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ުރިއަށްގެންދެވުނުުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލުގައިުކުުރ.
 ރިޕޯޓްުުއޮޑިޓްުުޞަުޚާއްުު

 ތަޢާރަފުު .1

ުހޮސްޕިޓަލުގެމިއީ،ު ުރީޖަނަލް ުުރ.ުއުނގޫފާރު ުގުޅުހިންގުމާއި،ުއިދާރީ ުކަންމުވައްޒަފުންނާ ުބައެއް ބެލުުމެގުުތައްތައްންހުރި

ގޮސްފައިވާުކުރިއަށްގެންުވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށ05ުްއޮކްޓޫބަރ2022ުުުފެށިގެންުުވަނަުދުވަހުނ31ުްޖުލައ2022ުުިު،ގޮތުން

 ު.އޮޑިޓެކެވެުޞަޚާއް

ުއޮޑިޓްގެުސްކޯޕްު .2

ުގެންދިއުމުގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުބަލާފައިވާީނ؛މިުއޮޑިޓްުކުރިއަށް

ސީއެސްވިއުގައިގެު ޕަރފޯމަންސްުމެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއުލްުމެދުވެރިކޮށްުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުބެލުމުގެުމަސައްކަތްު-އީ)ހު(

ުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާގޮތް

ު)ށ(ުއިދާރާގެުދާއިމީުއަދިުކޮންްޓރެކްޓްުމަގާމުތަކަށްުމީހުންުހޮވުުމގައިުއަމަލުކުރާގޮތް

ުމަސައްކަތުގަޑީގައްޔާ ުރަސްމީ ުއިތުރުގަޑީގައި)ނ( ުހޭދަކުރާޮގްތުުއްޒަފުންމުވަުއި ުވަގުތު ުމަސައްކަތްތަކާއި ކުރާ

ުކަނޑައެޅިފައިވާުގަވާއިދުތަކާުއެއްގޮތަށްުމޮނިޓަރކޮށްުަބލަހައްޓަމުްނުގެންދާގޮތްު

ދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުު ގެުދަށުންުއިދާރާތަކުގައިުއެކުލަވާލައިުއަމަލުކުރަންޖެހޭުސްޓޭންޑަރޑ2014ުުް)ރު(

ުޕްރޮސީ ު)އެސްއޯޕީ(ޖަރއޮޕަރޭޓިންގ ުކުުތަކާއި ުއެސްއޯސެކްޝަންތަކުން ުމަސައްކަތްތަކުގެ ޕީތައްުރަންޖެހޭ

ުއެކުލަވާލައިުމުވައްޒަފުންނަށްުއަްނގަމުންދާގޮތްު

ު)ބ(ުއަލަށްުވަޒީފާއާުގުޅޭުމުވައްޒަފުންުޕްރޮބޭޝަންުމުއްދަތުގައިުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުބައިތައްުފުރިަހމަކޮށްފައިވޭތޯު

ުފުންުޗުއްޓީުނެގުމުގައިުއަމަލުކުރާގޮތް)ޅ(ުއިދާރާގެުމުވައްޒަ

ުތައްވައްޒަފުންނަށްުދީފައިވާުަތމްރީނު)ކ(ުމު

ުލިޔެކިޔުންތަކާުމެދުުއަމަލުކުރަމުންދާގޮތްުއި)އ(ުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިީޓތަކާ
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ު؛ގެންދިއުމުގައިުބޭނުންކުރެވިފައިވާނީުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްު .3
ު

ޔުންތަކުންުއެއްކުރެވުނުުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލުންުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދީފައިވާުލިޔެކިު)ހ(ުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމުއްދަތުގައިުރ.

ުމަޢުލޫމާތާއި،

2022ުު)ށ(ު 28ުުއޮގަސްޓު ުދުވަހުން 30ުުވަނަ 2022ުުއޮގަސްޓު ުޒިޔާރަތްކޮށް ުއިދާރާއަށް ުނިޔަލަށް ުދުވަހުގެ ކިއެކިުއެވަނަ

ުރޭންުމަސައްކަތްުސެކްޝަންތަކުގައި ުއެކި ުހިމަނަކުރަމުންދާ ުމުވައްޒަފުން ުކްތަކުގެ ުރެންޑަމްކޮށް ުހޮުއިގެން 27ުވާލެވުނު

ުމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއިންޓަވިއުއިންުލިބުނުުމައުލޫމާތާއި،

ުމައުލޫމާތާއި،ުވާފަރާތުންުލިބިފައިމުވައްޒަފުނ47ުުްމެދުވެރިކޮށްުކޮށްފައިވާުސަރވޭުފުރިހަމަކޮށްފައިވާުުގޫގުލްުފޯމުު)ނ(ު

ުމަޢުލޫމާތުއެޑްމިންުޕޯޓަލްުމެދުވެރިކޮށްުނަގާފައިވާުުއިގެ)ރ(ުސީއެސްވިއުގަު

އިުއިދާރާގެުޑެޕިއުޓީުގަވަހުުބޭއްވުނުުއެގްޒިޓްުމީޓީންގވަނަުދ05ުުުއޮކްޓޫބަރ2022ުުުމިުއޮޑިޓުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުު،އަދި

ުއޮފިސަރާއި ުއެގްޒެކެޓިވް ުުޗީފް ުލިބިފައިުހިއްސާކުރުމުން،އިސްވެރިންނާ ުދިނުމަށާއި ުފުރުސަތު ުލިޔެކިޔުންތަކުގެުޖަވާބުދާރީވުމުގެ ވާ

ުރަސްމީު ުމުއްދަތެއ5ުުްޞައްޙަކަންުކަށަވަރުކުރުމަށް ުއެުފުރުޞަތުުދުވަހުގެ ުއެދިފައިވާތީ ު،އަދިުވިފައިވާނެއެވެ.އިދާރާއަށްުދެދިނުމަށް

އްދަތުގެުމުނަމަވެސްުމިުުވެސްުދެވުނެވެ.ުދުވަހުގެުމުއްދަތެއ3ުްރުުގުޅިގެންުއިތުއެުމުއްދަތުުއިތުރުކޮށްދިނުމަށްުއެދުމާުހަމައެހެންމެު

ުުނުވެއެވެ.ތެރޭގައިުމިުއޮޑިޓުގެުހޯދުންތަކަށްުބަދަލެއްުއަންނަުފަދަުއެއްވެސްުމަޢުލޫމާތެއްުއިދާރާއިންުހިއްސާކޮށްފައެއް

 ފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުުޚާއްސަުއޮޑިޓުންު .4

މުވައްޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރީއާއިުސިވިލްުސަރވިސްުމުވައްޒަފުންގެުމައުލޫމާތުުބަލަހައްޓާުއިދާރާގައިުބޭނުންުކުރަމުންދާު 4.1

 .އާުދިމާނުވާކަންުވެއަރު"ސީއެސްވިއުގަ"ުރަޖިސްޓްރީުސޮފްޓްު

ުއިދާރާއިންުފޯރުކޮށްދީފައިވާުރަޖިސްޓްރީު
ުދަދުއަުގައިވާގައިުފޯރުކޮށްދީފައިވާުމުވައްޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރ2022ުީއޮގަސްޓ17ުުްއިދާރާއިންު

ުލަޖުމުުކޮންޓްރެކްޓްުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދުު ދާއިމީުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދު
140ު102ު242ު

ުގައިވާުއަދަދުގައިުފޯރުކޮށްދީފައިވާުމުވައްޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރ2022ުީއޮގަސްޓ17ުުް:ުއިދާރާއިނ1ުްތާވަލްު

 
ުސީއެސްވިއުގަުރަޖިސްޓްރީު

ުގައިވާުއަދަދުނަގާފައިވާުރަޖިސްޓްރީުގައ2022ުިއޮގަސްޓ17ުުްސީއެސްވިއުގައިންު
ުޖުމުލަުކޮންޓްރެކްޓްުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދުުުދާއިމީުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދު

144ު3ު147ު
 ގައިވާުއަދަދުުގައިުފޯރުކޮށްދީފައިވާުމުވައްޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރ2022ުީއޮގަސްޓ17ުުްއިންުސީއެސްވިއުގަ:2ުތާވަލްު



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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ުރަޖިސްޓްރީގައިގަުވިއުސީއެސްމުވައްޒަފުނ4ުުްއިދާރާއިންުފޯރުކޮށްދީފައިވާުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނިފައިނުވާުދާއިމީު 4.1.1

 .ހިމެނޭކަން

ު ު)ހ( 1ުުމުވައްޒަފު ުނަންބަރު ުކާޑް 77398ު)ރެކޯޑް :)ު ުމުވައްޒަފަކީ ުހޮސްޕިޓަމި ުރީޖަނަލް ުއުނގޫފާރު ލުގެުރ.

ވަގުތީުގައ0172ުުިފެބުރުވަރ26ުުީމިުމުވައްޒަފަކީުުއޮފިސަރެއްުނަމަވެސް،ރީގައިުހިމެނޭުކޮމިއުނިޓީުހެލްތުުރަޖިސްޓް

ުުރ.ުގޮތުން ުމަރުކަޒަށް ުޞިއްހީ ުމުވައްޒަފެއްކަން.މަޑުއްވަރީ ުބަުު،އަދިުބަދަލުކޮށްފައިވާ ށްފައިވަނީުދަލުކޮމިގޮތަށް

ުއެދިގެންު ުުކަމާއިމުވައްޒަފު ުމުވައްޒަފަކީ ުމަސަުރ.ުމިހާރުވެސްުމި ުމަރުކަޒުގައި ުޞިއްހީ އްކަތްކުރާުމަޑުއްވަރީ

ުސަރވިސްުމުވައްޒަފެއްކަން. ުސިވިލް ުުގެުދިވެހި ުއިދާރާއ2014ުުިގަވާއިދު ުއެއް ުމުވައްޒަފުން ުދަށުން ުއަނެއްުގެ ން

ު،އިރުުށްފައިވާުބަޔާންކޮގައ21ުުިޗެޕްޓަރުުމާއްދާުއަދިުވަނ86ުުަުދުގެުއިުވާއެުގަ އިދާރާއަށްުބަދަލުކުރެވޭނެުގޮތްތައް

ގަވާއިދުުުގެރވިސްުސަުބަދަލުކުރުމުގައިުދިވެހިުސިވިލްުުމަޑުއްވަރީުޞިއްހީުމަރުކަޒަށްުވަގުތީުގޮތުންުރ.ުމިުމުވައްޒަފު

ުފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން.ުުތްތައްޢައަށްުއަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއިުއިޖުރ2014ުާ

ު ު)ށ( 2ުުމުވައްޒަފު ުނަންބަރު ުކާޑް ުހޮސްޕިު:(79125)ރެކޯޑް ުރީޖަނަލް ުއުނގޫފާރު ުރ. ުމުވައްޒަފަކީ ޓަލުގެުމި

2021ުފާުލިބުމުންުސަރުކާރުުއެހެންުހޮސްޕިޓަލަކުންުވަޒީރުހެއްކަން.ުއަދިުމިުމުވައްޒަފަކީުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުނަ

ސިޓީުުއެދިުށްކޮށްދިނުމަވަކިުރ.ުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލުގެުވަޒީފާއިންުުވަނަުދުވަހުންުފެށިގެނ21ުުްޖުލައިު

މިުުފަހުުފޮނުވުމަށް މިނިސްޓްރީުުކޮށްފައިނުވަނީމުވައްޒަފުުވަޒީފާއިންުވަކިުއިދާރާއަށްުހާޒިރުވަމުންނުދާުމުވައްޒަފެއްކަންު.

ުއެޗް.އާރުު ުހެލްތުގެ ުނިންމާފައިވުމުންކަންުއޮފް ުކޮމިޓީއިން ުއެނގޭކަން.ުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިވާުމަޢުލޫމާ.އެމް.ޑީ އަދިުުތުން

އޮފްުހެލްތުންުުރ.ުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލްުނުވަތަުމިނިސްޓްރީުނިންމާފައިވަނީުމިުމުވައްޒަފަކީގޮތަށްުުމި

ކޯ"ުކޮށް،މަތްކުރުމަށްުބޮންޑުކަނޑައަޅާުތަނެއްގައިުޚިދު ޖަނަވަރ24ުުީމަށްުކުރުސްުފުރިހަމަުޑިޕްލޮމާުއިންުނަރސިންގު"

މިުނިންމުާމުދިުއަުުުވީއްލާފައިވާުމުވައްޒަފަކަށްވާތީކަން.ގޮތަށްުމުސާރަުލިބޭުުގެުނިޔަލަށ2018ުްޖޫނ30ުުްއިނ2016ުުް

ގައ1202ުުިުއޮގަސްޓ22ުްއަދިުގެުފަރާތުންުހޮސްޕިޓަލުުުގައ2021ުުިޖުލައ18ުުިބަޔާންކޮށްުުުކަންުުމިގުޅިގެންު

މިުމުވައްޒަފުުުޔަށްމިއަދާުހަމަުނަމަވެސްުވީުސިޓީއަކުންުއަންގާފައިމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގެުފަރާތުންުމުވައްޒަފަށްު

ުން.ހާޒިރުވަމުންނުދާކަހޮސްޕިޓަލަށްު

ު ު)ނ( 3ުުމުވައްޒަފު ުނަންބަރު ުކާޑް ުހޮސްޕިޓަލުގެުު(:41870)ރެކޯޑް ުރީޖަނަލް ުއުނގޫފާރު ުރ. ުމުވައްޒަފަކީ މި

ު ުއޮފިސަރެއްކަން. ުމެޑިކަލް ުހިމެނޭ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުމުވައްޒަފަކީުއަދި ުޖެނެރަލްުުމި ުއިން ުޑިގްރީ ުގްރެޖުއޭޓް ޕޯސްޓް

އިްނ2015ުުއެޕްރީލ15ުުްުކުރުމަށްުމުސާރައާުއެއްވަރުގެުއެލަވަންސްުލިބޭގޮތަށްކޯސްުފުރިހަމަުުޕްރެކްޓިޝަނަރސް

ގެުނިޔަލަށްުވީއްލާފައިވާުއަދިުރ.ުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލްުނުވަތަުމިނިސްޓްރީުއޮފ2018ުުްއެޕްރީލ14ުުް

މިުމުވައްޒަފަކީުއެހެންުނަމަވެސްުހެލްތުންުކަނޑައަޅާުތަނެއްގައިުޚިދުމަތްކުރުމަށްުބޮންޑްކުރެވިފައިވާުމުވައްޒަފެއްކަންު.

ުނިންމުމަށް ުއުުކޯސް ުރ. ުރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާުފަހުއެނބުރިއައިސް ުމިހާތަނަށް ުހޮސްޕިޓަލަށް ުރީޖަނަލް ނގޫފާރު
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މުއާމަލާތްކޮށްފައިވަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުންުުމިުމައްސަލައާުގުޅިގެންުމުވައްޒަފާުސީދާމުވައްޒަފެއްކަން.ުއަދިު

ހެންުލިޔެކިޔުމެއްުނެތްކަމަށްުމުވައްޒަފާއެކުުވެވިފައިވާުއެއްބަސްވުންުފިޔަވައިުއިތުރުުއެުކަމާުގުޅިގެންުމިު،ކަމަށްވާތީ

ުދީފައިވާކަން. ުމައުލޫމާތު ުމައުލޫމާތުުުހޮސްޕިޓަލުން ުޗުއްޓީގެ ުލިބޭ ުމުސާރަ ުދީފައިވާ ުމުވައްޒަފަށް ުމި އަދި

ުވާކަން.އަދާހަމަކޮށްފައިނުުުސީއެސްވިއުގައަށް

ު 4ުުުމުވައްޒަފުު)ރ( ުނަންބަރު ުކާޑް ުރީޖަނަލް(31589)ރެކޯޑް ުއުނގޫފާރު ުރ. ުމުވައްޒަފަކީ ުމި ލުގެުހޮސްޕިޓަު:

ތީުއިސްލާހީުފިޔަވަޅުުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުލެބޯރެޓަރީުޓެކްނޮލޮޖިސްޓެއްކަން.ުމިުމުވައްޒަފަކީުއޮފީހަށްުހާޒިރުުނުވާ

އޮކްޓޫބަރ4ުުުން.ުއަދިުވަޒީފާއިންުވަކިކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތަށްުފޮނުވާފައިވާުމުވައްޒަފެއްކަު،ފަހުުއެޅުމަށް

ުމިނިސްޓ2021ުުް އްޒަފުުރީުއޮފްުހެލްތުންުރ.ުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލަށްުމެމޯއަކުންވަނީުމިުމުވަުގައި

ތްތައްުއަޖުރާުބަޔާންކޮށްފައިވާުއިުއިވަނަުޗެޕްޓަރގ28ުަގ2014ުުެގަވާއިދުުުގެވަކިކުރުމަށްުދިވެހިުސިވިލްުސަރވސް

ުއަންގާފަކޮމިޝަނަށްުުސީއެސްވިއުގަުމެދުވެރިކޮށްު،ފަހުުފުރިހަމަކުރުމަށް 14ުު،ންނަމަވެސްުއެހެު.ކަންއިުހުށަހެޅުމަށް

ު 2022ުުސެޕްޓެންބަރު ުވަކިކުރުމަށް ުމުވައްޒަފު ުމި ުމެދުވެރިކޮށް ުސީއެސްވިއުގަ ުހަމައަށް ުކޮމިޝަނަށްުއާ

ުހުށަހަޅާފައިނުވާކަން.ު

 

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ު ުބޭނުންުއިު)ހ( ުދާރާގައި ުރަޖިސްޓްރީއާއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުއަދާހަމަކުރަމުންދާ ުރަޖިސްޓްރީ ުއެއްުސީއެސްވިއުގަ ކޮށް

ުރަޖިސްޓްރީއެއްގެުގޮތުގައިުބެލެހެއްޓުން.

