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 1  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 
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 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޚާއްސަ އޮޑިޓުގެ ރިޕ ޓް  އައްޑ  އިކުއިޓ ރިއަލް ހޮސްިޕޓަލްގައި

 

 ތަޢާރަފު  .1

ވަނަ މާއްާދެގ  18އިން ބާރު ލިބިގެްނ އެ ޤާނ ނުގެ ( ޅ)ަވނަ މާއްދާގެ  09މިއީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ 

ގައި ުބނެފައިވާ މަސްއ ލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުްނދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ( ކ)

އިދާރާތަކުގައި ގާނ ނާއި ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކ ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓު ތަންފީޒުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ އިދާރީ 

 19 އިން 2020ފެބުުރވަރީ  16ްތ ެދނެގަތުމަށްޓަކައި އައްޑ  އިކުއިޓ ިރއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި، ކަންތައްތައް ިހނގަމުންދާގޮ

 . ކުރިއަށްގެންދެވުނު ޚާއްސަ އޮޑިޓުގެ ރިޕ ޓެވެ ށްއަ 2020 ރީފެބްރުވަ

 

 އޮޑިޓުގެ މިންވަރާއި ކުރެވުނުގޮތް  .2

މި އޮޑިޓު ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އޮޑިޓުކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އައްޑ  އިކުއިޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހ ދުނު އިދާރީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 2020މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުއާއި  19މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެއްކުރެވުނު މައުލ މާތުތަކާއި  50

އިން ލިބުނު މައުލ މާތުގެ އިތުުރްނ " ަމސައްކަތު އިންވެންޓްރީ"ގެ ނިޔަލަށް ނެގުނު މުވައްޒަފުންގެ  13އިން  5ފެބުރުވަރީ 

މި އޮޑިޓުކުރުމަށް ޭބނުންކޮށްފައިވަީނ ޚާއްސަ . އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެިލބެލުުމން ފާހަގަކުރެވުނު ަކންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ

އޮޑިުޓކުރުމުން ފާހަގަކުރެވުުނ . ންތައްތަކަްށ ބިނާޮކށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ޓ ލްއެކެވެއޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ކަ

 . ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 1ކަންތައްތައް އިޞްލާހުކުރުމަށް ެއއްބަސްވެވުނުގޮތް މި ރިޕ ޓުގެ އެނެކްސް 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .3

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް  3.1

ގައި ސީއެސްވިއުގައިން ނަގާފައިވާ  2020ފެބުރުވަރީ  5އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން،  3.1.1

އައްޑ  އިކުއިޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަލާއިރު، ުމވައްޒަފުންގެ ރޭންކާއި ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ތިިބ 

 .  އެވެއަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީ



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު

 

 
  

 2  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 

 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު

 0 (6އެކްސް .އީ – 3އެކްސް .އީ )ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް 

 27 (2އެކްސް .އީ – 3އެސް .އެމް)މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 62 (2އެސް . އެމް – 1އެސް .ޖީ)ސަޕ ރޓް އޮފިސަރސް 

 54 (5އެސް . އެސް – 1އެސް .އެސް)ސަޕ ރޓް ސަރވިސް 

 29 ނަރުހުންގެ އެސ ސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރ ޕް

 12 1ނަރުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރ ޕް  

 37 1ނަރުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް 

 1 2ނަރުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރ ޕް 

 3 މެޑިކަލް އޮފިސަރ

 3 ސްޕެޝަލިސްޓް
 1 ޑެންޓަލް އޮފިސަރ

 229 މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ

 

 އޮނިގަނޑުގައި ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ތިބި އަދަދާއި ހުސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު 3.2

ގައި ީސއެސްވިއުގައިން ނަގާފައިވާ އައްޑ  އިކުއިޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޮއނިގަނޑުގައި ދާއިމީ  2020ފެބުރުވަރީ  05 3.2.1

 .  އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެއަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ތިބި ައދަދުތަކާއި ހުސް މަގާމުތަކުގެ 

 ޢަދަދު 

 229 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

 0 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

 616 ހުސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

 845 މަގާމުތަކުގެ ޖުމުލަ

 



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު

 

 
  

 3  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 

 

. ކޮންޓްރެކްޓު މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަށްވެއެވެ  82އިދާރާއިން ލިބިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  3.2.2

 . މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލ މާތު އަޅާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 82ނަމަވެސް ސީއެސްވިއުގައަށް މި 

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

މާރިޗު  15ސަރކިއުލަރ އިން ، ( 2020ފެބުރުވަރީ  17) 2020/10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓު  2020

 .އަށް އަދާހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އަންާގފައިވެއެވެ" ސީއެސްވިއުގަ"މުވައްޒަފުން 

އަށް ެގނެވުުނ އިސްލާޙުގައި ( ހ)ަވަނ މާއްދާގެ  113ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު "

މި ޗެޕްޓަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ލައްވަން ބޭނުްނވެއްޖެ ނަމަ، "ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞ ލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ މަތިން، އެ މަގާަމކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާ ޮހވުމަށް ފަހު، 

މީހަކަށް ވަގުތީގޮުތން ވަޒީފާ ަހމަޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް މަސްއ ލު އޮީފހުން ކޮމިޝަނަށް އެ 

ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ުހށަހަޅާނީ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . ްނނެވެފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްގައި . އިންނެވެ" ވަޒީފާ ދެއްވުން އެދި ދަންނަވާ ޗިޓް"ގައިވާ  3

. އިންނެވެ"  ޗިޓުވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވާ"ގައިވާ  4ހުރި މީހެއް ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަގުތީ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ފަހު ( ށ)ގެ  2014އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

އެ ކަން އިދާރާތަކަށް އަންގާނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

. މި ޗިޓްގެ ކޮޕީއެއް އެ މަގާމެއް އޮތް އިދާރާއަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ކުންނެވެހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފޮނުާވ ޗިޓަ

 .މިގޮތަށެވެ." ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރާ އިދާރާަތކަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މި ޗިޓް ލިބޭނެއެވެ

 

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު  3.3

ނޑެއް ގެންގުޅެމުންދާކަމަށް އޮނިގަ 2އައްޑ  އިކުއިޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ގޮތުގައި ތަފާތު  3.3.1

