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                    އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް  ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު،

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.   

 

( ގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 19-ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް )ކޮވިޑްގައި  2020މާރޗް   18އީ މި
ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
 ތަފްޞީލް  ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނާގުޅޭ އިތުރުންތިޒާމުއި

 ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލަރޓް ލެވެލްތަކުގައި މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރާނެގޮތް  .1
 

 ހުދު  – 1 ލެެވލް އެލަރޓް  1.1
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް  ތަފްސީލް  #
ތަމްރީނުތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ އެްނމެހާ  1

މުވައްޒަފުން ފޮނުވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުން އަދި މުވައްޒަފުން ޮނމިނޭްޓ 
ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ތަމްރީނުތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުވައްޒަުފން 

 ބައިވެރިނުވާނެކަން އިންތިޒާމު ކުާރ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

 އެޗް އާރ 

އަށް އަހުލުވެިރ ކުރުމަށް އެކިއެކި ތަންތަުނގައި އަދި  19ކޮވިްޑ މުވައްޒަފުން  2
 ދޮރުތަކުގައި ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން.

 އެޑްމިން 

 ގައި ހިމެނިފައި( 1އެނެކްސް )މި އެލަރޓް ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ރީނދޫ – 2 ލެެވލް އެލަރޓް  1.2
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ތަފްސީލް  #
މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުުރމަށް ހޭންްޑ ސެނިޓައިޒަރ ފޯރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުން  1

އިން ވުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ -ހުރިހާ ފަންގިފިލާއެއްގައާއި އޮފީހަށް ސައިން
މެޝިން ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ފުޅި ބެހެއްުޓން އަދި 

 ޓައިޒަރ ފުޅިތައް ރިފީލް ކުރުން.ގަވާއިދުން ސެނި

 އެޑްމިން 

http://www.youth.gov.mv/
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ދޮރުތަކާއި އާންމުކޮށް މީހުން ބޭނުންކުރާ ެއންމެާހ ތަންތަނާއި ތަކެތި އަދި  2
ަގޑިއިރަކުން "ޑިސްއިންފެކްޓް" ކުރުން. )މުަވއްޒަފުން  2ފާހާނާތައް ކޮންމެ 

 ބޭނުންކުރާ މޭޒާިއ ގޮނޑި އަދި ދޮރުތަކުގެ އަތްގަނޑު ފަދަ ތަންތަން(

 އެޑްމިން 

ރިސެޕްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހޭންްޑ ސެނިަޓއިޒަރ،  4
 މާސްކް އަދި އަންިގ ފޯރުކޮށްދިނުން.

 
  

 އެޑްމިން 

މަސައްކަތު މުވަްއޒަފުންނަށާއި އޮފީސް ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންގިއާއި  5
 މާސްކް ފޯރުކޮށްދީ އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އެންގުން.

 އެޑްމިން 

ވައިރަހަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުުވމަށް ކަމާބެޭހ ފަރާތްތައް  6
 މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުން

 އެޑްމިން 

ރޯގާޖެހި ހުްނ އަންނަ އަާލމާތްތައް ފެންނަ މުވަްއޒަފުން އޮފީހަށް ަނއުމަށް  7
 ނަސޭޙަތްތެރިވުން

 އެޗް.އާރް 

ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފުންނަށް ނާދެވޭ ޙާލަތުގައި ަމސައްކަތް  8
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމަށް ބޭނުންާވ 
ވަސީލަތްތައް ހޯދުން. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ގޭގަިއ ަމސައްކަތް 

ޕްޓޮޕާއި ބޭނުންކުރާ ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތަކާއި، ލެ
ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް އެކްސެސް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

 ތަކެތި ހޯދުން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް/އައި.ޓީ 
 ސެކްޝަން

 

 

ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ކޮްނމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން އެ ޑިޕާޓްަމންޓެއްގެ  9
އެކުލަވާލުން. މިގޮތުން މި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްލޭނެއް 

ޕްލޭނުގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 
ތެރެއިން އެމަރޖެންސީގަިއ ނުވަތަ ނާޒުުކ )ކްރިޓިކަލް( ޙާލަތުގައި އެންމެ 

މުހިންުމ ކަންތައްތަކާއި އަދި ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭފަދަ 
 ކަންކަން ފާހަގަ ކުރުން 

 ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް

ފުލޫ މެނޭޖަރ އަދި ޓާސްކް ފޯސް ަހމަޖެއްުސން އަދި އޮފީހުގައި ުހއްޓާ  10
މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ވައިރަހުގެ އަލާމާތެއް ފެނިްއޖެ ހާލަތެއްގަިއ 

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާ ލިބެންދެން އެ މުވައްޒަފެއް އެކަހެރި ކުރުމަށް ޚާްއސަ 
  ރޫމް( ހަމަޖެްއސުން ކޮޓަރިއެއް )އައިސްލޭޝަން

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް /އެޗް.އާރު

 މިން އެޑް ފްލޫ މެނޭޖަރ އަދި ޓާސްކް ފޯހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 11
ސަރކިއުލަރގައިވާ  15/2020ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ަނންބަރު  12

ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ ހަަމޖައްސައިދޭންޖެޭހ މުވައްޒަފުްނ ފާހަގަކޮށް އެ 
މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ހަަމޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން 

ޔާއި، ހަކުުރ ބައްޔާއި، ހިތުގެ ބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބައްޔާއި، ކެންސަރު ބައް
ލޭ މައްޗަށްދިއުން ފަދަ ބަލިތައް ހުރި މުވައްޒަފުންނާއި މާބަނޑު 

 އެޗް.އާރު 

http://www.youth.gov.mv/
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އަހަރުްނ މަތީގެ މުވައްޒަފުންގެ ިލސްޓް  55މުވައްޒަފުންނާއި އަދި 
 އެކުލާވާލުން

ގިނަ މުވައްޒަފުްނ ބައިވެރިކޮށްގެން ބޭއްވޭ އެންމެހާ ަތމްރީނުތަކާއި  13
 ބޭއްވުން ހުއްޓާލުން. އަދި ބައްދަލުވުންތައް ޓެލެފޯން ބައްދަލުވުންތައް

 ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވޭނެގޮތް ަހމަެޖއްސުން

 ޕާޓްމަންޓްސް ހުރިހާ ޑ

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ  14
 ހަމަޖައްސަިއ ދިނުން 

 އެޗް.އާރު.އެމް 

 ގައި ހިމެނިފައި( 1އެލަރޓް ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެނެކްސް )މި 
 
 

 ޮއރެންޖް  – 3އެލަރްޓ ލެެވލް  1.3
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް  ތަފްސީލް  #
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހިތުގެ ބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބައްޔާއި، ެކްނސަރު  1

ބައްޔާއި، ލޭ މައްޗަށްދިއުން ފަދަ ބަލިތައް ހުރި ބައްޔާއި، ހަކުރު 
އަހަރުން މަތީގެ  55މުވައްޒަފުންނާއި މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި އަދި 

 15/2020މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 
 ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ ަހމަޖައްސަިއ ދިނުން 

 އެޗް.އާރު 

އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިަނމަ އޮފީަހށް ނައިސް  19-ކޮވިޑް 2
 ގޭގައި މަޑުކުުރމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންުގން 

 އެޗް.އާރު 

މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ެއ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ބައްޔަށް ޝައްކު  3
 ރިޯޕޓް ކުރުންކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިްއޖެނަމަ، ފްލޫ ެމނޭޖަރ އަށް 

 ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް

އެކަހެރި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ގޭގަިއ މަޑުކުުރމަށް އެންޭގ  4
 މުވައްޒަފުންނަށް އޮންނަ ުއސޫލުން ޗުއްޓީ ަހމަޖަްއސައި ދިނުން 

 އެޗް.އާރު 

ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިގެން އެކަހެރި ކުރެޭވ މުވައްޒަފެއް ބައްޔަށް ޮޕޒިޓިވް  5
ވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ދެެނގަނެ 

( ގެ ލަފާގެ މަތިން އެ 1676އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް ރިޕޯޓުކުރުމާއި އެޗް.ޕީ.އޭ )
 މުވައްޒަފުންނާމެދު ައމަލު ކުރުން 

 ފުލޫ މެނޭޖަރ

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ގޭގައި މަޑުކުުރމަށް އެންގޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި  6
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 އެޑްމިން/އައި.ސީ.ޓީ / އެޗް.އާރު