ފައިވާުއިދާރާއަށްުމުވައްޒަފުުވަޒީފާުއަދާކުރުމަށްުއައްޔަންކޮށްު:ުމި(77398)ރެކޯޑްުކާޑްުނަންބަރ1ުުުމުވައްޒަފުު)ށ(ު

ނަމަ،ުދިވެހިުުބޭނުންވާުުމުވައްޒަފުުބަދަލުކުރުން.ުއަދިުމުވައްޒަފުންުއެއްުއިދާރާއިންުއަނެއްުއިދާރާއަށްުބަދަލުކުރަން

ުއާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން.2014ުގަވާއިދުުުގެުސިވިލްުސަރވިސް

މުވައްޒަފުުއިދާރާއަށްުހާޒިރުވަމުންނުދާތީުމިުކަމާުގުޅޭގޮތުންުުމިު:(79125ުކާޑްުނަންބަރުު)ރެކޯޑ2ުްމުވައްޒަފުު)ނ(ު

ު ުދިވެހި ުުގެސްސަރވިސިވިލް ުފުރިހަމަކުރުމަށ2014ުުްގަވާއިދު ުއިޖުރާޢަތްތައް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ މިު، ފަހުުގައި

ުވަކި ުސަރވިސްމުވައްޒަފު ުސިވިލް ުމެދުވެރިކޮށް ުސީއެސްވިއުގަ ުުކުރުމަށް ުއަދި ުހުށަހެޅުން. ސިވިލްުކޮމިޝަނަށް

އިންުމުވައްޒަފުުވަޒީފާު(ުސަރކިއުލަރ2021ސެޕްޓެންބަރ16ުުު)35/2021ުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުނަންބަރުު

މުވައްޒަފުުއަދާކުރަމުންުއަދާކުރާުއިދާރާއިންުޢިއުތިރާޟުނުކުރާ ދިޔަުސިވިލްުސަރވިސްގެުވަޒީފާއިންުވަކިވެ،ުުނަމަު،

އްދަތަށްުއަށްުޚިދުމަތްކުރުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވާުމުއިރު،ުސިވިލްުސަރވިސްުރާއަކަށްުބަދަލުވާދައުލަތުގެުއެހެންުއިދާ

ުބޮންޑު ުބަޔާންކޮށްފައިވާތީުޚިދުމަތްކުރުމަށް މިުމުވައްޒަފުުއެހެންުއިދާރާއަކަށްުބަދަލުވުމަށްު، ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަށް



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

6 

 

މެދުުހަވާލާދީފައިވާުުމުވައްޒަފާުމަ،ުބޮންޑްކުރެވިފައިވާުނަުުންުޢިއުތިރާޟުނުކުރާުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލުުރ.

ުއާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން.ސަރކިއުލަރ

ޓީގެުމައުލޫމާތުުއްމުސާރަުލިބޭގޮތަށްުދީފައިވާުޗުުމުވައްޒަފަށްުމިު:(41870ނަންބަރުުު)ރެކޯޑުުކާޑ3ުުުމުވައްޒަފު(ުރ)

ުމުވައްޒަފުސީއެސްވިއުގަ ުމި ުއަދި ުއަދާހަމަކުރުން. ުނިންމުމަށްުުއަށް ުއިުކޯސް ުއައިސް ުއެނބުރި ދާރާއަށްުފަހު

ުގުޅޭގޮތުންުހާޒިރުވަމުންނުދާތީ ުކަމާ ުުމި ުދިވެހި ުުގެސްުސަރވިސިވިލް ުބަޔާންކ2014ުޮގަވާއިދު ށްފައިވާުގައި

ދުވެރިކޮށްުސިވިލްުމެކުރުމަށްުސީއެސްވިއުގަުވަކިުވަޒީފާއިންުމިުމުވައްޒަފުުު،ފަހުުފުރިހަމަކުރުމަށްއިޖުރާޢަތްތައްު

ުކޮމިޝަނަށްުހުށަހެޅުން.ުސަރވިސް

ޓީގެުމައުލޫމާތުުއްމުވައްޒަފަށްުމުސާރަުލިބޭގޮތަށްުދީފައިވާުޗުުުމިު:(31589ނަންބަރުުު)ރެކޯޑުުކާޑ4ުުު)ބ(ުމުވައްޒަފު

ުމިުސީއެސްވިއުގަ ުއަދި ުއަދާހަމަކުރުން. ުުއަށް ުހާޒިރުވަމުންނުދާތީ،މުވައްޒަފު ުހެލްތުމިނިސްޓްރީުއޮފީހަށް ގެުުއޮފް

ު HRD(TRD)/URH/2021/96-(MEMO)23ު(04ުުނަންބަރު 2021ުއޮކްޓޫބަރު އަންގާފައިވާު(ުމެމޯއިން

ޢަތްތަްއުއިޖުރާބަޔާންކޮށްފައިވާުުއިގަވަނަުޗެޕްޓަރ28ުުގ2014ުެގަވާއިދުުުގެުސްުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިުގޮތަށް

ުު،ފަހުުފުރިހަމަކުރުމަށް ުމުވައްޒަފު ުމި ުމެދުވެރިކޮށްުކުރުމަށްވަކިވަޒީފާއިން ުސަރވިސްސިވިުސީއެސްވިއުގަ ުލް

ުކޮމިޝަނަށްުހުށަހެޅުން.

ު

102ުއިދާރާއިންުފޯރުކޮށްދީފައިވާުމުވަްއޒަފުންގެުރަޖިސްޓްރީގައިުކޮންޓްެރކްޓްުމުވައްޒަފުންގެުގޮތުގަިއުބިޭދސީު 4.1.2

ުނަަމވެސް ުހިމެނިފައިވީ ު، މުވައްޒަފުން 99ުުމީގެތެރެއިން ުމުވައްޒަފުން ުސަރވިސްުކޮންޓްރެކްޓް ސިވިލް

ު"ސީއެސްވިއުގަ ުސޮފްޓްވެއަރ ުބަަލހައްޓާ ުމައުލޫމާތު ުރަޖިސްޓްރީގައިުު"މުވައްޒަފުންގެ ުހޮސްޕިޓަލް ގެ

ުއިގެމުވައްޒަފުންނަކީުސީއެްސވިއުގ52ުަޓްރެކްޓްުމުވައްޒަފުންގެުތެރެއިންުކޮނ99ުްއަިދުމިުު.ހިމެނިފައިނުވާކަން

ުއެއްވެސްުމައުލޫމާތެއްުުއިމުވައްޒަފުންނަކީުސީއެސްވިއުގައިގ47ުަުހުރިުމުވައްޒަފުންކަމާއިުރެކޯޑުުބައެއްުތެރޭގައި

 މުވައްޒަފުންކަން.ުުނެތްު)ރެކޯޑެއް(

ު

ު

ު

ު

ު

4752

 ހިމެނިފައިނުވާ  ސީއެސްވިއުގައިގެ ހޮސްޕިޓަލް ރަޖިސްޓްރީގައި 
ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން

ސް  ސީއެސްވިއުގައިގަ އެއްވެ
ޒަފުންގެ  މައުލޫމާތެއް ނެތް މުވައް

އަދަދު

އި ނެތް ހޮސްޕިޓަލް ރަޖިސްޓްރީގަ
އިގެ ތެރޭގައިނަމަވެސް ސީއެސްވިއުގަ
އްޒަފުންގެ  ބައެއް ރެކޯޑް ހުރި މުވަ

އަދަދު

ޓްުމުވައްޒަފުންުސީއެސްވިއުގައިގެުހޮސްޕިޓަލްުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނިފައިނުވާުކޮންޓްރެކް:1ުޗާޓުު  
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ުވާުއިވިއުގައިގަސީއެސްުމުވައްޒަފުންކޮންޓްރެކްޓ99ުުްގެުހޮސްޕިޓަލްުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނިފައިނުވާުއިސީއެސްވިއުގަ

ުގެުތަފްޞީލުުސްޓޭޓަސް

ުމުވަްއޒަފުްނގެުމައުޫލމާތުުކޮންޓްރެކްޓ99ުުްގެުހޮސްޕިޓަލްުަރޖިސްްޓރީަގއިުހިމެނިަފއިުނވާުއިުސީެއސްިވުއގަ

މުަވއްޒަފުްނގެު

ުއަަދދުު

ުސްޓޭޓަސްުުިއގެސީެއސްިވުއގަ

ު.ކުެރވިަފއިވާުުމވަްއޒަފުންވަޒީާފގެުެއއްަބސްުވމުަގއިުކަނަޑއަޅާަފިއވާުމުްއދަތުުހަަމުވމާުުގޅިެގންުސީެއްސިވއުަގއިންުަވޒީފާިއންުވަކިުމުވައްޒަފުނ20ުް 

ުވަކިވަޒީާފގެުެއއްަބސްުވމުަގއިުކަނަޑއަޅާަފިއވާުމުްއދަތުުހަަމުވމާުގުިޅގެންުުމުވައްޒަފުނ16ުް  ުމުަވއްޒަފުންުސީެއްސވިުއަގއިންުވަޒީާފއިން ކުެރވިފަިއވާ

ުފަށާުތެެރއިންުުިއގެސީެއްސވިުއގަުނަމަެވސް ުރިކުއެސްެޓއް ުރިއުެކސްޓްތަކަު،ަކމާއިުފައިވާއެމްޕްލޯއިަމންޓް ލީޓްުއިންކޮމްޕްުކީއެ

ު.ގަިއވާުރިުކއެސްޓްތަެކއްކަންސްޓޭޓް

ުއެްއަބސްުވމުަގއިުުމުވައްޒަފ1ުު  ުގުިޅގެންވަޒީާފގެ ުހަަމވުމާ ުމުްއދަތު ުވަކިީސެއްސވިުއގަުުކަނަޑއަޅާަފިއވާ ުވަޒީާފއިން ުމުަވއްޒަެފއްުއިން ކުެރވިފަިއވާ

ާދރާއިންުކެްނސަލްކޮށްފަިއާވުއިުުއެުރިުކއެސްޓަކީު،ތެެރއިންުެއމްޕްލޯއިަމންޓްުރިކުެއސްޓެއްުފަށާަފއިވާަކމާއިުުިއގެނަމަެވސްުީސއެްސިވއުގަު
ުކަން.ރިކުެއސްޓެއް

ުގުިޅގެންުީސެއސްުުމުވައްޒަފ1ުު  ުހަަމވުމާ ުމުްއދަތު ުކަނަޑއަޅާަފިއވާ ުއެްއަބސްުވމުަގއި ުވަކިުއިންވިުއގަުވަޒީާފގެ ުމުަވއްޒަެފއްވަޒީާފއިން ުކުެރވިފަިއވާ

ުފަށާުެތރެިއންުިއގެސީެއސްިވުއގަުނަމަެވސް ުރިކުެއސްޓެއް ުމަުު،ކަމާއިުަފިއވާުއެމްޕްޯލއިމަންޓް ުރިކުެއސްޓަކީ ުމންުއްސަލަތަެކްއުހުރުއެ
ު.ކަންޮކށްފައިވާުރިކުެއސްޓެއްބާޠިލުސިވިލްުަސރިވސްުކޮމިަޝނުންު

ކުެރވިަފއިވާުމުަވއްޒަފުން.ުއިންުވަޒީާފއިންުވަކިީސއެްސވިުއގަުުވަޒީާފގެުއެްއބަްސވުުމަގއިުކަނޑަައޅާފަިއވާުމުްއދަތުުހަމަުވމާުުގޅިގެންުމުވައްޒަުފންު 2

 ހިމެނޭކަން.ުރެކޯޑ2ުްމިުމުަވއްޒަުފންގެުުއިއަދިުީސެއސްިވއުަގިއގަ

ުޕަރަސނަލްުއިސީެއސްިވުއގަިއގަުމުވައްޒަުފނ6ުުް ުނަަމެވސްުމައުލޫމާތު ުމަވއްޒަުފގެ ުވަޒީފާީސެއސް، ހުރި ުތެރެިއން ހަަމޖަްއސާފައިުނވާީތުުިވއުަގިއގެ

ު.ރެކޯޑްުކާޑްުނަންަބރެއްުއެަސއިންކޮށްަފިއނުވާުުމވަްއޒަފުން

ުނަަމެވސްުއިސީެއސްިވުއގަިއގަުމުވައްޒަުފނ6ުުް ުހުރި ުމައުލޫމާތު ުޕަރަސނަލް ުވަޒީފާީސެއސް، ުމަވއްޒަުފގެ ުތެރެިއން ހަަމޖަްއސާފައިުނވާީތުުިވއުަގިއގެ
ުަނމަެވސްު ުއެަސއިންކޮްށފައިނެތް ުަނންަބރެއް ުކާޑް ުރިކުުުިއގެުީސއެްސިވއުގަުު،ރެކޯޑް ުެއމްޕްލޯިއމަންޓް ުތެރެިއން ފަށާފައިާވުއެސްްޓ

ު.މުަވއްޒަފުން

ު.ނެތްުުމވަްއޒަފުންއެްއެވސްުމައުޫލމާެތއްުއިސީެއސްިވުއގަިއގަުމުވައްޒަފުނ47ުުް
ުކޮންޓްރެކްޓްުމުވައްޒަފުންގެުމައުލޫމާތ99ުުުގެުހޮސްޕިޓަލްުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނިފައިނުވާުއި:ުސީއެސްވިއުގ3ުަތާވަލްުުުުުުުު

ު

ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭގޮތްު

ސަރކިއުލަރު، (2017މ4ުުޭ)POD/CIR/2017/31ު-188ނަންބަރުުުނޯޓްުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުސަރކިއުލަރ

ު(،2020ފެބްރުވަރ17ުުީ)2020/10ުއުލަރުސަރކި،  (2020ޖަނަވަރ26ުުީ)POD/CIR/2020/14ު-188ނޯޓްުނަންބަރުު

ުއަިދުު(2020އޮކްޓޫބަރ12ުުު)POD/CIR/2020/89ު-188ނަންބަރުުނޯޓްުސަރކިއުލަރު ުރުނަްނބަސަރކިއުލަރުނޯޓް

188-POD/CIR/2020/101ު(25ުު 2020ުނޮވެންބަރު ުގޮތުގެ( ުގެންގުޅެމުންދާުުތިންމަަގއިވާ ުއުސޫލުން ކޮންޓްރެްކޓް

ުއަށްުއަދާހަމަކުރުން.ވިއުގައެސްމުވައްޒަފުންގެުވަޒީފާގެުރެކޯޑްތައްުސީ



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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ުމަގާމުތަކަށްު" 4.2 ުތިބި ުބިދޭސީން ުހަމަޖެއްސުމާއި، ުވަޒީފާ ުބިދޭސީންނަށް ުދަށުން ުއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓް

ު ުއާ ުއުސޫލު" ުހަމަޖެއްސުމުގެ ުވަޒީފާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެ ުކުރިމަތިލުމުން ުދިވެހިން އެއްގޮތަށްުޝަރުތުހަމަވާ

 ކަން.ކުރިއަށްނުގެންދާު

4.2.1 ުު 3.4ުުއުސޫލުގެ ުބަޔާންކުރާ ުމަގާމުގައި ުއުސޫލެތަކަްށުހޮވުމުގައިުއަމަލުކުރާނެބިދޭސީން އްުގޮތުގެ

 ފައިނުވާކަން.އެކުލަވާލާ

4.2.2 ުު ުވަޒ4.1ުީއުސޫލުގެ ުފަރާތްތަަކށް ުދެވޭ ުވަޒީފާ ުަދށުން ުއެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ުކޮންޓްރެކްޓް ފާުގައި

ުސީއެސް ުސަރވިހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ުސިވިލް ުމެދުވެރިކޮށް ކަމަށްުޭހނެހުށަހަޅަންޖެސްުކޮމިޝަނަށްުވިއުގަ

ުނަމަވެސް ުު،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ުމަސައްކަތްކުރާ ުުމވައްޒަފ47ުުއިދާރާގައި ުކޮންޓްރެކްޓް ންުބިދޭސީ