އޮޑިޓަށް މި ގޮތުން އިދާރާގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އޮނގަނޑަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން . ގަކުރެވިފައިވެއެވެފާހަ

( ސްޓްރަކްޗަރ އޮފް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްސްގެ)ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ހެލްތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިބިފައިވަނީ 
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 4  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 

 

މި އޮނިގަނޑަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ސީއެސްވިއުގައިގެ ތެރެއިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ޑެވެ. އޮނިގަނ

 . އޮނިގަނޑާ ތަފާތު އޮނިގަނޑެއްަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އެސްވިއުގައިގެ ތެރެއިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި، ކްލިނިކަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަންގެ ދަށުްނ ސީ: މިސާލު

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޔުނިޓެއް އޮތް ނަމަވެސް، އިދާރާއިން ިލބިަފއިވާ އޮނިގަނޑުގައި މި ނަމުގައި ޔުނިޓެއް ނެތްކަން 

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 :ހަމަެޖހިފައިވާގޮތްގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް 

ގައިވަނީ، މަސްއ ލު އޮފީސްތަކާއި އެ މަސްއ ލު ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  55ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ އޮީފސްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނީ، އެ ަތންތަުނން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން 

މަސައްކަތްތަކާއި، އަދި ވަކި ޤާނ ނަކުން ބާުރލިބިގެން ހިންގާ އޮފީހެއް ނަަމ، ޤާނ ނީ ގޮތުްނ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ިމ "ގައި، ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  55. އެ އޮފީހަކުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ބަަލއިގެންނެވެ

 އެކުލަވައިލުމަށް ފަހު، އޮނިަގނޑު އެންޑ ސް ގައިވާ ޮގތުގެ މަީތން މަސްއ ލު އޮފީހުން ޮއނިގަނޑު( ހ)މާއްދާގެ 

ގައި، އިދާރާގެ ހިންގުން ( ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  57އަދި . ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ

ދާރީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ތަނަުކން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، އެ އޮީފހަކުން އި

ވަނަ  56އާއި  55އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

 .ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ" މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެކަމަށް

 

 (ޕީ .އ  .އެސް )ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް  3.4

ސެކްޝަންތަކުގެ ، (ޕީ.އ .އެސް)އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  3.4.1

ޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަްށ .އ .ޕީތަކާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މުހިންމު އެސް.އ .މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އެސް

ަވަނ  9އާއި، ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ މި ކަމަކީ ދިވެ. އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ

 .މާއްދާގެ ރ ހާ ޚިލާފުވާ ކަމެކެވެ

ޤާނ ނާިއ އުސ ލާއި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭރަށްދިއުމުގައި މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  :މިސާލު 

ހުށަހެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސ ލު ފަދަ ުއސ ލުތައް ތައްޔާރުކޮްށ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންކަން ރިޕ ޓްކުރުމާއި ޝަކުވާ 

 . މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިނުވެެއވެ
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ސަރކިއުލަރ ނ ޓުން އިދާރާތަކުގައި ( 2018އެޕްރީލް  17)  AE/CIR/2018/53-188ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 3.4.2

ޕްރޮސީޖަރތައް ތައްޔާރުކޮށް މި ކޮމިޝަނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ 

 . އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ

 ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން  3.5

މި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  3.5.1

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފ މެޓަށް ނ ންަކްނ  2014އެއްބަސްވުންތައް ހުރީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހު އިދާރާގައި ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައިވާ  2019އަދި . ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 .ގަކުރެވުނެވެޓަށްކަން ފާހަގެ ކުރީގެ ފ މެ 2014ވުންތައް ހުރީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު ވަޒީފާ އެއްބަސް

އަދި . ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކޮށްފަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 3.5.2

ވަޒީފާ ބަޔާން  ފައިއިޒަރު ސޮއިކޮށްވަނަމަވެސް، ސުޕަވަޒީފާ ބަޔާނުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށްފައިނެތް 

 . ފައިލްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އަލުން ހެދިފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް  3.5.3

އަދި . ދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި މިހާރު އަ

މުވައްޒަފުން ލައްވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުވާކަމާއި މި މަސައްކަތްތައް 

 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި ނުާވކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ހޮސްޕިޓަލުގައި ރިސެޕްޝަނިސްޓުގެ މަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ކްލިނިކަލް  :މިސާލު

 .އެސިސްޓެންޓްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހުން

އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއ ލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް  3.5.4

ލުކޮށްފައިނުވާކަމާިއ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް މި ބަދަލުަތއް ގެނަސްފައިނުވާކަން މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވުުނ ލިޔުމުން ހަވާ

 . އިންޓަވިއުތަކުންނާއި ލިޔެކިޔުންަތކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 :ވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތްގަ

އި ވަނީ، މުވައްޒަފެއްގެ ަމޤާމުގެ މަސައްކަތަްށ ގަ( ނ)ވަނަ މާއްދާެގ  76ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

ބަދަލެއް ގެނެސްފި ނަަމ ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަަމ، އެ ައއި ބަދަލަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ އެ މުަވއްޒަފުގެ ވަޒީފާ 
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އި ގަ 2ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމ ނާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . ބަޔާނަށް ބަދަލުގެްނނަން ވާނެއެވެ

 .ހިމެނިފައިވެއެވެ

 

 ބްރޭކު  /މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު  3.6

 2019ކުރުމަށް " ޕަންޗް އައުޓް"އަދި " ޕަންޗް އިން"މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި ހާޒިރީ ސިސްޓަމުން  3.6.1

މުވައްޒަފުން މި ޮގތަށް އަމަލުކުރަމުްނ ވަނަ ދުވަހު ުމވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވީ ނަަމވެސް، ގިނަ  18ޑިސެންބަރު 

އަދި . ނުދާކަމާއި އިދާރާއިން މި ކަން ޮމނިޓަރ ކުރަމުންނުދާކަން ލިޔެކިުޔންތަކާއި އިންޓަރވިއުތަކުން ފާަހގަކުރެވުނެވެ

ނެހެން އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސިސްޓަމުގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރާ ގަޑި ވަކިން އެނގޭ

