންގެުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްބާރ ލ ްނުފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ، މިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ

 ލިބިފައިވާކަންުޝ ކ ރ ވެރިކަމާއެކ ުފާހަގަކ ރަމެވެ.
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