ުު.ފައިނުވާކަންއަށްުއަދާހަމަކޮށްވިއުގަސީއެސް

ތިބިުުގައިުބިޭދސީންގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމައުލޫމާތުުހިމެނޭގޮތަށްުެއކުލަވާލަންޖެހޭުއިދާރާތަކ5.1ުުއުސޫލުގެުު 4.2.3

ުހުއްދަު،މަގާމުތަކާއި ުގެނައުމުގެ ުއެކުލަވާލައިބިދޭސީއަކު ުލިސްޓް ުމަގާމުތަކުގެ ުސްޕިޓަލުގެުހޮު،ދީފައިވާ

 ނުވާކަން.ގައިުޝާއިއުކޮށްފައިވެބްސައިޓްުއަދިުގެޒެޓު

އޮތްކަްނުފުރުސަތުުުންނަށްުއެުަވޒީފާތަކަށްުކުރިމަތިލުމުގެވާުގޮތަށްުވަޒީފާއަށްުއެދޭުދިވެހިގައ5.3ުިުއުސޫލުގެު 4.2.4

މޭުފަހަރ3ުުުބަޔާންކޮށްުއަހަރަކުު ޒެޓްގައިުއާންމުކޮށްުގެުދިވެހިުސަރުކާރުގެުުއަދިުސެޕްޓެންބަރުގައި(ު)ޖަނަވަރުީ،

 .ކޮށްފައިނުވާކަންއިއުލާން

 

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ށްފައިާވުގައިުބަޔާންކޮ(2017ުނޮވެންބަރ20ުުު)2017/15 ސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުންުއާންމުކޮށްފައިވާުސަރކިއުލަރު

ުމަގާމު ުތިބި ުބިދޭސީން ުހަމަޖެއްސުމާއި، ުވަޒީފާ ުބިދޭސީންނަށް ުދަށުން ުއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ުޝަރުތުހަމަާވު"ކޮންޓްރެކްޓް ތަކަށް

ު.ދިވެހިންުކުރިމަތިލުމުންުއެުފަރާްތތަކަށްުވަޒީފާުހަމަޖެއްސުމުގެުއުސޫލު"ުއާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން

ު



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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ބައެއްުއެއްގޮތަށްުުތަކާުމުގެުމިންގަނޑުތަކާއިުއުޞޫލުުޒީފާތަކަށްުމީހުންުހޮވުމާއިުޢައްޔަނުކުރުުސިވިލްުސަރވިސްގެުވަު 4.3

 ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވާކަން.ކަންތައްތައްު

މިވަޒީފާތަކަށްުމީހުންުހޯދުމަށްުކުރާުއިޢުލާންތައްުއެކިފަހަރުުއެކިގޮތަށްުއަމަލުކޮށްފައިވާކަު 4.3.1 ގޮތުންުއިދާރާއިންުުންު.

ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާުއުނގޫފާރުުރީަޖނަލްުހޮސްޕިޓަލުގައިުރަުބަހުންުކުރާުބައެއްުިއއުލާންތަކުގައިުރ.ރޭސިުއިނގި

 އެޖެންސީތަކަށްުއެކަނިުފުރުސަތުުހުޅުވާލާފައިވާކަން.

 ގެުތާރީޚެއްގައިކަން.ކުރުމުގެުފަހުއިއުލާނުގިނަުމަގާމުތަކަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުހުއްދަުހޯދާފައިވަނީުު 4.3.2

ންކުރެވުނުުގޮތުގެުއުލާންތަކާުގުޅިގެންުވަޒީފާއަށްުއެދޭުފަރާތްތަކުގެުސްކްރީނިންގުމަރުޙަލާުނިމުމުންުސްކްރީއިު 4.3.3

ވެހިުސަރުކާރުގެުމަޢުލޫމާތުު"ވަޒީފާއަށްުކުރިމަތިލިުފަރާތްތަކުގެުސްކްރީނިންގުމަރުހަލާގެުނަތީޖާުޝީޓު"ުދި

 ހުކަން.ުޝީޓުުއާންމުކުރާުދުވA2ަުގެޒެޓުގައިުއާންމުކޮށްފައިވަނީ

4.3.4 ުު ުބަންދުނޫން ުސަރުކާރު ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުހަމަވާ ުމުއްދަތު 30ުުއިޢުލާނުގެ ުދުވަހުގެ ރޭގައިުތެ)ތިރީސް(

ތިންުޕޮއިްނޓުުލިުބުނުއެންމެުމަު،ވަޒީފާއަށްުމީހަކުުއައްޔަންކުރުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުމަރުޙަލާތައްުފުރިހަމަކޮށް

ުސީއެސްވިއުގަު ުހަމަޖެއްސުމަށް ުވަޒީފާ ުބަޔާުފަރާތަށް ުއުސޫލުގައި ުހުށަހެޅުމަށް ންކޮށްފައިވީުމެދުވެރިކޮށް

ކަން.ުއަދިުމިުދާުފަހުންފަހަނައަޅައިއަޅާފައިވަނީުމިުމުއްދަތުުސިސްމަށްުނަމަވެސްުބައެއްުރިކުއެސްޓްތައްު

ރީުޖަނަވ1ުައިވަނީުއިނުވާުސަބަެބއްކަމަށްުބަޔާންކޮށްފަހުށަހެޅިފަމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުވަޒީފާުހަމަޖެއްސުމަށްު

2ުސައްކަތްކުރާުގައިުވަކިއިދާރާއެއްގެުގޮތުގައިުހޮސްޕިޓަލްުހިންގަންފަށާަފއިވުމުންުއެޗް.އާރުގައިުމ2022ުުަ

 ކަން.މުވައްޒަފުންނަށްުމަސައްކަތްތައްުއަދާހަމަކުރުމުގައިުލަސްތަކެއްުދިމާވާތީކަމަށް

ުހޯދުމަށްު 4.3.5 ުފިނޭންސްގެުހުއްދަ ުއޮފް ުމުވައްޒަު،ފަހުުމިނިސްޓްރީ ުމަގާމުތަކަށް ުއަދަދެއްގެ ުނެގުމުގައިުގިނަ ފުން

ުނަމަވެސް ުލިބިފައިވީ ުއޮޑިޓަށް ުޝަކުވާ ުއެދިުމިު،ލަސްވަމުންދާކަމުގެ ުއޮޑިޓުން ުގުޅިގެން ފައިވާުކަމާ

އުލޫމާތުުދީފައިވާުމަކަންުބެލިފައިނުވާަކން.ުއަދިުއިދާރާއިންުުލިޔެކިޔުންތައްުއިދާރާއިންުފޮނުާވފައިނުވާތީުމި

ުމިގޮތު ުމަުގައި ުމި ުހުރުމުން ުޗުއްޓީގައި ުމުވައްޒަފު ުއެނގޭ ުލިޔެކިޔުންތައް ުގުޅުންހުރި ުއެހެންުކަމާ އުލޫމާތު

 މުވައްޒަފުންނަށްުނޭނގޭަކން.ު

4.3.6 ުު ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ ުސީއެސްވިއުގައިގައި ުމީގެު”Incomplete“ރިކުއެސްޓްތައް ރޭގައިުތެުސްޓޭޓުގައިވާކަން.

2019 ،2021ުު 2022ުުއަދި ުހިމެނޭގެ ުލެވެު،އިރުުރިކުއެސްޓްތައް ުއިދާރީ ުރިކުއެސްޓްތަކަކީ ލްގައިުގިނަ

 އަޅަންފަށާފައިވާުއަދިުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވާުރިކުއެސްޓްތައްކަން.ސިސްޓަމަށްު

 



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

10 

 

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ވާު(ުސަރކިއުލަރއިންުއާންމުކޮށްފައ2021ިޖޫނ3ުުް)2021/18ުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުނަންބަރުު)ހ(ު

ުއުޞޫލު" ުމިންގަނޑުތަކާއި ުޢައްޔަނުކުރުމުގެ ުހޮވުމާއި ުމީހުން ުވަޒީފާތަކަށް ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް 2021ުތައް

ުު)ދެވަނަުއިޞްލާޙު("ުއާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން.

ސައްކަތްުމަތަކުގެުޗެކުކޮށްުރިކުއެސްޓްރިުކއެސްޓްތައްުު”Incomplete“ތެރޭގައިުހިމެނޭުުއިގެއެސްވިއުގަ)ށ(ުސީ

 ކުރިއަށްގެންދިއުން.

ުއީު 4.4 ުމެދުު-ސީއެސްވިއުގައިގެ ުމޮޑިއުލް ުމެނޭޖްމަންޓް ުފެންވަރުޕަރފޯމަންސް ުމަސައްކަތުގެ ުމަސައްކަތްުވެރިކޮށް ުބެލުމުގެ

 ފައިނުވާކަން.ންގޮސްުކުރިއަށްގެުުފުރިހަމައަށްު

ުއ2022ުުީ 4.4.1 ުސީއެސްވިއުގައިގެ ުމަސައްކަތް ުބެލުމުގެ ުފެންވަރު ުމަސައްކަތުގެ ުއަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސްު-ވަނަ

 މެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއުލްުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވުން.

ުއ2022ުީ 4.4.1.1 ުސީއެސްވިއުގައިގެ ުމަސައްކަތް ުބެލުމުގެ ުފެންވަރު ުމަސައްކަތުގެ ުއަހަރުގެ -ވަނަ

ުމެނޭޖްމަންޓް އަންގާފައިީވުުުމޮިޑއުލްުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްގެންދިއުމަށްުތަކުރާރުކޮށްޕަރފޯމަންސް

12ުު، ނަމަވެސް 2022ުުސެޕްޓެންބަރު ުހަމައަށް ުޓާގެޓް/ޓާސްކ2022ުުްއާ ުއަހަރުގެ ވަނަ

 .މުވައްޒަފުްނކަނ95ުްުމުވައްޒަފުންގެުތެރެއިނ144ުްކަނޑައަޅާފައިވަނީު

4.4.1.2 ު ުނަންބަރު ުއާންމުކޮށްފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުސަރވިސް PMS/CIR/2022/69ު(15ު-188ސިވިލް

ބެލުމުގެުފޮނުވާފައިވާުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުނޯޓާއެކުުއެު،އި(ުސަރކިއުލަރުނޯޓ2022ާއޮގަސްޓްު

 "ޔޫޒަރުމެނުއަލް"ުއިދާރާގެުމުވައްޒަފުންނާުހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަްނ.

4.4.1.3 12ުު 2022ުސެޕްޓެންބަރު ުހަު ުާއ ުހޮސްޕިޓަލުގެ ުހިމެނޭސީެއސްމައަށް ުރަޖިސްޓްރީގައި ުވިއުގަ

ު ުމަސައްކަތްކުރާ ުމީެގުޕަވައިޒަރުކަނޑައަޅާފައިނުވާކަންމުވައްޒަފުންގެުސ2ުުހޮސްޕިޓަލުގައި .ުއަދި

ު 1ުުތެރެއިން ުހޮސްޕިޓަލުގައި 21ުުމުވައްޒަފަކީ ުގުޅިފ2017ުަޑިސެންބަރު ުހޮސްޕިޓަލާ އިވާުގައި

ު ުނަމަވެސް ުފެންވަރުމުވައްޒަފެއް ުމަސައްކަތުގެ ުއަހަރެއްގައި ުއެއްވެސް ުމުވައްޒަފުގެ ބެލުމުެގުމި

ުއަ ުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވާކަން. ުވީގޮދިުމިުމުވައްޒަފަކީުމުސާރަުލިބޭމަސައްކަތް އްލާފައިވާުތަށް

ުނަމަވެސްމުވައްޒަފެއް ުދީފައިވީ ުމައުލޫމާތު ުއިދާރާއިން ުމަސީއެސްވިއުގަ، ކަމަށް ުމި އުލޫމާތުުއިން

 .ހަމަކޮށްފައިނުވާކަންއަދާ



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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ނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއުލްގެުތެރެއިންުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުބެލުމުގެުމެޕަރފޯމަންސްު-ސީއެސްވިއުގައިގެުއީ 4.4.1.4

ުމުވައްޒަފުން ުސާފުވެފައިނުވާކަން ުމުވައްޒަފުންނަށް ުކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް ުކުރިުމަސައްކަތް ނާ

ުއިންޓަވިއުތަކުގައިުގިނަުމުވައްޒަުފންުފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.ުު

ޕަރފޯމަންސްު-އީުުއިގެުސްވިއުގަުވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުބެލުމުގެުމަސައްކަތްުސީއ2022ުުެމުވައްޒަފުންގެުސްުއިދާރާތަކުގެުސިވިލްުސަރވިު

ންުޢާންމުކޮށްފައިވާުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުުުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދިއުމާުގުޅޭގޮތުންުުމެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއުލްުމެދުވެރިކޮށްުކުރުމުގެު

ުސަރކިއުލަރތަކާއިުސަރކިއުލަރުނޯޓުތައް
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ު

ު

ު

ު

ު

ު

 

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުުުުުުު
ވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުބެލުމާުގުޅޭގޮތުންުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުންުޢާންމުކޮށްފައިވ2022ުުާ:ުމުވައްޒަފުންގ4ުުެތާވަލްުު

ުސަރކިއުލަރތަކާއިުސަރކިއުލަރުނޯޓުތައް
ު

ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭުގޮތްު

)ފުަރތަމަުއިޞްލާޙް(2022ުުލުމާބެހޭުއުޞޫލުުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްުމުވައްޒަފުންގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުބެ)ހު(

ުފުރިހަމަކޮށްުގައި ުމަސައްކަތްތައް ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުމުއްދަތުތަކަށް ުއޮންލައިްނުުބަޔާންކުރާ ސީއެސްވިއުގައިގެ

2022އޮގަސްޓް 15

188-PMS/CIR/2022/69

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ވަނ2022ަމުވައްޒަފުންގެ އިދާރާތަކުގެ ސަރވިސް ސިވިލް•
މި ގޮތުން،ހަލުވިކުރުމުގެތްމަސައްކަހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށްމަސައްކަތް ފެންވަރުބެލުމުގެ 

މޮޑިއުލްއަށް ނޭޖްމަންޓްމެޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަކުރަމުންގެންދިޔަމަސައްކަތް
2022ގެނެސް،ބަދަލުތަކެއްޖެހޭ ގެންނަންސިސްޓަމަށް ހައްލުކޮށް،މައްސަލަތައްދިމާވެފައިވާ
.ލައިވްކޮށްފައިވުންދުވަހުވަނ15ައޮގަސްޓު

ޓާސްކު /ޓާގެޓް ސީތަކާއިކޮމްޕީޓެން އެޅުމަށާއި،ޓާސްކު/ޓާގެޓްއައުސިސްޓަމުގައި،އައު•
އެހެނިހެން މެނޭޖްމަންޓާގުޅޭންސްޕަރފޯމައަދި އެޕްރޫވްކުރުމަށް ރިޒަލްޓްއިވެލުއޭޓްކުރުމަށާއި،

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ތަށް އެއްގޮ އިރުޝާދުތަކާ ގައިވާ "މެނުއަލް ޔޫޒަރ"މަސައްކަތްތައް 
ހިއްސާކުރުމަށްމުވައްޒަފުންނާއަލްމެނުޔޫޒަރއަންގައިލިޔުމުންމުވައްޒަފުންނަށްއިދާރާތަކުގެ

2022ޖުލައި 6

188-PMS/CIR/2022/56

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

ގައި 01ޖުލައި 2022ލުމަށްފަހު މެދުކަނޑާވަގުތީގޮތުން މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް -އީ•
މަސައްކަތުގެ މަސްތަކުގެފާއިތުވެގޮސްފައިވާއަހަރުގެ ވަނ2022ަ.ހުޅުވާލުންއަލުން

2022އޮގަސްޓް 21ސްޓަމަށް ސިމެނޭޖްމަންޓް އީޕަރފޯމަންސްރެކޯޑްސްތައް ފެންވަރުބެލުމުގެ 
ނިންމުންއަދާހަމަކޮށްނިޔަލަށްގެ

2022މޭ 29

188-PMS/CIR/2022/45

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

މަސައްކަތްތަކެއް ޓެނަންސް މެއިން މޮޑިއުލްގެމެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް -އީސީއެސްވިއުގަ •
ސިވިލް މެދުވެރިކޮށްޑިއުލްމޮމެނޭޖްމަންޓްޕަރފޯމަންސް-އީސީއެސްވިއުގަކުރުމަށްޓަކައި،

ރުބެލުމުގެ ފެންވަމަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ވަނ2022ަމުވައްޒަފުންގެ އިދާރާތަކުގެ ސަރވިސް 
ނޑާލުންނިޔަލަށްގ2022ެޖޫނ30ްމަސައްކަތް މެދުކަ

2022އޭޕްރީލް 27

188-PMS/CIR/2022/40

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

ޓާސްކުތައް /ޓާގެޓު ގެ 2022މާރިޗުއަދި ފެބްރުބަރީ ޖަނަވަރީ،އިން 9/2022ސަރކިއުލަރ•
ނޑުތަކާއި ސުލޫކީ މުވައްޒަފުންގެ "އަދި ނިންމުމަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް "އްކޮމްޕީޓެންސީތަމިންގަ