އަދި މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުތަކުން، ބޭރަްށދާ ވަގުތު ސިސްޓަމުން . ގަކުރެވުނެވެނެތްކަން ވެސް ފާހަ

ކުރާ ނަމަ، މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރައިން މި ވަގުތުތަކަށް އުނިކުރެވޭނެކަްނ " ޕަންޗް އައުޓް"ނުވަތަ " ޕަންޗް އިން"

 .ވާތީ، މި ގޮތަށް އަމަުލނުކުރާކަމަށް ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެނުވަތަ ނ ންކަން ސާފުކޮށްދީފައި ނު

މުވައްޒަފުން ބްރޭކް ގަޑި ނަގާއިރު ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ބްރޭކްގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ ކިާހ ވަގުތެއްކަމެއް  3.6.2

ސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް މި ގޮތުން ހޮ. ގަކުރެވުނެވެންނާ ކުރި އިންޓަވިއުތަކުން ފާހަ ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަން މުވައްޒަފު

ގަޑިއިރުގެ ބްރޭކެއް ލިބޭކަމަށް ވެސް މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވުނު ( އެކެއް) 1ކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް 

 .އިންޓަރވިއުތަކުން ފާހަގަކުރެވުެނވެ

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

ވަނަ މާއްދާެގ  170މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ހުސްވަގުތުކޮޅު ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

ސަރކިއުލަރގައި  33/2015އަްށ ގެނެވުުނ އިސްލާޙު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަްނބަރު ( ހ)

ތު ގަޑިއަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޢާންމުގޮތެއްަގއި އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަ

ެގ ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނު ) 2/2008ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ ތެރެއިން ޤާނ ނު ނަންބަރު . ވަގުތެވެ

 12:30އިން  12:00ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު މެންދުރު  35

 .އަށް ދޭންވާނެއެވެ 13:00އިން  12:30ވަތަ އަށް ނު
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މުވައްޒަފު ބްރޭކަށްދާ އިރު އަދި މި ނ ން ވެސް އެހެންގޮތަކަށް ބޭރަށްދާ ނަމަ، އެ ވަގުތު ނ ޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމ  3.6.3

 އަދި މި ގޮތުން ބޭރަށްދާ އިރު. އިދާރާގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުގައި ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ނ ޓުކުރާފޮތް އޮންނަ ސެކްޝަްނތަކުގައި އެ ގޮތަށް އަމަލުނުކުރާ އިރު، ބައެއް މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފުންގެ 

 .ސުޕަވައިޒަރުންނަށް އެންގުމެއް ނެތި ބޭރަށްދާކަމަށް މުވައްޒަފުންނާ ކުރި އިންޓަރވިއުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

ގައި ވަނީ، އޮފީހުގެ ރަްސމީ މަސައްކަތު ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  171ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ " 

ގަޑީގައި މުވައްޒަފެއް އަމިއްލަ ޭބނުމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށްދާންާވނީ، ކޮންމެެހން ނުގޮސް ނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ، 

އަދި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި . މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެއެ ، އެ ކަމެއްގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކޮށް

 ."  މުވައްޒަފުން ބޭރަށް ގޮސް، އޮފީުހން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު، ސަބަބާއެކު، ރެކ ޑުކޮށްފައި އޮންނަްނ ވާނެއެވެ

 

 މުސާރަ  3.7

 7.01މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ . ސެކްޝަނުންނެވެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރަނީ ފައިނޭންސް  3.7.1

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނނަަމ މުސާރައިގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަްނތައްތައް ބަލަހަްއާޓ 

ވަޒީާފ  ނަމަވެސް އިދާރާގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންަތއް ބަލަހައްާޓ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ުމވައްޒަފުގެ. ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

 .ބަޔާނުގައި މުސާރައިގެ މަސައްކަތް ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

ގައި ވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖ ރައާބެހޭ އެންމެހަިއ ( ރ)ގެ  7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ިމ މަޢުލ މާތުތައް ބަލަހައްޓަިއ މުސާރަ ޝީޓް . ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެމަޢުލ މާތު ލިޔެކިޔުމުން 

 . ތައްޔާރުކުރަންވާނީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުަވއްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނެވެ

 މުސާރަ ސްލިޕް  3.8

. މުވައްޒަުފންނަށްދޭ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެމުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ސްލިޕްގައި އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން  3.8.1

 .އަދި މި ފައިސާއަކީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ދެމުން އަންނަ ފައިސާއެއްކަން އެނގެން ނެތްކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ

ގެ ނަން އަދި ބޭންކުގެ ޖަމާކުރި ތާރީޚު، ބޭންކު)މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ސްލިޕްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލ މާުތަތއް  3.8.2

 . ހިމަނާފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ( ގޮފީގެ ނަން



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު

 

 
  

 8  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 

 

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

ލިޕުގައި ސްވަނަ މާއްދާގައި މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކުރެވޭ މުސާރަ  159ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

 .    ބަޔާްނކޮށްފައިވެއެވެހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލ ާމތުތައް 

 

 އިތުރުގަޑިއާއި އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް  3.9

ގިނަ މުވައްޒަފުން އާދަވެ އިތުރުގަޑި ނަގާފައިވީ ނަމަވެސް، އިތުރުގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތް ތަފްސީލުކޮށް  3.9.1

މި ގޮތުން ބައެއް . އެޕްރ ވްކުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އިރު، އިދާރާއިން އިތުރުގަޑި 

،  "ތަކެތި ނެުގން"  ،"ނުިނމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން"މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި 

 .ވެމި ފަދައިން ލިޔެފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެ"  ރަށްރަށަށް ދިއުން" ،" ފިހާރަތަކަށް ދިއުން"

އިދާރާގެ ހުރިހާ ލެވެލްއެއްގެ މުަވއްޒަފުން ވެސް އާދަވެ އިތުރުގަޑި ނަގާފައިވާ އިރު، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  3.9.2

ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށް އަދި ބައެއް ފަހަރު އެއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަށް ފައިސާ 

 . ނެވެލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވު

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

ގައި ވަނީ އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ،  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  163ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