އިތުރުކުރުންއަށ2022ްޖޫނ1ްމުއްދަތުދެވިފައިވާ

2022އެޕްރީލް 3

2022/9ސަރކިއުލަރ 

މޮޑިއުލް "މެނޭޖްމަންޓްސް ޕަރފޯމަން-އީ "ތެރެއިން ޕޯޓަލްގެއޮންލައިން ސީއެސްވިއުގައިގެ •
ހަމަޖައްސާފައިވުންފެށިގެންއިނ2022ްއޭޕްރީލ1ްކުރެވޭނެގޮތްމެދުވެރިކޮށް

ފޮނުވުން"މެނުއަލްޔޫޒަރމެނޭޖްމަންޓްޕަރފޯމަންސް -އީ"•
އިވެލުއޭޓްކޮށް އި އަޅަސިސްޓަމަށްޓާސްކުތައް /ޓާގެޓުގ2022ެމާރިޗްއަދިފެބްރުބަރީޖަނަވަރީ،•

ވަކިން މަހެއްކޮންމެ"އްކޮމްޕީޓެންސީތަމިންގަނޑުތަކާއި ސުލޫކީމުވައްޒަފުންގެ"އަދި
ނިންމުމަށްކުރިންގ2022ެމ1ޭއިވެލުއޭޓްކޮށް

2022މާރިޗު 24

2022/7ސަރކިއުލަރ 
2022އުޞޫލުރުބެލުމާބެހޭފެންވަމަސައްކަތުގެމުވައްޒަފުންގެސަރވިސް ސިވިލް ދިވެހި "•

ޢާންމުކުރުން("އިޞްލާޙުފުރަތަމަ)



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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މަސައްކަތުގެުުވަނަުއަހަރުގ2022ުެުޕަރފޯމަންސްުމެނޭޖްމަންޓް"ުމޮޑިއުލްުމެދުވެރިކޮށް-ޕޯޓަލްގެުތެރެއިންު"އީ

ު.ފެންވަރުުބެލުމާުގުޅޭުއެންމެހާުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުން

ު ު"އީ)ށ( ުތެރެއިން ުޕޯޓަލްގެ ުއޮންލަިއން ު-ސީއެސްވިއުގައިގެ ުމެދުވެރިކޮށްުމެޕަރފޯމަންސް ުމޮޑިުއލް ނޭޖްމަންޓް"

ުކުރިއަށްގެންދާ ުތެރެއިން ުވިއުގަ ުމަސައްކަތް ުބެލުމުގެ ުފެންވަރު ުޓްރޭުނެމަސައްކަތުގެ ނިންގުގޮތުގެ

 ންދިުއން.ުސިވިްލުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓާުގުޅިގެންުކުރިއަށްގެުމުވައްޒަފުންނަށްުދިނުމަށް

ޕަރފޯމަންސްު-ުއީުވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުބެުލމުގެުމަސައްކަތްުސީއެސްވިއުގ2022ުަމުވައްޒަފުންގެު)ނު(

ރވިސްުކޮމިޝަނުްނުސިވިލްުސަުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދިއުމުގައިުމެދުވެރިކޮށްުކުރުމުގެމެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއުލްު

ުޢާންމުކޮށްފައިވާުސަރކިއުލަރތަކާއިުސަރކިއުލަރުނޯޓުތަކާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން.

ު

ުފެންވަރުުވަނ2021ުުަ 4.4.2 ުމަސައްކަތުގެ ުއީުއަހަރުގެ ުސީއެސްވިއުގައިގެ ުމަސައްކަތް ޕަރފޯމަންސްު-ބެލުމުގެ

 ނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއުލްުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވުން.މެު

ުއީ 4.4.2.1 ު-ސީއެސްވިއުގައިގެ ުމެޕަރފޯމަންސް ުމެދުވެރިކޮށް ުމޮޑިއުލް ުއަހަރުގ2021ުުެނޭޖްމަންޓް ވަނަ

ހަމައަށްުުއ2022ުާސެޕްޓެންބަރ14ުުުންގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުބެލުމުގެުމަސައްކަތްުމުވައްޒަފު

ު ުފެންވަރުުނިންމާފައިަވނީފުރިހަމައަށް ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުހިމެުެއ ުތެރޭގައި ުބެލުމުގެ 136ުނޭ

 ޒަފުންގެކަން.މުވައ42ުްުމުވައްޒަފުންގެުތެރެއިން

ގެުތެރޭަގިއުވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުބެލުމ2021ުުުގައިުމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަުއިދާރާ 4.4.2.2

4ުރެއިންުދާރާއިންުވަކިވެފައިވީުނަމަވެސް،ުމީގެުތެވަނަުއަހަރުުއ2021ުިމުވައްޒަފެއ6ުުްުހިމެނޭ

ވަރުުބެލުމުެގުވަނަުއަހަރުގެުމުވައްޒަފުންގެުމަސައްކަތުގެުފެނ2021ުްމުވައްޒަފުންުވަކިކޮށްފައިވަނީު

 މަސައްކަތްުފުރިހަމަުކުރުމަށްފަހުުނޫންކަން.ު

ުއީ 4.4.2.3 ު-ސީއެސްވިއުގައިގެ ުމެދުވެރިކޮށް ުމޮޑިއުލް ުމެނޭޖްމަންޓް ުއަހަރުގ2021ުުެޕަރފޯމަންސް ވަނަ

ުނަމަވެްސު މުވައްޒަފުންގެުމަސައްކަތުގެުފެްނވަރުުބަލާުފޯުމުބައެއްުމުވައްޒަުފންުފުރިހަމަކޮށްފައިވީ

ުޓާގެޓް/ާޓސް ުމުވައްޒަފުންގެ ުމަގާމުގެުކްބައެއް ުމުވައްޒަފުގެ ުއެ ުސީއެސްވިއުގައިގެ ުގޮތުގައި ގެ

އަކީުެއުުކަނޑައަޅައި،ުމިުޓާގެޓް/ޓާސްކްތެއްމަސްއޫލިއްޔަތުގެުގޮތުގައިުހިމަނާފައިވާުހުރިހާުމަސައްކަ

ުމަސައްކަތްތަ ުކޮށްފައިނުވާ ުއަހަރު ުއެ ުޓާގެޓް/ޓާސްކްމުވައްޒަފު ުމި ުނަމަވެސް، ތަކަްށުކެއް

 މާކްސްދީފައިވާކަން.



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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ޕަރފޯމަންސްު-ވިއުގަުއީުސްވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުބެލުމުގެުމަސައްކަތްުސީއ2021ުުެސިވިލްުސަރވިސްުއިދާރާތަކުގެުމުވައްޒަފުންގެު

ންުޢާންމުކޮށްފައިވާުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުުުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދިއުމާުގުޅޭގޮތުންުުމެނޭޖްމަންޓްުމޮޑިއުލްުމެދުވެރިކޮށްުކުރުމުގެު

ުސަރކިއުލަރުއަދިުސަރކިއުލަރުނޯޓްު
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ު

ު

ު

ފެންވަރުބެލުމާުގުޅޭގޮތުންުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުންުވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގ2021ުުެ:ުމުވައްޒަފުންގ5ުުެތާވަލްު
ުޢާންމުކޮށްފައިވާުސަރކިއުލަރތަކާއިުސަރކިއުލަރުނޯޓުތައްު

ު

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ު ުމަސައްކަތ2021ުްމުވައްޒަފުންގެ ުފެންވަރުބެލުމުގެ ުމަސައްކަތުގެ ުއަހަރުގެ ުސަރވިސްގެުުވަނަ ުސިވިލް "ދިވެހި

ުއަދިު ުއިޞްލާޙު(" ު)ތިންވަނަ ުފޮތް ުއަތްަމތީ ުއުޞޫލުގެ ުބެލުާމެބހޭ ުފެންވަރު ުއަހަރުގ2021ުުެުމަސައްކަތުގެ ވަނަ

ުގުޅޭގޮތުން ުފެންވަރުބެލުމާ ުސަރކިއުލަރތަކާއިުުމަސައްކަތުގެ ުޢާންމުކޮށްފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުސަރވިސް ސިވިލް

ުއެއްގޮތަށް ުނޯޓުތަކާ ުމެދުވެރިކޮށްު-އީުއިގެސީއެސްވިއުގަުސަރކިއުލަރ ުމޮޑިއުލް ުމެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް

 ކުރިއަށްގެންދިއުން.
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188-PMS/CIR/2022/20

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

ގޮތުން ބެލުމުގެ ފެންވަރުމަސައްކަތުގެއަހަރުގެވަނ2021ަމުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ސިވިލް•
ށް މެދުވެރިކޮމޮޑިއުލްނޭޖްމަންޓްމެޕަރފޯމަންސް-އީސީއެސްވިއުގަ "މަސައްކަތްއެޅުމުގެޓާގެޓް"
އަމަލުކުރާނެގޮތްދުމުވައްޒަފުންނާމެކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވާ(އޮންލައިންކޮށް)
މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެވަނ2021ަމުވައްޒަފުންގެއިދާރާތަކުގެސަރވިސްސިވިލް•

ނިންމުމަށްކުރިންގ2022ެފެބުރުވަރ15ީމަސައްކަތްފެންވަރުބެލުމުގެ

2022ޖަނަވަރީ 12

188-PMS/CIR/2022/10

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެވަނ2021ަމުވައްޒަފުންގެއިދާރާތަކުގެސަރވިސްސިވިލް•
ނިންމުމަށްކުރިންގ2022ެފެބުރުވަރ15ީމަސައްކަތްފެންވަރުބެލުމުގެ

2021ނޮވެންބަރު 24

188-PRM/CIR/2021/148

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

ދިވެހި ސައްކަތްތައްމަފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެއަހަރުގެ ވަނ2021ަމުވައްޒަފުންގެ •
ށް މުއްދަތުތަކައުޞޫލުގައިވާ ބެހޭފެންވަރުބެލުމާ މަސައްކަތުގެމުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްސިވިލް

ހުރަހެއް އެއްވެސްއަދި.ރުމަށްމަސައްކަތްކުދެއްވައިގެން އިސްކަމެއް ޚާއްޞަނިންމެވުމަށް
.ކުރުމަށްހައްލުގުޅިގެންޝަނާސެކްމެނޭޖްމަންޓްޕަރފޯމަންސްކޮމިޝަނުގެކުރިމަތިވާނަމަ،

2021ޖަނަވަރީ 14

188-PRM/CIR/2021/20

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް 

2021ޖަނަވަރ03ީނިޒާމުމުގެ ބެލުފެންވަރުމަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެސަރވިސް ސިވިލް •
މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ވަނ2021ަގުޅިގެންބަދަލުކުރުމާނިޒާމަކަށްއޮންލައިންފެށިގެން
މެނޭޖްމަންޓްޕަރފޯމަންސް.އީޕޯޓަލްގެއޮންލައިންވިއުގައެސް.ސީ ފޯމުތައްބަލާފެންވަރު
ލްތާވަގެންގުޅެންވީފުރިހަމަކުރުމުގައިމެދުވެރިކޮށްމޮޑިއުލް

2021ޖަނަވަރީ 3

2021/01ސަރކިއުލަރ 
މަސައްކަތްތަށް ރުބެލުމުގެފެންވަމަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ދިވެހި•

އޮންލައިންކުރުން



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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4.5 ު ުހޭދަކުރާގޮތް ުވަގުތު ުމަސައްކަތްތަކާއި ުމުވައްޒަފުންކުރާ ުމަސައްކަތުގަޑީގައި ުގަވާއިދުތަކާުރަސްމީ ކަނޑައެޅިފައިވާ

 މުންުނުދާކަން.މޮނިޓަރކޮށްުބެލެހެއްޓެުއެއްގޮތަށްު

ުނަމަވެސް،ުމިމުވައްޒަފުންުު 4.5.1 ުތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ުއިދާރާގައި ުފޮތެއް ުއެންެމުުބޭރަށްދާއިރުުސޮއިކުރާނެ ފޮުތގައި

 ވަނަުދުވަހުކަން.24ުޖޫްނ2014ުުފަހުންުލިޔެފައިވަނީު

ުގޮތުގަުގަޑިއިރ6ުުުުއިދާރާގައިު 4.5.2 ު)ބްރޭކް( ުހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ުމުވައްޒަފުންނަށް މިނެޓ45ުުްުއިމަސައްކަތްކުރާ

ުލިބޭނެ ުކަމަށް ު)ބްރޭކ8ުްއަދި ުހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުމަސައްކަތްކުރާ ުގޮތުގައިގަޑިއިރު )ު1ު

ުލިބޭނެ ުގަޑިއިރު ުމުވައްޒަފުންނާކަމަށް ުއިދާރާގެ ުނަމަވެސް ުދީފައިވީ ުމައުލޫމާތު ުކުރެވުނުުއިދާރާއިން އެކު

ގޮތުަގއިުދިވެިހުގެުމިގޮތުންުހުސްވަގުތުކޮޅުށްފައިވާކަން.ުސަރވޭގައިުއެކިުމުވައްޒަފުންުއެކިުގޮތަށްުބަޔާންކޮ

ކަންުުމިު،އިކަމަށާލިބޭުވަގުތުގައިުބަޔާންކުރާުވަގުތަށްުވުރެުއިތުރަށ2014ުުްގަވާއިދުުުގެުސިވިލްުސަރވިސް

 ބައެްއުމުވައްޒަފުންުސަރވޭގައިުފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.ުމޮނިޓަރކުރަމުންނުދާކަމަށް

ގެުު"ރޭކްުއިންބް"އަދިުު"ބްރޭކްުއައުޓް"ުމުގެުތެރެއިންހުސްވަގުތުކޮޅުުހާޒިރީުސިސްޓަމުވައްޒަފުންނަށްުދެވޭުު 4.5.3

ގުތުކޮޅުުނެގުމަށްުވައްޒަފުންުހުސްވަނަމަވެސްުގިނަުމުުއިންތިޒާމްުހަމަޖައްސާފައިވީުނެކުރެވޭރެކޯޑްގޮތުގައިު

ުބޭނުންކުރަމުން ުމުވައްޒަފުންސިސްޓަމް ުބޭނުންކުރާ ުސިސްޓަމް ުއަދި ުރަުވެުނުދާަކން. ުއެންމެ ނގަޅަށްުސް

ނގެންުނެތްކަމާއިުއެމީގެުސަބަބުންުމުވައްޒަފުންުހުސްވަގުތުުކޮޅަށްުހޭދަކުރާުވަގުތުުރެކޯޑްކުރަމުންނުދާކަން.ު

 ހުސްވަގުތުކޮޅުގެުއިތުރުންުހޭދަވާުވަގުތަށްވާުފައިސާުކަނޑަމުންުނުދާކަން.

މުންުދިޔަުނަމަވެސްުޒަފުންުސިސްޓަމުުބޭނުންކުރަުބައެއްުމުވައްުޒަފުންނަށްުލިބޭުހުސްވަގުުތކޮޅުުނެގުމުގައިމުވައްު 4.5.4

ުބޭަރށްދާ ުމުވައްޒަފުން ުގިނަ ުއާދަވެ ުމަސައްކަތުގަޑީގައި ުނޯޓުކުރަމުއިުރަސްމީ ުގަވާއިދުން ުުނދާރު ކަމާއިުން

ުއި ުކުރެވުނު ުމުވައްޒަފުންނާ ުލިޔެކިޔުންތަކާއި ުމޮނިޓަރކުރަމުންނުދާކަން ުމިކަން ޓަރވިއުތަކުްނުންއިދާރާއިން

 ފާހަގަކުރެވުނުކަން.އަދިުމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުސަރވޭއިންު

ުނިންު 4.5.5 ުއޮފީސް ުމުވައްޒަފުން ުގިނަ ުރިކޯޑުތަކުން ުހާޒިރީ ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުދާގަޑިުއިދާރާއިން މާފައި

 (ުއެނގެންުނެތްކަން.”Exit Time“)އިދާރާއިންުފޯރުކޮށްދީފައިވާުހާޒިރީުރިޕޯޓުގައިވާު

ުގޮތްުސްލާހުކުރަންުލަފާދޭުއިު

ު.ުގޮތްުގަވާއިދުންުބަލައިުމޮނިޓަރކުރަމުންުގެންދިއުންޒަފުންުމަސައްކަތުުގަޑިުހޭދަކުރާމުވައް)ހ(ު
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ބެލެހެއްޓުން.ުއަދިުުވައްޒަފުންުއޮފީހަށްުހާޒިުރވާުގަޑިއާއިުއޮފީހުންުނިމިގެންދާުގަޑިުސިސްޓަމްުމެދުވެރިކޮށް)ށ(ުމު

ުބޭުނންކުރުމަށްުލިޔުމުންުއެންގުން.މްުމުވައްޒަފުންނަށްުސިސްޓަ

ޕީއެއްުއެކުލަވާލައިުއޯގޮތުގެުއެސްތުކޮޅުުނެގުމުގައިުއަމަލުކުރާނެއިުހުސްވަގުވައްޒަފުންުއަމިއްލަުކަންކަމުގައްޔާމު(ުނ)

ުމުވައްޒަފުންނަށްުއެންގުން.ު

ގައިވާުގޮތުގ170ުެގ2014ުުެުގަވާއިދުުގެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްު(ރ) އްޒަފުންނަށްުމަތީންުމުވަވަނަުމާއްދާގެު)ހު(

ު ުހުސްވަގުތުކޮޅު ުގޮތުގެދޭންޖެހޭ ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުއެންގުމާުނެގުމަށްމަތީން އިދާރާގެުު،އިމުވައްޒަފުންނަށް

ު ުހުސްވަގުތުކޮޅު ުއިންު)މުވައްޒަފުން ުބްރޭކް ުއަދި ުއައުޓް ުގަުު(ްބރޭކް ުސުޕަވައިޒަރުން ވާއިދުންުނަގާގޮތް

ުމޮނިޓަކުރަމުންުގެންދިއުން.

ުސަރވިސް(ުބ) ުސިވިލް 2014ުުުވާއިދުގަުގެދިެވހި ު)ހ(171ުުގެ ުމާއްދާގެ ުއޮފީަވނަ ުގޮތުެގމަތިން ހުެގުގައިވާ

ުސުޕަވައި ުވަގުތަކީ ުހޭދަކުރާ ުބޭނުމުގައި ުއަމިއްލަ ުމުވައްޒަފުން ުގަޑީގައި ުމަސައްކަތު ުހުއްދަުރަސްމީ ޒަރުގެ

ަބބާއެކުުރެކޯޑުކޮށްުގައިުހޭދަކުރާުވަގުތުުސަމުވައްޒަފުންުބޭރުު،ލިބިގެންުހޭދަކުރާުވަގުތުކަްނުކަަށވަރުކުރުމާއި

ުބެލެހެއްޓުން.ު

މުވައްޒަފުންުހުސްވަގުތުކޮޅުގައިުއަދިުޒަރޫރީުބޭނުމުގައިުބޭރަށްދާުވަގުތުުވަކީންުއެނޭގނެހެ ންުހާޒިރީުސިސްޓަމްު)ޅު(

ުފަރުމާކުރުން.

މުވައްޒަފުންުއޮފީހަށްުހާޒިރުވުމުގައިުގަވާއިދާުކ) ުގެުވެހިުސިވިލްުސަރވިސްކަންުބަލައިުދިުއެލާފުވާުހާލަތްތަކުގައިުޚިު(

 ުއެޅުން.ފިޔަވަޅުތައް އިސްލާހީ ގުޅިގެންުއަޅަންޖެހޭުގެުދަށުންުހާޒިރީއ28ުާޗެޕްޓަރުުގ2014ުެގަވާއިދުު

ދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުު ގައިު"އާންމުގޮތެއްގައ170ުުިގ2014ުުެ)އު( ފީސްތަކުގެުއޮަވނަުާމއްދާގެު)ހު(

ުމަސައްކަތު ުވަގުތު"ުރަސްމީ ުކަނޑައަޅައިފައިވާ ުސަރުކާރުން ުބަޔާންކޮށްފައިުުގަޑިއަކީ އިރު،ުުވާކަމުގައި

ުރެކޯ ުގަޑި ުދާ ުމުވަްއޒަފު ުނިމުމުން ުގަޑި ުކަނޑައެޅިގެޑްމަސައްކަތު ނެްތުޔާންކޮށްފައިންުގަވާއިދުގައިުބަކުރަން

ރަސްމީުމަސައްކަ މަކީުކުށެއްކަމުގަިއުތަނުންުދިއުުނެތިުމަސައްކަތްކުރާތުުގަޑިުނިމުމުގެުކުރިންުހުއްދަނަމަވެސުް،

ކަމުްނ،ުރަސްމީުއެެހންބަޔާންކޮށްފައިވާކަންު. ވަނަުނަްނބަރުގައިު 4ވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުގ271ުުެގަވާއިދުގެު އެ

 އުން.ކޯޑްކޮށްުބަލަހައްޓަުމންުގެންދިމަސައްކަތުުގަޑިުނިންމާުމުވައްޒަފުންުދާުގަޑިުގަވާއިދުންުރެ
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އެކުލަވާލައިުއަމަލުކުރަންޖެހޭުސްޓޭންޑަރޑްުުގެުދަށުންުއިދާރާތަކުގައ2014ުުިުއިދުުގަވާުުގެުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްު 4.6

ު)އެސްއޯުޕްރޮސީޖަރުއޮޕަރޭޓިންގ ުކުުު،(ޕީުތަކާއި ުއެސްއޯޕީުސެކްޝަންތަކުން ުމަސައްކަތްތަކުގެ ތައްުރަންޖެހޭ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

ުރުނަންބަސަރކިއުލަރުނޯޓުުގައިުއާންމުކޮށްފައިވ2018ުުާއެޕްރީލ18ުުްސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުންު  4.6.1

188-AE/CIR/2018/53ުުިގެުދަށުންުއިދާރާތަކުގައ2014ުުިުވާއިދުގަުގެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްުންއ

ު ުއަމަލުކުރަންޖެހޭ ުުއެސްއޯޕީތައްއެކުލަވާލައި ުއަންގާފައިވީ ު، ނަމަވެސްތައްޔާރުކުރުމަށް ުސްއޯޕީތައްއެއެ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.ު

ުއެސިސްޓެންޓުން  4.6.2 ުކުލިނިކަލް ުމަސައްކަތްކުރާ ުއޯ.ޕީ.ޑީގައި ުރިސެޕްޝަނިސްޓުުހޮސްޕިޓަލުގެ ްނުއަދި

ު ުއިދާރާއިން ުއުސޫލެއް ުކުރަންއަމަލުކުރަންޖެހޭ ުސެކްޝަންތަކުން ުނަމަވެސް ުޖެހޭތައްޔާރުކޮށްފައިވީ

ުއެސްއޯ ުގުޅުންހުރި ުއެކުލަވާލާމަސައްކަތްތަކާ ުމުވަުމިުފައިނުވާކަން.ޕީތައް ުސަބަބުން ުނަށްުއްޒަފުންކަމުގެ

ު ުކުރަންވީ ުރަނގަޅުމަސައްކަތް ުނޭނގޭކައެންމެ ުއެކިގޮތް ުއެކިފަހަރު ުއަމަލުކުރަމުުމާއި ންދާކަްނުގޮތަށް

 ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއިުމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއިންޓަވިއުތަކުންުާފހަގަކުރެވުނުކަން.ު

ާރގެުހުރިހާުނެރޭުގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތަްއުއަދިުއަންގާުއެންގުްނތައްުއިދާސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުންު  4.6.3

ުއަންު ުގަވާއިދުްނ ުެފންނަންުމުވައްޒަފުންނަށް ުލިޔުމުން ުފަު،ނެތްކަމާއިގަމުންދާކަން ުތަކެިތ ުބަލާލަްނުއެ ހުްނ

ު ުބެޭލނެ ުހިނދެއްގައި ުސަުއިންތިޒާމުބޭނުންވެއްޖެ ުސިވިލް ުސަބަބުން ުނެތުމުގެ ވިސްުރހަމަޖައްސާފައި

 ކޮމިޝަނުންުނެރޭުގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކަށްުމުވައްޒަފުންުއަހުލުވެރިވެފައިނުވާކަން.

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

(ުސަރކިއުލަރ2018ުއެޕްރީލ17ުުް)AE/CIR/2018/53ު-188)ހ(ުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުނަންބަރުު

ުތައް ުއިދާރާތަކުގައި ުނޯޓުން ުއަންގާފައިވާ ުސަރކިއުލަރއާޔާރުކުރުމަށް ުއެ ުއާއެސްއޯޕީތައް ންމުކޮށްފައިާވުއެކު

މީުސިފަުގެނައުމުެގުތަކުގައިުރަސްޕީއަދިުއެސްއޯނަމޫނާއާުއެއްގޮތަށްުތައްޔާރުކޮށްުމުވައްޒަފުންނާުހިއްސާކުރުންު.

ހެްނުމާތުުހިެމނޭނެދަުމަޢުލޫފަުއަށްުއަމަލުކުރަންުފަށާުތާރީޚުޕީރާގެުތައްގަނޑާއިުސޮއިުއަދިުއެސްއޯގޮތުންުއިދާ

ުއޯޕީތައްުތައްޔާރުކުރުން.އެސް

ުކުާރު)ށ(ުއެކިުސެކްޝަން ުއެސްއޯތަކުން ުހުރި ުގުޅުން ުމަސައްކަތްތަކާ އްކަތްކުރާުއެުސެކްޝަނެއްގައިުމަސަޕީތައް

ުއެކުލަވާލުން.މުވައްޒަފުންނާުގުޅިގެންު
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ު ުގަވާއިދު ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް 2014ުު)ނ(ުދިވެހި ުހުރިހާ ުގޮތުގެމަތީން ުއެގައިވާ އްހަމައެއްގެުމުވައްޒަފުންނާމެދު

ުތައްޔާރު ުިއދާރާގައި ުގޮުތން ުއަމަލުކުރުމުގެ ުތަކުރަންޖެހޭުއުސޫލުތަކާއިުއެސްއޯދަށުން ުއެާއުޕީތައް އްޔާރުކޮށް

 އެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން.ު

ޖަނަވަރCB/CIR/2021/24ު(25ުުީ-188ުނަންަބރުސަރކިއުލަރުނޯޓުު(ުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުރ)

ވިސްުސިވިލްުސަރުއަންގާފައިވާުގޮތަށްުންއިުު(2021ޖޫނ8ުުް)POD/CIR/2021/82ު-188އަދިުު(2021

ުއާއްމު ުސަރކިއުލަރތަކާއި ުނެރޭ ުއަކޮމިޝަނުން ުކޮންމެެހން ުމުވައްޒަފުންނަށް ުއުސޫލުތަކާއި ްނގަންޖެޭހުކުރާ

ރިހާުމުވައްޒަފުންނަްށުރާގެުހުޕީުފަދަުމުހިންމުުބައެއްުމަޢުލޫމާތުތައްުއިދާލުތަކާއިުޤަވާޢިދުތައްުއަދިުއެސްއޯއުސޫ

ުގަވާއިދުންުފޮނުވައިުލިބުނުަކންުކަށަވަރުކުރުން.

ުބ) ުފޯލް( ުއެ ުހަދައި ުފޯލްޑަރއެއް ުަވކި ުހިމެނޭ ުމަޢުލޫމާތު ުބޭނުންވާ ުކޮންމެހެްނ ޑަރުގަވާއިދުންުމުވައްޒަފުންަނށް

ުފޯރުކޮށްދިނުން.އަދާހަމަކުރަމުންުގެންދިއުމާއެކު،ުހުރިހާުމުވައްޒަފުންނަށްުއެުމަޢުޫލމާތުު

 ކަން.ވޭުނުގެންދެުުޕަވައިޒްކުރަމުންުސުުުއެންމެުރަނގަޅަށްުުމޮނިޓަރކޮށްުމަސައްކަތްުުހަވާލުކުރެވޭުޒަފުންނާުމުވައްު 4.7

ުސުއިދާރާގައިު 4.7.1 ުމުވައްޒަފުން ުމުވައްޒަފުންުމަސައްކަތްކުރާ ުބައެއް ުމުވަުޕަވައިޒުކުރުމަށް އްޒަފުންތަކެއްުގިނަ

އެންމެުސު ންުނުގެންދެވޭކަން.ުޕަވައިޒްކުރަމުުމަސައްކަތްުސުރަނގަޅަށްުމުވައްޒަފުންުކުރާޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭތުީ،

ު ުދާއިމީ ުމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ުމަސ144ުައިދާރާގައި ުސުމުވައްޒަފުންގެ ުޕަވައިޒްކުރަމުއްކަތް 14ުންދަނީ

 ޕަވައިޒަރުންކަން.ސު

ޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭުސުުމަގާމުު

ުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދުު

ުމުވައްޒަފުނ32ުުްުސީނިއަރުރެޖިސްޓަރޑްުނަރސްު  1 ޕަވައިޒަރސު

ުމުވައްޒަފުނ30ުުްުސީނިއަރުކަސްޓަމަރުރިލޭޝަންުއޮފިސަރ2ުޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ18ުުްުސީނިއަރުރެޖިސްޓަރޑްުނަރސ3ުުްޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ13ުުްުހައުސްުކީޕަރ4ުޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ13ުުްުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލ5ުުްޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ8ުުްުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ6ުޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ5ުުްުސީނިއަރުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަރ7ު ޕަވައިޒަރސު

ުމުވައްޒަފުނ6ުުްުމެއިންޓެނަންސްުއޮފިސަރ8ުޕަވައިޒަރުސު
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ުމުވައްޒަފުނ4ުުްުސީނިއަރުކޮމިއުނިޓީުހެލްތްުއޮފިސަރ9ުޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ3ުުްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ10ުޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ2ުުްުސީނިއަރުޕްރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަރ11ުޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ2ުުްުސީނިއަރުމެޑިކަލްުލެބޯޓްރީުޓެކްނޮލޮޖިސްޓ12ުްޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފުނ2ުުްުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ13ުޕަވައިޒަރުސު

ުމުވައްޒަފ1ުުުުއޮފިސަރުކޮމިއުނިޓީުހެލްތ14ުުޕަވައިޒަރުސު

ުސީއެސްވިއުގައިންުސްޕަވައިޒަރުއެސައިންކޮށްފައިވާުގޮތްގެުނިޔަލަށ2022ުުްސެޕްޓެންބަރ6ު:12ުުުތާވަލްުުުުުުުުުުުު

ކޮށްފައިވަީނުއިންުސްވިއުގައިންުއަދިވެސްުއެސަޕަވައިޒަރެއްގެުގޮތުގައިުސީއެުއިދާރާގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްގެުސުު 4.7.2

 މިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުގެުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްކަން.

ުސަބަބުންު 4.7.3 ުމަދުވުމުގެ ުމުވައްޒަފުން ުމަސައްކަތްކުރާ ުލެވަލުގައި ުސީނިއަރ ުކުރާުމުވައްަޒފުުއިދާރާގައި ން

 ޕަވައިޒްކުރުމުގައިުދަތިތަކެއްުހުރިކަން.ުމަސައްކަތްުސު

ުމުވައްޒަފުންގެުއަދަދުުރޭންކު

1ު (EX5)5ުއީ.އެކްސް.

6ު (MS3)3ުއެމް.އެސް.

2ުު(MS2)2ުއެމް.އެސް.

9ުު(MS1)1ުއެމް.އެސް.

5ު (GS4)4ުޖީ.އެސް.

36ުު(GS3)3ުޖީ.އެސް.

9ުު(GS2)2ުޖީ.އެސް.

1ު (SS4)4ުއެސް.އެސް.

2ުު(SS3)3ުއެސް.އެސް.

20ުު(SS2)2ުއެސް.އެސް.

11ުު(SS1)1ުއެސް.އެސް.

 CS12(Grade1) ު2  (1)ގްރޭޑ12ުްސީ.އެސް.

 CS11(Grade1) ު1  (1)ގްރޭޑ11ުްސީ.އެސް.
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 CS10(Grade1)  10  (1)ގްރޭޑ10ުްސީ.އެސް.

 CS8(Grade1) ު25  (1)ގްރޭޑ8ުްސީ.އެސް.

 CS6(Grade3) ު6  (3)ގްރޭޑ6ުްސީ.އެސް.

 CS6(Grade1) ު1  (1)ގްރޭޑ6ުްސީ.އެސް.