ޚާއްޞަ ރަސްމީގަޑީގައި އެކަނި ކޮށްގެން ނިންމެއްނެތް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފަރާތުން އަންގައިގެން ކުރަންޖެހޭ 

ގައި ވަނީ އެ މަސައްކަތަކީ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  2ގެ ( ހ)އެ މާއްދާގެ . މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ

ނުވަތަ އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އުޞ ލެއްގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިގެން، އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ 

 . މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ

  

ގަކުރެވުނު ޮގތުގައި ބައެްއ ސެކްޝަންތަކުެގ ކުރެވުނު ިއންޓަރވިއުތަުކން ފާހަރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވުނު މުވައްަޒފުންނާ  3.9.3

. ވ ރކްލ ޑް ބޮޑުކަމާއި މަސައްކަތްތައް ވަގުތަށް ުނނިމުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ

ފެބުރުވަރީ  13ފެބުރުވަރީ އިން  7ދަކުރާގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓުގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ވަގުތު ހޭ

ފ މުތައް ބެލިބެލުމުްނ، ގިނަ " މަސައްކަތު އިންވެންޓްރީ"އަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ  2020

 . މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިެވއެވެ



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު

 

 
  

 9  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 

 

އިދާރާގެ މުސާރަ ޝީޓުތަކުން ނެގުނު މައުލ މާތަށް ބަލައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ  3.9.4

 . އަދަދުތައް ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 
 (ރުފިޔާއިން)ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ވަރުގެ ޖުމުލަ  2019އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  – 1ޗާޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓަށް ބަލާއިރު،  2019 3.9.5

ށް ވުެރ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ އަދަދު އިދާރާގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަނަރުހުންގެ ގޮތުގައި 

 ވެ.ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވުނެ

 އަދި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ  ސަލާމް  3.10

ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަން  އަދި އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނަގާއިރު، އަންގަންވީ ފަރާތެއް  މުވައްޒަފުން ސަލާމް  3.10.1

މި ޮގތުން އެކި މުވައްޒަފުން ސަލާމު އަދި އާއިލީ ޒިންމާ . ގަކުރެވުނެވެށް ކުރި އިންޓަރިވއުތަކުން ފާހަމުވައްޒަފުންނަ

 .އިރު، އަމަލުކުރަނީ އެކި ގޮތަށްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެނަގާޗުއްޓީ 
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ކްލިނިކަލް ނާރސް

(މަގާމުނ33ް)ބާކީ މަގާމުތަކުން 

ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް

އެޓެންޑެންޓް

ރޑް ނާރސް ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަ

ތަރުޖަމާނު
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ކޭޝިއަރ
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ރޭޑިއޯގްރަފަރ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރ

މެކޭނިކް

ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޖަނަވަރީ ފެބްރުވަރީ މާޗް އޭޕްރިލް މޭ ޖޫން ޖުލައި އޮގަސްޓް ސެޕްޓެންބަރު އޮކްޓޫބަރު ނޮވެންބަރު ޑިސެންބަރު



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު

 

 
  

 10  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 

 

 ބެލިބެލުމުގަިއ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ފ މުގައި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއި ކޮށްފައިނެތް ނަމަވެސް، ޗުއްޓީ އޮޑިޓުން 3.10.2

 . ފ މުތައް އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސ ސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެޕްރ ވްކޮށް މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ފ މުތައް  2018ކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަ 3.10.3

 .އަދި ޗުއްޓީ ޗިޓްތައް ފައިލްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

ގައި ވަނީ މުވައްޒަފު ސެޓްފިކެޓު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  190ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

ގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުުކންނަ ދުވަހު ރަސްމީ މަސައްކަތު 

އިލީ ޒިންމާގެ އާ/ސަލާމުގެ"ވަގުތު ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ައދި އެ ފ މުގެ ބަދަލުގަިއ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓްވެްސ . ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ" ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންުކރާ ފ މު

ގައި ަވނީ ސަލާމު ނުވަތަ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުާރ ( ކ)އަދި މި މާއްދާގެ . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ސަލާމުގެ ސެޓްފިެކޓް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެެތރޭގައި، އަދި ދަންފަޅި އުޞ ުލން މަސައްކަތްކުރާ ފ މު ނުވަތަ 

އިދާރާތަކުގައި، އެ އިދާރާއަކުްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ހުަށނާޅައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްެގ މައްޗަށް އިޞްލާޙީ 

ދިވެހި ސިވިލް " އްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފ މު އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗު/ސަލާމުގެ. "ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

 .ގައިވެއެވެ 14ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  3.11

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފ މުގައި މިންަވރު، ފެންވަރު އަދި ވަގުތު  2018ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ  3.11.1 

ލިޔެފައި ނުވާކަމާއި ބައެއް ފ މުތަކުގައި މިންވަރު، ފެންވަރު އަދި ވަގުތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރަނަގޅަށް ނ ންކަމާއި، 

މުވައްޒަފު އަދި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚުޖަހާފައިވަނީ އުސ ލާ އެއްގޮތަށް ނ ންކަްނ 

 . ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އްކަތުގެ އަހަރު ފެށޭއިރު ޓާގެޓުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ފުރާ ފ މުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި މަސައްކަތުގެ އަހަރު މަސަ 3.11.2

 2018. ދެބައިވުމުން މަސައްކަތްތަކުގެ ާޓގެޓް ރިވިއުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވަީނ އެއް ތާރީޚެއްގައިކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ

 2018އަދި .  ރިވިއު ކުރާ ފ މު ފުރިަހމަކޮށްފައި ނުވާކަން ާފހަގަކުރެވުެނވެވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މަހުްނ މަހަށް
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ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފ މާއި މަހުން ަމަހށް ރިވިއު ކުރާ ފ މު ސީއެސްވިއުގައަށް އަޅާފައި 

 .ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 

  :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް

ގައި، މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ެފންވަރު ބަލައި ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  142ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި ( މ)އަދި މި މާއްދާގެ . ވަޒަންކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އްކަތު ފެންވަރުބަލާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަ

 .މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުސ ލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައިވާ ގޮުތގެ މަތީންނެވެ

 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލިފ މުތައް ހ ދުމަށް އޮޑިޓަރުން އިދާރާގައި ރިކުއެސްޓްކުރުމުން ފ މުތައް  2019 3.11.3