 144ުލަުޖުމުު

 މުވައްޒަފުންގެުއަދަދާއިުރޭންކުު:7ުތާވަލްުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުވޯކުލޯޑްު 4.7.4 ުމުވައްޒަފުންނަށް ުަބއެއް ުބަހާލުމުގައި ުމަސައްކަތްތައް ުޑިވިޜަންގެ ުރިސޯސް ގޮތަްށުުބޮޑުވާހިއުމަން

ުއިްނޓަވިއުތަކުގަިއުމީގެުސަބަބުންުގަޑިއަށްުމަސައްކަތްުނިންމަންުދަތިވާކަންު،ކަމާއިމަސައްކަތްތައްުހަވާލުކުރާ

ު ުފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. ުމަސައްކަތްތަކެމުވައްޒަފުން ުގިނަ ުސެކްޝަނުގެ ުރިސޯސް ުހިއުމަން ުޖެނެރަލްުއަދި އް

ުމި ުކުރަމުންދާކަން. ުމުވައްޒަފުން ުމަސައްކަތްކުރާ ުޔުނިޓުގައި ުރެކްުއެޑްމިން ުފޮރިން ޓްމަންޓްެގުރޫގޮތުން

 މުވައްޒަފެއްކަން.ުޖެނެރަލްުއެޑްމިންުޔުނިޓުގެުމަސައްކަތްުކުރަމުންދަނީު

ުރިސޯސްު 4.7.5 ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުހިއުމަން ުއަދި ުމުވައްޒަފުސެކްޝަން ުމަސައްކަތްކުރާ ުކުރަންގައި ޖެހޭުން

ު ުސާފުނުވާކަން. ުމުވައްޒަފުންނަށް ުއެ ުމަސައްކަތްތައް ުމުވަްއޒަފުންނަށް ަމއުލޫމާތާއިުުފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭމި

 ނުދާކަން.މެުރަނަގަޅަށްުދެވެމުންއިރުޝާދުުއެން

ުުރ.ު 4.7.6 ުމަރުކަޒަށް ުޞިއްހީ 26ުުމަޑުއްވަރީ 2017ުުފެބުރުވަރީ ުމަސައްވަގުތީގައި ުކަތްކުރުމަށްުގޮތުން

ުބަދަލު ުއޮފިސަރގެކޮށްފައިވާ ުހެލްތު ުސީސުުކޮމިއުނިޓީ ުގޮތުގައި ންުއެސްވިއުގައިޕަވައިޒަރެއްގެ

އޮގަސްޓ4ުުްމަވެސްުކުރިންުހޮސްޕިޓަލްގައިުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ،ުއެހެންުނަކީުމުވައްޒަފައެސައިންކޮށްފައިވާު

 ުއެހެންުއިދާރާއަކަށްުބަދަލުވެފައިވާުމުވައްޒަފެއްކަން.ގައ2022ުުި

ުމަސައްކަތްު 4.7.7 ުކުރާ ުމުވައްޒަފުން ުގުޅުުބައެއް ުސުއާއިލީ ުމުވައްޒަފުން ުހުރި ުމިުއިޒްކޮށްފައިވާކަންޕަވަން ުއަދި .ު

ުއުފެދިފައިވާކަން ުހިްތހަމަނުޖެުހންތަކެއް ުމެދުގައި ުމުވަްއޒަފުންގެ ުއިދާރާގެ ުސަބަބުން މުވަްއޒަފުންާނުުކަމުގެ

މިުު،އިތުރުންުމީގެު.މުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުސަރވޭއިންުފާހަގަކުރެވުނުކަންޓަރވިއުތަކުންނާއިުކުރެވުނުުއިން

ޢާއިލީުުގޮތުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓުގައިުކުރެވުނުުސަރވޭއިންނާއިުމުވައްޒަފުންނާުކުރެވުނުުއިންޓަރވިއުތަކުން

ުމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ުއިދާރާގައި ުމި ުމުވައްޒަފުން ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ ުމިު.ގުޅުންހުރި ވަގުތުުުނަމަވެސް،

ފަދަުގައިވާުނަންބަރުވަނ6ުުަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުވ78ުަުގ2014ުެުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދު

 ގުޅުމެއްުއޮތްުމުވައްޒަފެއްުސުޕަރވައިޒަރެއްގެުގޮތުގައިުމަސައްކަތްނުކުރާކަން.



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

20 

 

ުބަލަހައްާޓުސެކްޝަންކަމުު 4.7.8 ުކަްނތައްަތއް ުގުޅޭ ުމުވައްޒަފުންނާ ުއޮނިގަނޑުގައި ުއިދާރީ ުހިއުމައިދާރާގެ ްނުގައިވާ

އަދިުކަންު.މަށްމަގ4ުާޒަފުންުނަގާފައިވަނީުއުފައްދާފައިވީުނަމަވެސްުމުވައްުމަގާމ6ުުުރިސޯސްުސެކްޝަނުގައިު

ު،ވާުމުވައްޒަފެއްކަމާއިވަގުތުުވިހެއުމާުގުޅިގެންދެވޭުޗުއްޓީގައިުމުވައްޒަފަކީުމ1ުިމުވައްޒަފުންގެުތެރެއިނ4ުުްމިު

ުޗުއްޓީނަގާފައ1ުި ުމުއްދަތުގައި ުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ުއޮޑިޓު ުމި ުއެހެމުވައްޒަފަކީ ުއަދި ުއިާދރާއަކުންުވާ ން

ުލިބުމުންުސީއެސްވިއުގަ ުމުވައްޒަފެއްކަން.ުުއިގެވަޒީފާ ުހިނގަމުންދާ ުރިކުއެސްޓެއް ުމިއެތެރެއިން ުހެންކަމުން

ު ުމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ުސެކްޝަނުގައި ުރިސޯސް ުހިއުމަން 2ުުވަގުތު ދާރާގައިުއިުއަދިމުވައްޒަފުންކަން.

ކުގެުމަރުކަޒުތަުުހޮސްޕިޓަލުގެުދަށުންުހިނގާުސިއްހީުގުޅޭުކަންތައްތަކާއިމުވައްޒަފުންނ242ުާމަސައްކަތްކުރާު

 .ުމުވައްޒަފުންކަމުންުމަސައްކަތްތައްުނިންމުމުގައިުދަތިވާކަނ2ުްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީުމިު

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ސެކްޝަންތަކުގެ މިންވަރުުުޖެހޭތްކުރަންއިތުރުގަޑީގައިުމަސައްކަވަރކްލޯޑްުކުޑަކުރުމަށާއިުުވަކިުމުވައްޒަފުންގެވަކިު)ހު(

ުސައްކަތްތައްުބަހާލުން.ނުވާނޭގޮަތށްުމަމުގައިުވަކިުމުވައްޒަފަކަށްުބުރަކުރުމުގެުގޮތުންުމަސައްކަތްތައްުބަހާލުމަދު

ު ުސު)ށ( ުއިރުމުވައްޒަފުްނނަށް ުއެސައިންކުރާ ުމޮނިު،ޕަވައިޒަރުން ުމަސައްކަތް ުކުރާ ުމުވައްޒަފެއް ޓަރކޮްށުއެ

ުއެސައިންކުރުން.ުމުވައްޒަފަކަށްުހައްޓަމުްނދާލަބަ

ލެވެލްއިދާރީ)ނު( ުނންވާުސީނިއަރުުއެންމެުބޭވަގުތަށްުުގެުހުސްުމަގާމުތަކުގެުތެރެއިންުމިުއޮނިަގނޑުގައިވާުސީނިއަުރ

ުުތަކަށްުމުވައްޒަފުންުހޯދުމުެގުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދިއުން.މަގާމު

ު 1ުު)ރ( 2022ުުޖަނަވަރީ ުވަކި ުހިންގަންފަށާފައިވާތީއާގައި ުހޮސްޕިޓަލް ުގޮތުގައި ުބޯޑެއްުވަުިއ،އިދާރާއެއްގެ ކި

ުޮހސްޕި ުއިތުރުވެފައިވާތީ ުމަސައްކަތް ުގުޅިގެން ކުރުމުގެުވިއުރިުޓަލުގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑުުއެކުލަވާލާފައިވުމާ

ުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދިއުން.

ުަބލަހައްބ) ުކަންތައްތައް ުުގޅޭ ުމުވައްޒަުފންނާ ުބައިެގުމަސައްކަ(ުއިދާރާގެ ުހިއުމަްނުތްތައްުއިތުރަށްުހަޓާ ރުދަނާކޮށް

 ފުންުނެގުން.ުތަކަށްުމުވައްޒަފުންުއިތުރަްށުނަގަންޖެހޭުނަމަުމުވައްޒަސޯސްުސެކްޝަނުގައިވާުހުސްުމަގާމުރި

ުގުޅޭުއުސޫލާުއެއްގޮތަށްުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވާކަން.ުކަމާުުއެުު،ވޯޑްުމެނޭޖަރުންގެުޒިންމާު 4.8

4.8.1 ުު ުމަސައްކަތްކުރާ ުވަގުީތ3ުުހޮސްޕިޓަލުގައި ުޒިންމާ ުމެނޭޖަރުންގެ ުވޯޑް ުނަރުހަކަށް ސީނިއަރުރަޖިސްޓަރޑް

ުހަވާލުކުރެވުނުުމުއްދަތުުހަވާލުކޮށްފައިވާކަން.ުއަދިުމިުޒިންމާުގެުއެޕްރީލްުމަހުވަނަުއަހަރ2019ުުގޮތުންު



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

21 

 

އޭގެުފަވަނަުއަހަރުގެުއެޕްރީލްުމަހ2020ުުު ހުންުވޯޑްުމެނޭޖަރުންގެުޒިންމާުހަވާލުކުރާނެުނިމިފައިވީުނަމަވެސުް،

 އިޢުލާންކޮށްފަިއނުވާކަން.ވޯޑްުމެނޭޖަރުންގެުޒިންމާުހަވާލުކުރުމުގެުއުޞޫލާުއެއްގޮތަށްުުފަރާތެއްުކަނޑައެޅުމަށް

ދިވެސްުމިުޒިންާމުޒިންމާުހަާވލުކުރިުމުވައްޒަފުންނަށްުއަުވޯޑްުމެނޭޖަރުންގެވަނަުއަަހރ2019ުުުވަގުތީުގޮތުންުު 4.8.2

 ުވާލުކުރުމާުގުޅިގެންުދެވޭުއެލަވަންސްުދެމުންދާކަން.ހަ

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ުވޯްޑު(ުސަރކިއުލަރުއިންުއާންމުކޮށްފައިވ2022ާޖަނަވަރ6ުުީ)2022/2ުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުނަންބަރުު

ު(ުއާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން.1މެނޭޖަރުންގެުޒިންމާުހަވާލުކުރުމުގެުއުޞޫލުު)އިޞްލާޙުު

ު.ުބައިތައްުފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަންުުއަލަށްުވަޒީފާއާުގުޅޭުމުވައްޒަފުންުޕްރޮބޭޝަންުމުއްދަތުގައިުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭު 4.9

4.9.1 ުު ުމުއްދަުތގައިުއިދާރާއާއަލަށް ުޕްރޮބޭޝަން ުމުވައްޒަފުންގެ ުވަޒީފާއަު،ގުޅޭ ުސަރވިސްގެ ށްު"ސިވިލް

ުމި ުނުދިުއން. ުކުރިއަށްގެންދަމުން ުޕްރޮގްރާމް" ުވަުއަހުލުވެރިކުރުމުގެ ުމުވައްޒަފުން ޒީފާއަށްުގޮތުން

 ކޮށްފަިއނުުވން.ތީންުފުރިހަމަގުޅޭުއަތްމަތީުފޮތުގައިވާުގޮތުގެމަކަމާުއެު،އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެުޕްރޮގްރާމް

2014ުއިދުުގަވާުުގެސްކުރިންުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިުދުވަސ7ުްމުވައްޒަފުގެުޕްރޮބޭޝަންުމުއްދަތުުހަމަވުމުގެުު 4.9.2

ު ުޖަދުވަލު ު"9ުގެ ުލިޔުންގައިވާ ުއަންގާ ުޤާބިލުކަން ުމުވައްޒަފުގެ ުޕްރޮބޭޝަންގައި ުފުވަޒީފާގެ ރިހަމަކޮށްު"

ު ުހަވާލުކުރުމަށް ުނަމަވެސްމުވައްޒަފާ ުމުވައްޒަފުންު،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ުގުޅޭ ުއިދާރާއާ ުލިޔުންުއަލަށް ުމި ނަށް

 ުދީފައިނުވާކަން.ު،ފުރިހަމަކޮށް

ޓީ،ުމުަވއްޒަފުންގެުއިދާރާއިންުތައްޔާރުކޮށްުސޮއިކޮށްފައިވާުދާއިމީުމުވައްޒަފުންގެުަވޒީފާުބަޔާންތަކުގައިުޗުއްު 4.9.3

ދީފައިވާުޗެޕްޓަރުފިޔަވަޅުުއެޅޭނެގޮތްކަމަށްުބަޔާންކޮށްުހަާވލާމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުބެލުްނުައދިުއިސްލާހީު

ުސަރވިސް ުސިވިލް ުދިވެހި ުުގެނަންބަރުތަކަކީ ުޗެޕްޓަރުނ2014ުަގަވާއިދު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ންބަރުތަްއުގައި

ުބަުނޫންކަން. ުވަޒީފާ ުސޮއިކޮށްފައިވާ ުމުވައްޒަފުން ުފަރާތްުކުރަޔާންތަކުގައިުމުވައްޒަފުުރިޕޯޓްއަދި ންޖެހޭ

ު ުވަޒީފާލިޔެފައިނުވާކަމާއި ުފަރާތުުބައެއް ުއިދާރާގެ ުއަދި ުމުވައްޒަފު ުސޮއިބަޔާންތަކުގައި ކޮށްފައިނުވާކަމާއިުން

 ޖަހާފައިނުވާކަން.ތާރީޚު

 ކޮށްފައިނުވާކަން.ޑޭޓްކޮށްުސޮއިއަންނަުބަދަލާުގުޅިގެންުވަޒީފާުބަާޔންތައްުއަޕްުށްމުވައްޒަފުންގެުމަސައްކަތަު 4.9.4

ގެުުސިވިލްުސަރވިސްުދިވެހިުުސޮއިކޮށްފައިވާުވަޒީފާުބަޔާންތަކަކީއިވާުބައެއްުމުވައްޒަފުންއަލަށްުވަޒީފާއާުގުޅިފަު 4.9.5

 ނޫންކަން.ުތަކެއްބަޔާންއާުއެއްގޮތަށްުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުވަޒީފާުގައިވާުނަމޫނ2ުާގެުޖަދުވަލ2014ުުުުގަވާއިދު



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

22 

 

4.9.6 ުު ުމަގާމުގެ ުބަޔާނުގައިވާ ުވަޒީފާ ުމުވައްޒަފުންގެ ވާުއިގަސީއެސްވިއުގައިުއި،ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާބައެއް

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައްުތަފާތުކަން.

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ޒީފާއަށްުއްޒަފުންުވަގައިވާުގޮތުގެމަތިންުމުވ12ުަގެުޗެޕްޓަރ2014ުުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުު)ހ(ު

ުކުރުން.މަތީންުފުރިހަމަފޮތުގައިވާުގޮތުގެގުޅޭުއަތްމަތީުކަމާުއެު،އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެުޕްރޮގްރާމު

އިުމާއްދާގަުވަނ101ުަގ2014ުުެޕްރޮބޭޝަންގައިުހުންނަުމުަވއްޒަފާމެދުުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުު)ށ(ު

ުމަީތންުއަމަލުކުރުން.ުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުގެ

އްޒަފުންގެުވާުގޮތުގެމަތިްނުމުވަވަނަުމާއްދާގެު)ނ(ުގައ76ުިގ2014ުުެ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުނ)

ުމަގާމުގެުމަސައްކަތަށްުއަންނަުަބދަލާުއެއްގޮތަށްުވަޒީފާުބަޔާންތަަކށްުބަދަލުގެނައުން.

ޔާންތަްއުބަގައިވާުނަމޫނާއާުއެއްގޮތަށްުވަީޒފ2ުުާގެުޖަދުވަލުު 2014 )ރ(ުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދު

ުތައްޔާރުކުރުން.

 އަށްުއަދާހަމަކުރުން.ަމސްއޫލިއްޔަތުތައްުސީއެސްވިއުގަ)ބ(ުމުވައްޒަފުންގެުމަގާމުގެު

ުވެރިޔާުހުރިހާުމުވައްޒަފުންނާއެކުުސްޓާފްުމީޓިންގުބާއްވަމުންުނުދާކަން.ުއިސްުުއިދާރާގެުޒިންމާދާރުުު 4.10

މަވެސްުހުރިހާުނަުބޭއްވިގައިުމުވައްޒަފުންގެުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތައްުޑިވިޜަންުނުވަތަުސެކްޝަންުލެެވލް 4.10.1

ުޒިންމާދާރުމުވައްޒަފުންނާ ުމުވައްޒަފުިއސްުއެކު ުނުދާކަން ުމީޓިންގުބާްއވަމުން ުސްޓާފް ުކުރެވުނުުވެރިޔާ ްނނާ

ުއިންޓަވިއުތަކުންުއަދިުމުވައްޒަުފންނާުކުރެވުނުުސަރވޭއިންުފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.ު

ުސެކްޝަނު 4.10.2 ުއަނެއް ުސެކްޝަނާއި ުޮއންއެއް ުމުވައްޒަފުންނާ ުމުވައްޒަފުންނާނަުގުޅުންގެ ުކރެވުނުުުކުޑަކަން

 އިންޓަވިއުތަކުންުފާހަގަކުރެވިފައިާވކަން.ު

ުގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ުައންު(ހ) ުމުވައްޒަފުންނަށް ުކަންތައްތައް ުމުހިންމު ުހިއްސާކުރަންޖެހޭ ުމުވައްޒަފުންާނ ުހުރިހާުއިދާރާއިން ގައި،

ު ުކަްނކަމުގައި ުގުޅުންހުރި ުކަންބޮޑުވުންތަޚިޔާލުމުވައްޒަފުންނާ ުމުވައްޒަފުންގެ ުޒިންމާދާރުުފާޅުކުރުމާއި ުްއ

ުހިއްސާއިސް ުއިސްވެރިންނާ ުއިދާރާގެ ުހަމަޖެއްސުވެރިޔާއާއި ުއިންތިޒާމު ުމަޝްވަާރކުރެވޭނެ ގޮތުްނުމުގެކޮށް

ުމުވައްޒަފުންނާއެކުުގަވާއިދުންުސްޓާފްުމީޓިންގތައްުބޭއްވޭނެުއިންިތޒާމުތައްުހަމަޖެއްސުން.
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ު ުބަދަހިކޮށް ުގުޅުން ުއެކުވެރިކަމާއި ުމެދުގައި ުމުވައްޒަފުންގެ ުއިދާރާގެ ުގާއިމު)ށ( ުއިދާރާއިންުކުރުމަސްލަހަތު މަށް

 އިސްނަގައިގެންުހަރަކާތްތައްުކުރިއަށްގެންދިއުން.ު

ުތައްޔާރުކުރަމުންނުދާކަން.ުއިދާރާގައިުމަސައްކަތްކުރާުހުރިހާުމުވައްޒަފުންުހިމެނޭހެންުޗުއްޓީުތާވަލްުކޮންމެުއަހަރަކުުު 4.11

ުއިދާރާއެއްގައި 4.11.1 ުވެރިޔާުކޮންމެ ުހުންނަ ުހަވާލުވެ ުކަންތަކާ ުމުވައްޒަފުންގެ ުމީލާ، ވެސް، ުއަހަރެއްުކޮންމެ ދީ

ގާުމުަވއްޒަފުންގެުފެށުމާއެކު،ުމުވައްޒަފުންނާުމަްޝވަރާކޮށް،ުތަނުގެުމަސައްކަތަށްުދަތިނުވާނޭެހން،ުޗުއްޓީނަ

ގެުޗުއްީޓުތާވަލެއްުއިްނތިޒާމުުހަމަޖެއްސޭނެގޮތްުރާވައި،ުއެުިއންތިޒާމާއެކުުމުވައްޒަފުންމަސައްކަތަށްުބަދަލުު

ުއަންގަންުހަ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުސަރވިސްދައި ުސިވިލް ުދިވެހި ުުގެވާނެކަމަށް 2014ުުގަވާއިދު ވަނ178ުުަގެ

ފުންުހިެމނޭހެންުމުވައްޒައިދާރާގައިުމަސައްކަތްކުރާުހުރިހާުު،މާއްދާގެު)ޅ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފަިއވީުނަމަވެސް

ގެުޗުއްޓީުތާވަލަކީުޗުއްޓީުތާވަލްުތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.ުއަދިުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިވާުނަރސިންގުޑިޕާޓްމަންޓު

މަށްުބެލެވޭުމުއްދަތުުކަފުރިހަމަކޮށްފައިވާުޗުއްޓީުތާވަލެއްުނޫންކަމާއިުއެުތާވަލުންުމުވައްަޒފުންުޗުއްޓީުނަގާނެު

 އެނގެންުނެތްކަން.ު

ުމަސަ 4.11.2 ުމުވައްޒަފުގެ ުއެ ުދުވަސްވަރު ުދާ ުޗުއްޓީއަށް ުމުވައްޒަފު ުއެއް ުނެތުމުން ުތާވަލެއް ުބަދަުލުޗުއްޓީ އްކަތު

 އިންތިޒާމްުއެންމެުރަނގަޅަށްުހަމަޖެއްސިފައިނުވާކަން.

 ގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ވަނ178ުުަުގ2014ުެމުވައްޒަފުންގެުއަހަރީުޗުއްޓީުބެލެހެއްޓުމުގައިުދިވެހިުސިިވލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުު)ހ(

ުމަތީންުއަމަލުުކރުން.ުއިވާުގޮތުގެމާއްދާގަ

ހަރެއްުވަނަުމާއްދާގެު)ރ(ުގައިވާުގޮތަށްުޮކންމެުއ178ުަގ2014ުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުު)ށ(

ުން.ނާުމަޝްަވރާކޮށްގެންުމުވައްޒަފުންގެުޗުއްޓީުތާވަލެއްުތައްޔާރުކުރުފެށުމާއެކުުމުވައްޒަފުން

ު.ްއސުންހަމަޖެުގެުމަސައްކަތުުބަދަލުުއިންތިޒާމުދާުުދވަސްވަރުުއެުމުވައްޒަފުޗުއްޓީއަށްުމުވައްޒަފުންު)ނ(



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް
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ުސަރވިސްުު 4.12 ުސިވިލް ުހަވާލުކުރުމުގައި ުހިންގުން ުއިދާރާތަކުގެ ުނެގުމުގައި ުޗުއްޓީ ުއަދި ުޒިންމާ ުއާއިލީ ުުސަލާމާއި

 ކަން.އަމަލުކޮށްފައިނުވާުުއެއްގޮތަށްުޒިންމާދާރުުއިސްވެރިޔާުއާުންުއާންމުކޮށްފައިވާުސަރކިއުލަރކޮމިޝަނުު

ުޗުއްޓީ 4.12.1 ުއިސްވެރިޔާ ުޒިންމާދާރު ުއިދާރާގެ ުނެގުމުގައި ުކޮމިޝަނުސިވިލް ުސަރވިސް ުނޯގެ ޓުުސަރކިއުލަރ

އަދިުުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން.ުއާ(2021ުމާރިޗ23ުުު)POD/CIR/2021/43ު-188ނަންބަރުު

 މިުސަރކިއުލަރުނޯޓާުގުޅިގެންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުލިސްޓްތައްުތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

2022ުރިޗުުމ17ުާުނަގާފައިވާުޗުއްޓީތަކުގެުތެރެއިންުވެރިޔާއިސްުއިދާރާގެުޒިންމާދާރުވަނަުއަހަރ2022ުުު 4.12.2

ު ުގައި ުމުވައްޒަފަުއަހަރީނަގާފައިވާ ުއިތުރު ުޒިންމާ ުމި ުލިޔުމުން ުކުރިން ުދިއުމުގެ ކާުޗުއްޓީއަށް

ުުހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން. ުއިސްވެރިޔާ ުޒިންމާދާރު 4ުުއަިދ ުދަމުްނުޗުއްޓީއަށްުއަހަރީުގައ2022ުިޖުލައި

ު ުޒިންމާ ުޒިންމާދާރުބަދަލުގައި ުފަރާތް ުމުއްދައިސްުހަާވލުކޮށްފަިއވާ ުހުރި ުޗުއްޓީގައި ުޗުއްޓީުވެރިޔާ ތުގަިއ

އަދިު ޒިންމާދާރުުމުގެުކުރިންުމުވައްޒަފުުޗުއްޓީއަށްުދިއުޒިންމާުހަވާލުކޮށްފައިވާުުމިުުބަދަލުގައިނަގާފައިވާކަންު.

ންވީުމަސައްކަތްުކުރަމުވައްޒަފަކާުލިޔުމުންުހަވާލުކޮށްފައިވީުނަމަވެސްުޒިންމާުއިތުރުުއެހެންުުއިސްވެރިޔާގެ

 އެުހަވާލުކޮށްފައިވާުމުވައްޒަފަށްުސާފުނުވާކަން.

 ގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ުހ) ުޖެނެރަލުން( ުސެކްރެޓަރީ ުއެކްޓިންގ ުއަދި ުއިސްވެރިން ުޒިންމާދާރު ުސެކްރެޓަރީންނާއި ނާއިުޕަރމަނަންޓް

މުަގއިުސިވިލްުލުކުރުސަލާމާއިުއާއިލީުޒިންމާުއަދިުޗުއްޓީުެނންގެވުމުަގއިުއިދާރީުހިންގުންުހަވާޒިންމާދާރުވެރިންު

(ުސަރކިއުލަރުނޯޓ2021ުާމާރިޗ23ުުު)POD/CIR/2021/43ު-188ގެުނަންބަރުުސަރވިސްުކޮމިޝަނު

ުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުން.ު

ންގާފައިވާުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުންުއަމާުކުރިންުއެުޒިންުއިސްވެރިޔާުޗުއްޓީއަށްުދިއުމުގެުު)ށ(ުޒިންމާދާރު

ުމުވައްޒަފަކާުލިޔުމުންުހަވާލުކުރުން.ުގޮތަށްުއެހެން

 މުވައްޒަފުންުއިތުރުގަޑީގައިުކުރާުމަސައްކަތްުމޮނިޓަރކުރަމުންނުދާކަން.ު 4.13

ުގަޑީގައި 4.13.1 ުއިތުރު ުަނމަވެސް ުނަގާފައިވީ ުއިތުރުގަޑި ުާއދަވެ ުމުވައްޒަފުން ުގިނަ މުވައްޒަފުންުުއިދާރާގެ

ުހުއްދަމަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ުޝީޓުތަކުގައި ުުލިޔާ ުފަރާތުގެ ު(Authorized by)ދީފަިއވާ

ު ުމިސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން. ުސުއަދި ުނެގުމުގައި ުއިތުރުގަޑި ުގަޑިުޮގތަށް ުއިުތރު ުނުނަގާ ުހުއްދަ ޕަވައިޒަރުންގެ

 ދެމުންދާކަން.ގެުފައިސާނަގަމުންދާކަން.ުއެހެންުނަމަވެްސުއިތުރުގަޑީ



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

25 

 

 ކުރެވެމުންނުދާކަން.ކުރާުމަސައްކަތްުމޮނިޓަރއިތުރުުގަޑީގައިުމުވައްޒަފުންު 4.13.2

 ގޮތްުސްލާހުކުރަންުލަފާދޭުއިު

ު ުހުއްދަދިނުއިތުރުގަ)ހ( ުމަސައްކަތްކުރުމަށް ުމަސައްކަތްކުރުމުގައްޔާއި، ުސިޑީގައި ުދިވެހި ުސަރވިސްގެުމުގައި ވިލް

ުގޮތުގެުމަތިންުއަމަލުކުރުން.ވަނަުމާއްދާގައިވ163ުުާގ2014ުުެގަވާއިދުު

ުގަޑީގައިުކުރާުމަސައްކަތްުމޮނިޓަރކުރަމުންުގެންދިއުން.މުވައްޒަފުންުއިތުރު)ށ(ު

ު ުއެސްއޯޕީ)ނ( ުގޮތުގެ ުއަމަލުކުރާނެ ުމަސައްކަތްކުރުމުގައި ުގަޑީގައި ުއިތުރު ުއެކުމުވައްޒަފުން ލަވާލައިުއެއް

 މުވައްޒަފުންނަށްުއެންގުން.

ު

4.14 ު ުމަސައްކަތްކުރާ ުއެހެނިހެންުުމުވައްޒަފުންނަށްުއިދާރާގައި ުތަމްރީންތަކާއި ުދޭންޖެހޭ ުގުޅިގެން ުމަސައްކަތާ

ުދެވިފައިނުވާކަން.ތަމްރީނުު

ުގުޅޭމަސައްކަ 4.14.1 ުތަމްީރންގޮތާ ުުމވައްޒަފުންނަށް ުކުރެތުން ުމުވައްޒަފުންާނ ުވުނުދެވިަފއިނުވާކަން

 ފާހަގަކުރެވުނުކަން.އިންުއިންޓަވިއުތަކުންނާއިުސަރވޭ

4.14.2 ު ުޓްރެއިސިވިލް ުއިންސްޓިޓިއުޓްސަރވިސް ުއިުނިންގ ުހިން)ސީ.އެސް.ޓީ.އައި( ުރެކްރޫޓްން މަންްޓުގާފައިވާ

ުޕޮލިސީއާ ުތަމްރީނުގައި ުއަހަރ2021ުުުގުޅޭ ުބައިވެރިވެފައިވާކ4ުުަުއިދާރާގެުުވަނަ އެުުންމުވައްޒަފުން

ު ުފާހަގަކުރެވެނުކަން. ުމައުލޫމާތުން ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ުފޮރިންުމީގެތެރޭގައިންސްޓިޓިއުޓުން އި

ުސީއެު ުމުވައްޒަފަށް ުއެ ުނަމަވެސް ުހިމެނިފައިވީ ުމުވައްޒަފު ުމަސައްކަތްކުރާ ސްވިއުގަުރެކްރޫޓަމަންޓުގެ

 ން.ނޭނގޭކައެންމެުރަނގަޅަށްުުގޮތްފުންުނެގުމުގައިުއަމަލުކުރަންވީއަދިުމުވައްޒަބޭނުންކުރުމަށްު

ކުގެުއިދާރާތަުގެސިވިލްުސަރވިސްުަވނަުއަހަރ2022ުުނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓުންުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއި 4.14.3

ގައިުގައިުއިދާރާު”Essentials of Service Excellence“ްޕރޮގްރާމްުުހިންގާފައިވާމުވައްޒަފުންނަށްު

.ޓީއައިުއިންުއޮޑިޓަށްުސީ.އެސްުން.ުއަދިބައިވެރިވެފައިާވކަުއޮފިސަރުމަސައްކަތްކުރާުކަސްޓަމަރުރިލޭޝަން

ުބައިވެރިވެަފއިވާކަންުދާރާއިންުއިތުރުުއެހެންުތަމްީރނެއްގައިުމުވައްޒަފެއްއެުއިފޯރުކޮށްދީފައިވާުމައުލޫމާތުންު

 ނެތްކަން.އެނގެން

4.14.4 ު ުމުވައްޒަފުންނަށް ުމަސައްކަތްކުރާ ުއިދާރާގައި ުމައުތަމްރީންދެވިފައިާވނެކަމަށް ުދީފައިވީުއިދާރާއިން ލޫމާުތ

 ނަމަވެސްުމިުރެކޯޑްތައްުއިދާރާގައިުބެލެހެއްޓިފައިުނުވާކަން.



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

26 

 

 އިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭގޮތްު

ުޚިދުމަތު ުހުނަރާއި ުމަސައްކަތުގެ ުތަމްރީނުދީެގން ުމުވައްޒަފުންނަށް ުތިބި ުމިހާރު ުޚިދުމަތުގައި ުފެންވަރުު)ހ( ގެ

ު ުއިސްކަންދޭ ުއިދާރާއިންރަނގަޅުކުރުމަށް ުބަލައިގަނެ ުގޮތުގައި ުބޭނުންވާެނުމުވައްޒަފުންނަ ުސިޔާސަތެއްގެ ށް

ުއިންސްޓިޓިއުޓް ުޓްރެއިނިންގ ުސަރވިސް ުސިވިލް ުޕްރޮގްރާމްތައް ުތަމްރީން ުޚާއްސަ ގުޅިގެްނުާއ

ު    .ކުރިއަށްގެންދިއުން

ވުމުގެުގޮތުން،ުކުރުއިތުރަށްުހޭލުންތެރިުއަށ2014ުްގެުގަވާއިދުުއިދާރާގެުމުވައްޒަފުންުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސް)ށު(

ު ުއުޞޫލުތަކާގުޅޭ ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުޓްރެއިނިންގުއިތަމްރީނުގަވާއިދާއި ުސަރވިސް ުސިވިލް ޓިޓިުއާޓުންސްުތައް

އްުބަލަހަްއޓާުބައިެގުގެންދިއުން.ުއަިދުވަކިންުޚާއްޞަކޮށްުއިދާރާގެުމުވައްޒަފުންގެުކަންތައްތަގުޅިގެންުކުރިއަށް

ުގަވާއިމުވައްޒަފުންނަ ުސަރވިސްގެ ުސިވިލް ުދިވެހި ުއުޞޫލުތަކާުއިުދާށް ުސީއެސްުކަނޑައެޅިފައިވާ ުއަށްުވިއުގައި

 ދިނުން.ހުލުވެރިކުރުވުމުގެުތަމްރީނުތައްއަ

ުމެދުު  4.15 ުސަރވިސްުުމުވައްޒަފުންނާ ުސިވިލް ުދިވެހި ުގަވާއިދު ުގޮތުގ2014ުުެގެ ުފިޔަވަޅުުުމަތީންުގައިވާ އިސްލާހީ

ުއަޅާފައިނުވާކަން.

ގަޑިޖެހިގެންުއޮފީހަށްުުބައެއްުމުވައްޒަފުންުށްދީފައިވާުހާޒިރީުރެކޯޑުތަކަށްުބަލާއިރުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮއިދާރާއިންު 4.15.1

އެޅުމަށްުޤަވާޢިދުގައިުުހާޒިރުވާކަމާއިުބައެއްުމުވައްޒަފުންނަކީުއާދަވެުގަޑިޖެހުމުގެުސަބަބުންުއިސްލާހީުފިޔަވަޅު

2014ުުގަވާއިދުުުނަމަވެސްުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެބަޔާންކުރާުދަރަޖަތަކަށްުެފތޭުމުަވއްޒަފުންުކަމުގައިވީ

ު ުޗެޕްޓަރ ުގޮތުގ28ުެގެ ުބައެއްުގައިވާ ުތެރެއިން ުއޭގެ ުއަޅާފައިވަނީ ުފިޔަވަޅު ުއިސްލާހީ ުމަތީން

 ުމުވައްޒަފުންނަށްކަން.