ވަަނ  2019އަދި ުމވައްޒަފުންނާ ކުރި އިންޓަވިއުތަުކން . އާރް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުލިބޭަކމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.އެޗް

އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ެބލިފައިވޭތ  ސުވާލުކުރުމުން ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާފައިނުާވ 

 . ވަނަ އަހަރުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 2019ކަމަށާއި އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ 

 މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް  3.12

މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ނަންކޮޅު ހަރުކުރެވިފައި ނެތްކަމާއި އޭގައިވާ ލިޔުންތައް ތާރީޚު ތަރުތީބުން  3.12.1

. ސުމާރު ނަންބަރު ޖަހާފައި ނުވާަކމާއި ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ނުދާަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާން އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން، މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ 

އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން، ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަންގައި މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުަކން އަންގާ ލިޔުން، 

ފ މު އަދި އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަވަރު ފަދަ  އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތަްއ، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ލިޔުންތަްއ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްތަކުގައި ނެތްަކްނ 

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 :ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ  254އިދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާ" 

. ަމޢުލ މާތު ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ަބލަހައްޓަމުން ެގންދަންވާނެކަން ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ( ދާއިމީ/ވަގުތީ)މުވައްޒަފަކަށް 
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. ހުންނަންޖެޭހނެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެގައި ުމވައްޒަފުންގެ މައުލ މާތު ފައިލުގަިއ ( ނ)އަދި މި މާއްދާގެ 

ގައި ވަނީ، ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލ މާތު ފައިުލތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ފައިލުކުރަންޖެހޭ ( ބ)މި މާއްދާގެ 

ކުގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ ހުރިހައި ލިޔުންތަކެއް ހަމައަށް ަފއިލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، މި ގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަ

 ."ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަްނބަރު ޖަަހމުން ގެންދިއުމަށެވެ

 

 އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި މާއްދީ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލުނެގުން  3.13

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައިވާ އުސ ލުތަކާއި އިޖުރާތްތަކާ ޚިލާފަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން   3.13.1

 . ހުރި ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް

ރުނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވީ ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުން އަދި އޮފީހަށް ހާޒި  3.13.2

ގައި  2014ނަމަވެސް، މި މުވައްޒަފުންަނށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 

 .ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސ ލުތަކާ އިޖުރާތްތަކާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ

 :ހަމަެޖހިފައިވާގޮތް ގަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް

ވަނަ ޗެޕްޓަރގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބޭނުމާއި  28ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

އަދި މި . މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖްރާތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ގެ ދަށުން  1ގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  3ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  271ގަވާއިދުގެ 

ގައި  2ގެ ( ނ)ެގ ދަށުން އަދި  މި މާއްދާެގ  2ަގއި ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  2ެގ ( ށ)އަދި މި މާއްދާގެ 

 .ވެގެ ދަށުން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ 3ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ 

 

އިދާރާގެ މުސާރަ ޝީޓުތަކުްނ ނެގުނު މައުލ މާތަށް ބަލައި ގަޑިޖެހިގެން މުސާރައިން ކަނޑާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ  3.13.3

 . މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު

 

 
  

 13  ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިއައްޑ  އިކު 

 

 
ޝީޓުން ެނގި މައުލ މާތަށް ަބލާއިރު އެންރ ްލޑް ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ގިަނ ވަނަ އަހަރު ުމވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  2019 3.13.4

 .މުވައްޒަފުންތަކެއް ގަޑިޖެހި، އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރިކަމަށް ފާހަަގކުރެވުނެވެ

ބެލިބެލުމުގައި އެންރ ލްޑް ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން އޮޑިޓުން  3.13.5

މި ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނ ންކަން ވެްސ . ކުރެވުނެވެގަހަފާ

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00  40,000.00  50,000.00  60,000.00  70,000.00

ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓް

ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް

ފޯމަން

އެސޯޝިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް އިން އޮފްތަލްމޮލޮޖީ

އެސިސްޓެންޓް މެޑިކަލް ރިކޯޑް އޮފިސަރ 

ކޭޝިއަރ

ރޭޑިއޯގްރަފަރ

ކްލިނިކަލް ނާރސް

(މަގާމުނ33ް)ބާކީ މަގާމުތަކުން 

ތަރުޖަމާނު

އެސިސްޓެންޓް މެކޭނިކް

ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓް

ރޑް ނާރސް ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަ

ރޑް ނާރސް ރަޖިސްޓާ

މެޑިކަލް އޮފިސަރ

އެންރޯލްޑް ނާރސް

ޖަނަވަރީ ފެބްރުވަރީ މާރޗް އޭޕްރިލް މޭ ޖޫން ޖުލައި އޮގަސްޓް ސެޕްޓެންބަރު އޮކްޓޫބަރު ނޮވެންބަރު ޑިސެންބަރު
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އަދި  ވެ.ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން އޮފީހަށް ގަޑިޖެހިގެން މުސާރައިން ކަނޑާފައިވާކަން މަތީގައިވާ ޗާޓުން ފާހަގަކުރެވުނެ 3.13.6

 .މި މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ޑިޓުގެ ރިވިއު ވަނަ އަހަރު އައްޑ  ހިތަދ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޚާއްސަ އޮ  2017 4

ވަނަ އަހަރު އައްޑ  ހިތަދ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޚާއްސަ  2017މި ބައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ  4.1

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓުގައި ވެސް އިސްލާހު  2020އޮޑިޓުން އިސްލާހުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 

 .ކުރެވިފައިނުވާ ކަންތައްތަކެވެ

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  2017 އެއްބަސްވެވުނުގޮތް އިޞްލާހުކުރުމަށް  ނުވޭ  /އިސްލާހުކުރެވިފައިވޭ 
 އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް 

# 

ނަރުހުންގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން  -
ނަރުހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް މަދު 

ތަކެއް ހެދިފައިވާކަން .ޕީ.އ .އެސް
 .ފާހަގަކުރެވުނު

އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  -
ޕީތައް .އ .މުހިންމު އެސް
 .ކަން ފާހަގަކުރެވުނުހަދާފައިނުވާ 

ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންބަރު  2017 -
މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ޕީ ތައްޔާރުކޮށް .އ .އުސ ލު އަދި އެސް
 .ނިންމުމަށް ފަހު މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން

އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑަރޑް  -
( ޕީ.އ .އެސް)އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ 

ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮސީޖަރތައް 
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ބައެއް 

ޕީ އާއި .އ .ސެކްޝަންތަކުގެ އެސް
މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މުހިއްމު އުސ ލުތައް 

މިގޮތުން . ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާކަން
އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސ ލާއި، 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުސ ލާއި، 

މުގެ އުސ ލު ފަދަ އުސ ލުތައް އިލްތިމާސްކުރު
 .ލިޔެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން 

1 

އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމަށް  -
އިދާރާގައި ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މި 
ކަންތައް ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ 
ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް ނ ންކަން 

 .ފާހަގަކުރެވުނު
 

ލައްޕާނެ މުވައްޒަފުން އޮފީސް ހުޅުވާ  -
ކަނޑައަޅައި އެ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓެއް 

އެކުލަވާލައި އޮފީސް ހުޅުވަން ފޮތް 
ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު މުވައްޒަފުންނަށް 

އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް . އެންގުން
ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ 

މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ އިސްވެރިއަކަށް 
 ހުއްދަ ހ ދައިގެން  އޮފީސް ގުޅުމަށް ފަހު

 ހުޅުވުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން   
އިން ފެށިގެން  1ސެޕްޓެންބަރު  2017 -

 .މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން 

ރަސްމީ ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  -
އޮފީހުގެ އިދާރީބައި ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ އުސ ލެއް ހަދައި 

ންގާފައި ނެތުމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަ
ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާވާ ހާލަތެއްގައި 
. ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަން

މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަކި ވަކި 
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނަނީ 
ރިސެޕްޝަންގައި ކަމަށާއި ވަކި ފަރާތަކާއި އެ 

ޔުމުން ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހުޅުވާލެއްޕުން ލި
އަދި ވަކި ވަކި . ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވާކަން

ޑިޕާޓްމަންޓުތައް ހުޅުވުމަށް ތަޅުދަނޑި ނަގާ 
މުވައްޒަފުން ނ ޓުކުރާނެ ފޮތެއް 
ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ 
ފޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓު ހުޅުވާ ގަޑިއާއި ލައްޕާ 
ގަޑި، އަދި ތަޅުދަނޑިއާއި ހަވާލުވާފަރާތް 

2 



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު
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ގަވާއިދުން ނ ޓުކުރަމުން އެނގޭނެހެން 
 .ނުދާކަން

މިހާރުވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުން  -
އަދާކުރާ  މަސްއ ލިއްޔަތާއި މަގާމާ 

 .ދިމާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު

މި ކަންވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ  -
އިންސްޕެކްޝަންގައި ވެސް  

 .ފާހަގަކުރެވިފައި
ވަޒީފާ ބަޔާންތައް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ  -

މަސްއ ލިއްޔަތާ އެއްގޮތަށް ރިވިއުކުރުމަށް 
 . ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް އެންގިފައި

ބައެއް މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ  -
. މަސްއ ލިއްޔަތާއި މަގާމާ ދިމާ ނުވާކަން

މެޑިކަލް ރިކ ޑްސް އޮފިސަރ : މިސާލު
އަދި . ސްޓ ރ ބަލަހައްޓަމުންދާކަން

ހުރި މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި 
ޑީގެ .ޕީ.މުވައްޒަފު ކުރަމުންގެންދަނީ އ  

 .މަސައްކަތްތައްކަން
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މިހާރުވެސް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި  -
މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ 

މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތުގެ 
ތަފްސީލު ނުލިޔާކަން 

 .ފާހަގަކުރެވުނު

މުވައްޒަފުންނަށް ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި  -
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ކުރި 

 މަސައްކަތެއް ލިއުމަށް އެންގުން  
ން ފެށިގެން އެ  1އޮގަސްޓު  2017 -

 .ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން

އިތުރު ގަޑީގައި ނިކުމެ ކުރާ މަސައްކަތް  -
ތަފްސީލުކޮށް އެނގޭނޭހެން ބަޔާންކޮށްފައި 

 އިތުރު ގަޑީގެ މި ގޮތުން. ނެތްކަން
ނުނިމިހުރި "މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި 

 .ލިޔެފައިހުރިކަން" މަސައްކަތް
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ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ  -
ބަޔާން އިސްލާހު ކުރެވިފައިވީ 

ނަމެވެސް، އިސްލާހުކުރެވިފައިވަނީ 
ގެ ގަވާއިދުގައިވާ ފ މެޓަށް  2014

 .ނ ންކަން ފާހަގަކުރެވުނު

ނިޔަލަށް  ގެ 31ޑިސެންބަރު  2017 -
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އަދި ވަޒީފާ ބަޔާން 

 . އައުކުރުން

ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ  -
އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާގެ ބަޔާން 

ގެ  2014ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުރީ 
އަދި . ގަވާއިދުގައިވާ ފ މެޓަށް ނ ންކަން

ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ 
ވަޒީފާ ބަޔާންތައް  ބަދަލާ އެއްގޮތަށް 

 .ބަދަލުކޮށް ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން
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ވަނަ  2019މުވައްޒަފުންގެ  -
އަހަރުގެ ޕީއޭ ފ މުތައް އޮޑިޓުން 

ހ ދުމުން މުވައްޒަފުންގެ 
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެދުމުން 
ސެކްޝަނުން ލިބިފައިނުވާކަން 

 .ފާހަގަކުރެވުނު
ވަނަ އަހަރުގެ  2018އަދި  -

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު 
ބަލާ ފ މު ސީއެސް ވިއުގައަށް 
 .އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު

ގެ ނިޔަލަށް  31އޮގަސްޓު  2017 -
 . މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ  -
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފ މުގައި 

 .ންޓާގެޓު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަ

6 

ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ  -
ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، 

އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ  
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  2014
އުސ ލުތަކާ އިޖުރާތްތަކާ 
 .ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނު

މިހާރުން މިހާރަށް މި ކަން އިސްލާޙު  -
 .ކުރުމަށް

ބައެއް މުވައްޒަފުން އާދަވެ ގަޑިޖެހިގެން  -
އަދި އެ . އޮފީހަށް ހާޒިރުވަމުން ދާކަން 

މުވައްޒަފުންނާމެދު ގަވާއިދުން އިސްލާހީ 
 7 . ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާކަން
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ހުސްވަގުތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ވަގުތު  -
ރިކ ޑުކުރަމުން ނުދާކަން 

 .ފާހަގަކުރެވުނު
އެކި މުވައްޒަފުން މި ކަމުގައި  -

ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅޭކަން 
 .ފާހަގަކުރެވުނު

ބްރޭކު ގަޑީގައި ބޭރަށްދާ ހާޒިރީ  -
ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު، ގަވާއިދުން 

ސޮއިކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 
 އެންގުން  

ގެ ނިޔަލަށް  31އޮގަސްޓު  2017 -
 .މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

ނަރުހުންގެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ  -
މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން 
. ހުސްވަގުތުކޮޅު ރެކ ޑްކުރަމުން ނުދާކަން

އަދި މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު 
މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާތީ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަށް ވުރެ، އިތުރުވާ 
 .ވަގުތުތަކަށް ގަޑީ ލާރި ކަނޑަމުން ނުދާކަން
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ބޭރަށްދާއިރު ނ ޓް ކުރާނެ ފޮތެއް  -
ވަނަ  2019އޮތް ނަމަވެސް 

އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅުން ފެށިގެން 
ފޮތުގައި ނ ޓުނުކުރާކަން 

 .ފާހަގަކުރެވުނު

ޒަރ ރީ ބޭނުމަށް ބޭރަށްދާ ފޮތެއް  -
ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު، ބޭރަށްދިއުމުގެ 

ކުރިން ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ހުއްދަ ހ ދުމަށް 
ވާއިދުން ލިޔުމަށް ފަހު، އެ ފޮތުގައި ގަ

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން 
ގެ ނިޔަލަށް  31އޮގަސްޓު  2017 -

 .މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

އިދާރާގައި ޒަރ ރީ ބޭނުންތަކުގައި ބޭރަށްދާ  -
އިރު، ނ ޓުކުރާނެ ފޮތެއް އޮތް ނަމަވެސް 

ވަނަ ދުވަހުގެ  28ޑިސެންބަރު  2016
ފޮތުގައި ފަހުން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މި 

އަދި ނ ޓުކޮށްފައި . ނ ޓުކޮށްފައި ނުވާކަން
ހުރި މުއްދަތުގައި ވެސް މުވައްޒަފު ބޭރަށްދާ 
ގަޑިއާއި ސޮއި އަދި ސުޕަވައިޒަރު ހުއްދަ 
ދިން ސޮއި ފުރިހަމަކޮށް ރިކ ޑުކޮށްފައި 

 .ނުވާކަން

9 

މި ބައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް  -
ކަމެއް އިސްލާހުކޮށްފައި ނުވާކަން 

 .ފާހަގަކުރެވުނު

ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންބަރު  2017 -
ޕަރސަނަލް ފައިލްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް 

 . ނިންމުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ  -
ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގެ ބޭރުގައި 
މުވައްޒަފުގެ ނަން، މަގާމު އަދި ރެކ ޑުކާޑު 
. ނަންބަރު އެނގޭނެހެން ލިޔެފައިނުވާކަން

ލިޔުންތައް ތަރުތީބުކޮށް އަދި ފައިލުގައިވާ 
ސުމާރު ނަންބަރު ޖަހައި، އަްޕޑޭޓްކޮށް 

މި ގޮތުން ފަހުގެ . ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަން
ވަޒީފާ ބަޔާން، ފަހުގެ ވަޒީފާ އެއްބަސްވުން، 
މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފ މު، 
މުވައްޒަފުންގެ ވަނަވަރު އަދި މި ނ ންވެސް 
މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި 

ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ހު
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ނެތްކަން

10 

އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ  -
މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު 
އަޅާފައިވަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ނ ންކަން 
 .ފާހަގަކުރެވުނު

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނަށް  -
އެޅުމަށް ސުޕަވައިޒަރުންނަށް  ފިޔަވަޅު

 އެންގުން  އަދި އެޅިފައިވޭތ  ޗެކްކުރުން
ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބަލައި  -

 .ޗެކްކުރުން
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ  -
ގޮތުން މަތީން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން 

މި ގޮތުން ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް . ނުދާކަން
މުވައްޒަފުން ހޭދަކުރާ އޮފީހުން ބޭރުގައި 

ވަގުތު މޮނިޓަރކޮށް ފައިސާ ކެނޑެމުން 
ނުދިއުމާއި، އާދަވެ ގަޑިޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
ގަވާއިދުން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާ 

 .ކަން
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އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  -
ކޮންޓްރެކްޓު އެއްވެސް 

މުވައްޒަފެއްގެ މައުލ މާތު 
އަޅާފައިނުވާކަން ސީއެސްވިއުގައަށް 

 .ފާހަގަކުރެވުނު

ސީއެސްވިއުގައަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ  -
މައުލ މާތު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

 . ކުރެވެމުންދަނީ 
ބިދޭސީން ސީއެސްވިއުގައަށް އެޅުމުގައި  -

ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާ 
 .ކުރެވިފައި

ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާއަށް އެޅުމަށް : މިސާލު -
ހަރަކު ސްޓަރަކްޗަރ ޗޭންޖަކަށް ކޮންމެފަ

 .ދާންޖެހުން
މުވައްޒަފު ކޮންޓުރެކްޓު ހަދާ ދުވަހުން  -

ފެށިގެން މުސާރަ ހިނގާނެތީވެ ދުވަހުން 
ދުވަހަށް ވިއުގައިން ވަޒީފާ ހަމަނުޖެއްސޭ 

 . ނަމަ ޗިޓާ ކޮންޓުރެކްޓާ ދިމާނުވުން

ބިދޭސީ  27އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ  -
މައުލ މާތު  ކޮންޓްރެކްޓު މުވައްޒަފުންގެ

 ސީއެސްވިއުގައަށް އަޅާފައި ނުވުން 
ބިދޭސީ  2އިދާރާއިން މިހާރު ވަކިވެފައިވާ  -

މުވައްޒަފުން އަދިވެސް ސީއެސްވިއުގަ 
ރަޖިސްޓްރީގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 12   .ގޮތުގައި ތިބުން