ުނަމަވެސް 4.15.2 ުތިބި ުއިދާރާގައި ުމުވައްޒަފުން ުހާިޒރުނުވާ ުއޮފީަހށް ުނާންގާ ުެއއްވެސްުމީގެތެރޭގަު،ވީނުވީއެއް އި

 ފިޔަވަޅެއްުއަޅާފައިނުވާުމުވައްޒަފުންުތިބިކަން.

ދުވަހުގެުމުއްދަތުގެުމަސްފިޔަވަޅުތަކުގައިުުއިސްލާހީުފައިވާއަޅާމުވައްޒަފުންނަށްުުއިދާރާއިންުހާޒިރީއާުގުޅިގެން 4.15.3

 އަށްކަން.15ުުއަނެއްުމަހުގެވަނަުދުވަހުންުފެށިގެނ16ުުްމަހުގެުުގޮތުގައިުބަލާފައިވަނީ

ުމުވައްޒަފުން 4.15.4 ުގުޅިގެން ުހާޒިރީއާ ުދިވެހިުސިވިލްުފިޔަވަޅުތަކުުނަށްުއަޅާފައިވާުބައެއްުއިސްލާހީއިދާރާއިން ގައި

ު ުގަވާއިދު ުމުވައްޒަފުންަނށ28ުްގެުޗެޕްޓަރ2014ުުސަރވިސްގެ ުދަރަޖަތަކަށްުނުފެތޭ ުއިސްުގެ ލާހީުވެސް

 ފިޔަވަޅުުއަޅާފައިވާކަން.ު



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

27 

 

ފާބެހޭުމައުލޫމާތުުއްޒަފަކަށްުއަޅާފައިވާުއިސްލާހީުފިޔަވަޅުގައިުނަސޭހަތްުދިންުމުވައްޒަގައިުމުވ2022ުުަުމ25ުޭ 4.15.5

 ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން.ުމިއަދާުހަމައަށްުބައިގައިު

 ގޮތްުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭު

ދި)ހު( ުގެުސިިވލްުސަރވިސްވެހިުމުވައްޒަފުންނާުމެދުުއިސްލާހީުފިޔަވަޅުުއެޅުމުގައިުމުވައްޒަފުުކުރާުކުށްތަކަށްުބަލަިއު،

ވާުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުކަނޑައަޅާފައިގައިުއެުކުށެއްުހިމެނޭުދަރަޖައެއްގައ28ުުިޗެޕްޓަރުުގ2014ުެުގަވާއިދު

ުއެޅުން.ު

ުގޮތުގައި ުމަހެއްެގ ުއުސޫލުން ުއާންމު ުގޮތުގެ)ށ( ުކަަލންޑަރގައިވާ ުމުވައްަޒފުުބަލަނީ ުކަމުން ުހާޒިރީމަތިން އާުންގެ

ުމަސްދުވަސްުގުނުމުގައިުކަލަންޑަރުމަހަށްުބެލުން.ުފިޔަވަޅުއަޅާުއިރުގުޅިގެންުއިސްލާހީު

ހުރިހާުކުރުމެއްުނެތުި،ތުކުގައިުވަކިުމުވައްޒަފަކުުތަފާންޖެހޭުހާލަތްތަނާުމެދުުއިސްލާހީުފިޔަވަޅުުއަޅަމުވައްޒަފުންު(ނ)

ުހަމަޔަކުންުއަމަލުކުރުން.ުމުވައްޒަފުންނާުމެދުުއެއް

ުފިޔަވަޅު ުއިސްލާހީ ުއަ)ރ( ުމުވައްޒަފުންނާމެދު ށްުމުރާޖަޢާކޮުމިހާރަށްޅާފައިވާުފިޔަވަޅުތައްުމިހާރުންއަޅާފައިވާ

 ކުރުން.ުތައްުއިސްލާހުސްުއެުފިޔަވަޅުގެންނަންޖެހޭުަބދަލުތައްުގެނެ

 ކަން.އިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީތަކާުލިޔެކިޔުންތަކަށްުގަވާއިދުންުޖަވާބުދާރީނުވާު 4.16

4.16.1 1ުު ުއިދާރާުގ2022ުެުއޮގަސްޓ28ުުުއިނ2022ުްޖަނަވަރީ ުނިޔަލަށް ުލިބިފައިވ50ުުާއަށް ު،އިރުުސިޓީ

ުގަވާއިދުންުމިުސިޓީތަކަށްުޖަވާުބދާރީވެފައިނުވާކަން.ު

ވުމަށްުއެދިފައިވާުސިޓީއަކީުވަކިުމުއްދަތެއްުކުރިންުޖަވާބުުފޮނ8ުުސިޓީގެުތެރެއިނ50ުުްއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާު 4.16.2

7ުކަމާއިުޓީއަށްސ1ުިދީފައިވަނީުޖަވާބުުލިޔުމުންުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިު،ސިޓީތަކެއްުނަމަވެސް

 ދީފައިުނވާކަން.ޖަވާބުުލިޔުމުންސިޓީއަށްު

ު

ު

ު

ު

 



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

28 

 

ުތަކާމެދުުނިޔަލަށްުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީުގ2022ުުެއޮގަސްޓ28ުުްއިނ2022ުުްޖަނަވަރ1ުުީ
ުއަމަލުކޮށްފައިވާގޮތްު

ުސިޓީތަކާމެދުގެުނިޔަލަށްުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވ2022ުުާއޮގަސްޓ28ުުްއިނ2022ުުްޖަނަވަރ1ުުީ
ުއަމަލުކޮށްފައިވާގޮތްު

3ުުލިޔުމުންުޖަާވބުުދީަފިއވާުސިޓީތަކުގެުައދަދުު

19ުުދީފަިއވާުސިޓީތަކުގެުއަަދދުުއަނގަބަުހންުޖަާވބުު

25ުުދީަފއިނުވާުސިޓީތަކުެގުއަދަދުުއެްއވެސްުޖަާވބެއްު

3ުުދަދުުގޮތްުނޭނގޭުސިީޓތަކުގެުއަުިއވާުބަާޔންކޮށްފަިއވީުަނމަެވސްުަޖވާުބދީފަކަމަށްުޖަާވބުދީަފިއވާ

50ުުަލުއަދަދުުއަށްުލިބިަފިއވާުސިޓީތަކުގެުޖުމުއިާދރާ
ުުގެުނިޔަލަށްުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީތަކާމެދުުއަމަލުކޮށްފައިވާގޮތ2022ުްއޮގަސްޓ28ުުްއިނ2022ުުްޖަނަވަރ8ުު:1ުުީތާވަލްުުުުުުުުުުުުުުު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 ގެުނިޔަލަށްުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީތަކާމެދުުއަމަލުކޮށްފައިވާގޮތްު)އަދަދުން(2022ުއޮގަސްޓ28ުުްއިނ2022ުުްޖަނަވަރ2ު:1ުުީޗާޓުުުު

ު

ު

ު

 

ު)އިންސައްތަ(ގެުނިޔަލަށްުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީތަކާމެދުުއަމަލުކޮށްފައިވާގޮތ2022ުުްއޮގަސްޓ28ުުްއިނ2022ުުްޖަނަވަރ3ު:1ުުީޗާޓުު
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ިޓީތަ

ސ

ކޮށްފައިވާ ގޮތްގެ ނިޔަލަށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު އަމަލު 2022އޮގަސްޓް 28އިން 2022ޖަނަވަރީ 1

 އަދަދުލިޔުމުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ސިޓީތަކުގެ

ކުގެ އަދަދުއަނގަބަހުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ސިޓީތަ

ކުގެ އަދަދުއެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ސިޓީތަ

އިވީ ނަމަވެސް  ޖަވާބު ދީފައިވީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ
ގެ އަދަދުޖަވާބުދީފައިވާ ގޮތް ނޭނގޭ ސިޓީތަކު

6%

38%

50%

6%

ޓީތަކާމެދު  ގެ ނިޔަލަށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ސ2022ިއޮގަސްޓް 28އިން 2022ޖަނަވަރީ 1
އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް

ތަކުގެ އަދަދުލިޔުމުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ސިޓީ

ޓީތަކުގެ އަދަދުއަނގަބަހުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ސި

ޓީތަކުގެ އަދަދުއެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ސި

ސް  ށްފައިވީ ނަމަވެޖަވާބު ދީފައިވީ ކަމަށް ބަޔާންކޮ
ތަކުގެ އަދަދުޖަވާބުދީފައިވާ ގޮތް ނޭނގޭ ސިޓީ



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

29 

 

އިްނުތެރެުުނިޔަލަށްުއިދާރާއަށްުލިބިފައިވާުސިޓީތަކުގެގ2022ުުެއޮގަސްޓ28ުުްއިނ2022ުުްޖަނަވަރ1ުުީ 4.16.3

 ދީފައިވާކަންުއެނގެްނުނެތްކަން.އްސިޓީއަށްުއެއްވެސްުޖަވާބެުއިންސައްތ50ުަ

މިނިސްްޓރީުއޮފްުުތުންގޮތާބެހޭގޮއިދާރާއިންުޚިދުމަތްުލިބިގަންނަުފަރާތްތަކަށްުޚިދުމަތްދިނުމުގައިުއަމަލުކުރާނެު 4.16.4

ގެުއާންމުުޓަރުުރވިސްުޗާސަުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލްގެުރ.ުއާންމުޮކށްފައިވާުހެލްތުގެުވެބްސައިޓުގައި

 ދާކަން.ކުރަމުންޚިލާފަށްުއަމަލުނުކުތާއާުވަނ2ުުަދިނުމުގެުތައްުފޯރުކޮށްޚިދުމަތް

ރީޚަށްުވުރެުފަހުގެުތާއިދާރާއަށްުލިބުނުުތާރީޚުގެުގޮތުގައިުލިބޭުއެކިުލިޔެކިޔުންތަކުގައިުއިދާރާއަށްުލިބޭުއެކި 4.16.5

ުގަނޑުުޖަހާފައިުހުންނަކަން.އްތާރީޚެއްގައިުއެންޓްރީުތަ

ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭގޮތްު

ު ު)ހ( ުސަރވިސް ުސިވިލް ުނަންބަރު ުކްޓޫއPRM/CIR/2021/135ު(11ުޮ-188ކޮމިޝަނުގެ (2021ުބަރު

ުނޯޓާ ުުސަރކިއުލަރ ުއަހަރ2021ުުގުޅިގެން ުޗާޓަރުުއިދާރާއިންުއާންމުކޮށްފައިވާުސަވަނަ ާވުގައިރވިސް

ުުގެންިދއުން.އަމަލުކުރަމުންގޮތުގެމަތިންު

 ޖެހުން.ގަނޑުއްގަވާއިދުންުއެންޓްރީުތަުއިދާރާއަށްުލިބޭުލިޔެކިޔުންަތކުގައި)ށ(ު

ު.ުބެލެެހއްޓުންލިޔެކިޔުންތައްުގަވާއިދުންުފައިލްކޮށްއިދާރާއަށްުލިބޭުލިޔެކިޔުންަތކާއިުއިދާރާއިންުފޮނުވާު)ނ(ު

ު)ރ(ުއިދާރާއަށްުލިބޭުސިޓީތަކަްށުގަވާއިދުންުލިޔުމުންުޖަވާބުދާރީވުން.

 ރުދަނާނުވުންުއިދާރީުހިންގުންުހަުު 4.17

ުބަަލހަ 4.17.1 ުކަންތައްތައް ުމަސައްކަތްތަމުވައްޒަފުންގެ ުކުރަންޖެހޭ ުމުވައްޒަުފން ުސެކްޝަނުގެ ުގުޅޭއްޓާ ގޮތުންުކާ

ުދޭންޖެހޭުމައުލޫމާތާއިފޯރުކޮށްއެުމުވައްޒަފުންނަށްުު،އަހުލުވެރިވެފައިނުވުމާއިއެުމުވައްޒަފުންުއެންމެުރަނގަޅަށްު

 އިރުޝާދުުއެންމެުފުރިހަމައަށްުދެވެމުންނުދާކަން.ު

4.17.2 ު ުޗުއްޓީުންމާދާރުޒިއިދާރާގެ ުއަންގާފަިއވާުނެގުމުގައިއިސްވެރިޔާ ުކޮމިޝަނުން ުސަރވިސް ގޮތަށްުސިވިލް

 އަމަލުކޮށްފައިނުވުން.

 ނުދާކަން.ްކދެމުންުމޮިނޓަރކޮށްުފީޑްބެުދުވަހަށްދުވަހުންުމުވައްޒަފުންކުރާުމަސައްކަތް 4.17.3

 ން.ޓަރކޮްށުބެލެހެއްޓެމުންުނުދާކަުމުވައްޒަފުންުމަސައްކަތުުގަޑީގައިުވަގުތުުހޭދަކުރާގޮތްުމޮނި 4.17.4

 ކަށްުގަވާިއދުންުޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާކަން.ސިޓީތައިދާރާއަށްުލިބޭު 4.17.5



 ރ.އުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލ2022ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުްުޚާއްޞަުއޮޑިޓް

30 

 

ުތަމްރީންތަކާއި 4.17.6 ުދޭންޖެހޭ ުގުޅިގެން ުމަސައްކަތާ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުމަސައްކަތްކުރާ ެއހެނިހެންުުއިދާރާގައި

 ދެިވފައިުނުވާކަން.ުފުރުސަތުުހޯދާތަމްރީންތަކުގެ

 ނުވާކަން.ގެންގޮސްފައިކުރިއަށްުގަވާއިދުންުމުވައްޒަފުންގެުމަސައްކަތުުފެންވަރުބެލުމުގެުމަސައްކަތް 4.17.7

 މުވައްޒަފުންނާއެކުުޒިންމާދާރުުއިސްވެރިޔާުސްޓާފްުމީޓިންގުބާއްވަމުންުނުދާކަން. 4.17.8

 ކަންުބައިތައްުފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާމުވައްޒަފުންުޕްރޮބޭޝަންުމުއްދަުތގައިުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭު 4.17.9

 ރަމުންުނުދާކަން.ހަމަކުނާުގުޅުންހުރިުލިޔެކިޔުންތައްުއަދާއަދާހަމަކުރަންޖެހޭުމުވައްޒަފުންއަށްުސީއެސްވިއުގަ 4.17.10

ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭގޮތްު

މަސްއޫލިއްޔަތުުުއޭނާގެުޚާއްޞަުއޮޑިޓުގައިުބެލިބެުލމުންުއިދާރާުހިންގުމުގައިުއިދާރާގެުޒިންމާދާރުުއިސްވެރިޔާު)ހ(ު

މަސްއޫލިއްތާއިުވާޖިބުތައްުއަދާކުރުމުގައިުއިހުމާލުވެފައިފުރިހަމަޔަށްުއަދާނުކުރާކަ ދިވެހިުސިވިްލުމާއުި، ވާތީއާއުި،

ުއަމަު ުއެއްގޮތަށް ުއުޞޫލުތަކާ ުއެ ުއަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި، ުއުޞޫލުތަކަށް ުގަވާއިދާއި ލުކުރުމަްށުސަރވިސްގެ

ު ުޒިންމާދާރު ުފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ުމަގުދައްކާފައިުނވާކަން ުސިވިްލުއިސްވެރިޔާއާމެމުވައްޒަފުންނަށް ުދިވެހި ދު

ުމަތިންުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުން.ސަރވިސްގެުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގެު

ވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުމިުރިޕޯޓުގައިުފާހަގަކޮށްފައިވާުކަންތައްތައްުދިއިދާރީުހިންގުންުހަރުދަނާކުުރމުގެުގޮތުންު)ށު(

 ތަށްުއިޞްލާހުކުރުން.ގަވާއިދާއިުކަނޑައެޅިފައިވާުއުޞޫލުތަކާުއެއްގޮ

 ނިންމުންު .5
ު،ވުނުުކަންތައްތަކާއިުކުރެފާހަގަުޚާއްސަުއޮޑިޓުންކުރެވުނުުއުނގޫފާރުުރީޖަނަލްުހޮސްޕިޓަލުގައިުުރ.ުމިުރިޕޯޓުގައިުއެުވަނީ

ުކަންތަ ުއިޞްލާހުކުރުމަްށުލަފާއެ ުގޮތްތަކެވެ.އްތައް ުކުރިއަށްުދޭ ުމަސައްކަތް ުމި ުރީޖަނަލްއުުރ.ގެންދިއުމުގައި ުނގޫފާރު

ުއިސްވެރިންނާ ުުއިުހޮސްޕިޓަލުގެ ުއެއްބާރުލުން ުއެހީތެރިކަމާއި ުޝުކުރުމުވައްޒަފުންގެ ވެރިކަމާއެކުުލިބިފައިވާކަން

 .ފާހަގަކުރަމެވެ
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