 

 ހުށަހަޅާ ހައްލުތައް  5

ނަންބަުރ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ، މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ސެކްޝަނުން ގެއިދާރާ 5.1

ތިބި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މައުލ މާތު  އިދާރާގައި( ސަރކިއުލަރ އާ އެއްގޮތަށް 2020ފެބުރުވަރީ 17)2020/10

 . ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރުން  ސީއެސް

 ވަކި ސެކްޝަން/ޔުނިޓުތަކުން ނާއި ވަކިބެޭހ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ސެކްޝަނުން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ 5.2

 މަސައްކަތުގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި އޮނިަގނޑުގައިވާ ހުސް މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އެތަންތަނަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެްއސުމުގައި ކޮމިޝަނުން ޔާއި ދުމުގައިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓް އުފެއް 5.3

 .ފާސްކޮށްދީފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން

ސަރކިއުލަރ ނ ޓުން އިދާރާތަކުގަިއ ( 2018އެޕްރީލް  17)  AE/CIR/2018/53-188ކޮމިޝަނުގެ ނަްނބަރު  5.4

ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ތަކާގުޅޭ ގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި، ތައްޔާރުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން

 .ޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން.އ .އެސް

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް މަސްލަހަތު ގާއިމުކުރުމަށް އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން  5.5

 ގެންދިއުން.ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 
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ދީެގން މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޚިދުމަތުގެ ެފންަވރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްަޒފުންނަށް ތަމްރީނު 5.6

އިސްކަންދޭ ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އިދާރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސިވިލް 

 .ންސްޓިޓިއުޓްއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުންސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އި

 ގައި  2014އިދު ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާނުްނ، ދިމުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަ އިދާރާގެ 5.7

 .ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ތައްޔާރުކުރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކަށް އަންަނ ، އްޒަފުންނާ ބެހޭ ަކްނތައްތައް ބަަލހައްޓާ ސެކްޝަނުންއިދާރާގެ މުވަ 5.8

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ބަޔާްނތަކަށް

 .އެ ބަދަލުތައް ގެނައުން

މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތުކޮޅު ހޭދަކުރާގޮތް ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތަށް ހާޒިރީ ސިސްޓަމް ފަރުމާކުރުން ނުވަތަ ފޮތުގަިއ އިދާރާގެ  5.9

މުވައްޒަފުން ބަލަހައްާޓ  ލިޔެގެން ހުސްވަގުތުކޮޅު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި މިކަންތައް ގަވާއިދުން

 .މޮނިޓަރކުރުން ސެކްޝަނުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސުޕަވައިޒަރުން

ޔުނިޓުތަކުގަިއ   /ސެކްޝަން ހުރިހާ އިދާރާގެ އިންިތޒާމެއް ނ ޓުކުރެވޭނެ ވަގުތު ބޭރަށްދާ  ބޭނުންތަކުގައި ޒަރ ރީ 5.10

  .ހަމަޖައްސައި، ސުޕަވައިޒަރުން މި ކަންތައް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރުކރުން

ބެޭހ  ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މުވައްޒަފުންނާމާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުސާރައާއި ދައުލަތުގެ  5.11

ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ސެކްަޝނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިެގން އެ މަސައްކަތްތަްއ 

 .ކުރިއަށްގެންދިއުން

ރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ މުސާރަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިދާ 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  5.12

 ން ުމވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ސެކްޝަނު  ސްލިޕުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ަމޢުލ މާތުތައް ހިެމނިފައިވާކަން

  .ކަށަވަރުކުރުން

މަސައްކަތަކީ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ އިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުން  5.13

ލިބިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްތ  އާއި އިތުރުގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ލިޔެފައިވޭތ  ސުޕަވައިޒަރު 

 .ޕްރ ވްނުކުރުންއިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި އެއް އަދި މިފަދައިން ތަފްސީލު ނުލިޔެ ކުރާ މަސައްކަތްތަ  ކަށަވަރުކުރުން

އިތުރުގަޑީގައި ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ނިސްބަތަށް ބަލައި އޭގެ ބަދަލުގަިއ އިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުން  5.14

 .ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ، ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވިދާނެތ  ބެލުން



 ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓު
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ރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޭޅ ސިވިލް ސައިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުން  5.15

އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  ސިިވލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ބެޭހ އުސ ލުގެ އަތްމަތީ 

 .ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަްށ ގެންދިއުން

ގެ ޕަރސަނަލް ކޮށްފައިާވ  ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް މުވަްއޒަފުންގައި ބަޔާން 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  5.16

ން ކަށަވަރުުކރުން އަދި ދުވަހުން މުަވއްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަްނތައްތައް ަބލަހައްޓާ ސެކްޝަނުވާކަން ފައިލުގައި ހިމަނާފައި

 .ބެލެހެްއޓުން ދުވަހަށް

ގައި  2014މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  5.17

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސ ލުތަކާ އިޖުރާތްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންަކން ކަށަވަރުކުރުން އަދި މި މައުލ މާތު މުވައްޒަފުންާނ 

 ސެްކޝަނަށް ފޮނުވާ ފައިލްޮކށްފައިވާަކން ކަށަވަރުކުރުން.ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

ދާރާގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވުމުންދަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނ ނާއި އުސ ލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ އި 5.18

އިދުން މަޝްވަރާ ވެރިންނާއިއެކު ަގވާ ގެޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުޑިކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.   

 

 ނިންމުން  6

ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމުަގއި ދިވެހި ސިވިލް އިމި ރިޕ ޓުގައި އެވަނީ އައްޑ  އިކު

އިވާ މިންވަާރއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކ ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަްށ ސަރވިސްގެ ޤާނ ނާއި ޤަވާޢިދުަތއް ތަންފީޒުކުރެވިފަ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ެބލިބެުލމުން ފާހަގަކުރެވުުނ 

ޓ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެރިންނާިއ މި ފުރުޞަތުގައި، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި އައްޑ  އިކުއި. ކަންތައްތަކެވެ

 . މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިިބފައިވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ
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