އެކި ކަންތައްތަކަށް ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފެްއ ގޭގައި  7
މަޑުކުރަން އެންގިްއޖެނަަމ ނުވަތަ އެކަހެރި ކުރެވިްއޖެނަަމ އެ ހުއްަދ ދިނުމަށް 

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

ވެލް ބޭފުޅުްނ ޕޮލިސީ ލެ
 )މިނިސްޓަރ/ޕީ.އެސް(

 ގައި ހިމެނިފައި( 1)މި އެލަރޓް ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެނެކްސް 

  

http://www.youth.gov.mv/
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 އަމަލުކުރާނެގޮތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޫން

 އާނއެކޭނަމަ 

 އޮފީހުގައި ހުއްޓާ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނުން 

 ފުލޫ މެނޭޖަރަށް ރިޕޯޓުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލި  14މުވައްޒަފު ފާއިތުވި 
ފެތުރޭ ގައުމަކަށް ދަތުރު ކުރިތޯ ނުވަތަ ބައްޔަށް 

 ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތަކާ ކޮންޓެކްޓްވިތޯ؟

އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް އެންގުން އަދި އެ ފަރާތުން އަންގާ 
 ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުން

 އެކަހެރި ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ރޫމަށް ބަދަލުކުރުން 

 އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް އެންގުން އަދި މުވައްޒަފު ފޮނުވަންޖެހޭ ތަނަކަށް ފޮނުވުން  -
 ންތައްތައް އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރު ކަ -
 މެނޭޖްމަންޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން  -
 މުވައްޒަފު ބޭނުންކުރި ވަރކް ސްޓޭޝަން އޭރިޔާ ބަންދުކުރުން އަދި އެ އޭރިޔާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން  -
ގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފުން .އޭގެ ލަފާޕީ އެ މުވައްޒަފާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ބެލުން އަދި އެޗް. -

 އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އެންގުން 

http://www.youth.gov.mv/
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 މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން  .4
ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ  15/2020ސިވިލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނުން އާްނމު ކޮށްފައިވާ ނަްނބަރު  4.1

 މުވައްޒަފުންނަށް ހަަމޖައްސައިދޭންޖެޭހ ޗުއްޓީތައް ހަމަޖެްއސުން 

ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  މުވައްޒަފެއްގެ ބަލި 4.2
 ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ހަަމޖައްސައި ދިނުން 

ސަ އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަްށ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޚާއް 55މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  4.3
 ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޚާއްަސ ޗުއްޓީ  4.4
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 ަހމަޖަްއސަވައި މުވައްޒަފަކު ވައިރަހަްށ ޝައްކު ކުރެވިގެްނ ނުވަަތ ވައިރަަހށް ޕޮޒިޓިވް ވެްއޖެނަމަ، ޚާއްަސ ޗުއްޓީ 4.5
ދެއްވުމަށް އެދި އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށް ހިއުމަްނ ރިސޯްސ ސެކްަޝނަށް ހުށަހެޅުން. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާއިުރ ކަމާބެޭހ އިދާރާގެ 

 ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ެއ ލިޔުން މެއިލްއާއެކު ފޮނުވުން 

ނުމަށްފަހު، ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިފައިވާކަން އީމެއިްލ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ހަމަަޖއްސައިދި 4.6
 މެދުވެރިކޮށް އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުން 

 މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެޭވ ސިސްޓަުމން މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ އަޕްޑޭޓް ކުރުން  4.7

 

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ފްލޯރ ނުވަތަ އިމާރާތް ބަންދުކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެކަން 
 ކުރުން

ކޮންޓެކްޓްވި މުވައްޒަފުން ދެނެގަތުން އަދި އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް އެ މުވައްޒަފާ 
 ރިޕޯޓުކުރުން އަދި މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންވީގޮތް އެންގުން 

އެ މުވައްޒަފުގެ ވަރކްސްޓޭޝަން އޭރިޔާ ބަންދުކުރުން އަދި އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ 
 މަތިން އެ އޭރިޔާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން

 ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުން މުވައްޒަފެއް 
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 ފުލޫ މެނޭޖަރ ގެ ޒިންމާތައް  .5
ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ، މިިނސްޓްރީގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން  5.1

 ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގައި މުވައްޒަފު އެކަހެރިކޮށް އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް އެންގުން

 ތުރުފަތުރު ހަމަޖެއްސުން އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ލަފާގެ މަތިން މުވަްއޒަފުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަަނކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަ 5.2

ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިގެން އެކަހެރި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންެގ ވަރކް ސްޓޭޝަންތައް ބަންދުކުރުން އަދި އެ އޭރިޔާ  5.3
 އެއްކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން

ހަަމޖެއްސުން އަދި  ފޫޓް ކައިރީގައިވާ މުވަްއޒަފުންނަށް އެހެން ވަރކް ސްޓޭޝަންތައް 3އަދި އެ ވަރކް ސްޓޭޝަނާއި  5.4
 އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ފްލޯއެއް ބަންދު ކުރަންޖެހޭނަަމ ބަންދު ކުރުން

 ވައިރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އާްނމުކުރާ މައުޫލމާތުތައް މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރުން  5.5

، އެ މުވައްޒަފަކާއި ކޮންޓެކްޓްވި މުވަްއޒަފުން ދެނެގަނެ މިނިސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފެއް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ 5.6
 އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފުން ައމަލުކުރަންވީގޮތް އެްނގުން

 ވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަްށ ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން މުވައްޒަފުންަނށް އަންގައި ދިނުން 5.7

 އިރުޝާދުތައް އަބަދުމެ އަޑުއަަހމުން ދިއުން ޞިއްހީ މަޢުލޫމާތުދޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދޭ  .1
 ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނަިއން އަތްދޮވުން، އަދި ހޭންްޑ ސެނިަޓއިޒަރ ބޭނުންކުރުން  .2
 ހުންއައުން އަދި ކެއްސާ ކިނބިހިއެުޅންފަދަ ކަމެއް ހުރިަނމަ ގޭގައި މަޑުކުރުމާިއ މާސްކްެއޅުން  .3
ޝޫއަކުން ނަމަެވސް އަނގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާކުރުްނ، އަިދ ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު އުޅަނބޮށިން ނުވަތަ ޓި .4

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓީޝޫ ވަގުތުން ޑަސްބިންއަށްލުމަށްފަހު ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުން
ކޮންމެހެން ޮހސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްނުކުރުން ނުވަަތ  .5

 މިންވަރު މަދުކުރުން، ރޯގާޖެހި ކެއްާސ ހުންއައުންފަދަ ކަމެއް ހުރިނަމަ ޮހސްޕިޓަލުގައި ތިބޭ ޒިޔާރަތްކުރާ
 އެހެން ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްނުކުރުން

 ފާޚާނާތަކުގައާއި ސައިކޮޓަރި ތަކުގައި ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނާނެ ގޮތުގެ ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން  5.8

އާންމު އޭރިޔާތަކާއި މީޓިން ރޫމް ފަދަ ތަންތަން ގަވާއިދުން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަމުންދޭތޯ މިނިސްޓްރީގެ ފާޚާނާތަކާއި  5.9
 ބެލުން

އެކި އެލަރޓް ލެވެލްތަކުގަިއ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ުކރުމުގައި މުވައްޒަފުން ައމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު  5.10
 މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 1 ޓީމް ލީޑަރ  ޙުސައިން ޝަރީފް ސެކްރެޓަރީޕަރމަނަންޓް  7773430
 2 ފުލޫ މެނޭޖަރ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 7885671
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 މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް  .6
ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ފުލޫ މެނޭޖަރ/ހިުއމަން ރިސޯްސ މެޭނޖްމަންޓް ސެކްޝަނަްށ  6.1

 އަދި ގޭގައި ަމޑުކުރުން އެންގުން 

ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް އެކަން އެންގުމުން ެއ ފަރާތުން އަމަލުކުރުމަްށ އެންގި ގޮްތ ފުޫލ  6.2
 މެނޭޖަރ/ހިއުަމން ރިޯސސް ެމނޭްޖމަންޓް ސެކްޝަނަށް އެންގުން 

ކުރެވިގެން އެކަހެރި ކުރެވުނު ފަރާތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވަރިހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތަކާއި ނުވަތަ ވައިރަހަށް ޝައްކު 6.3
 ވެފައިވާނަމަ، އެކަން ފުލޫ މެނޭޖަރ/ހިުއމަން ިރސޯސް މެނޭްޖމަންްޓ ސެކްޝަނަށް އެންގުން 

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުންނާއި އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އަންގާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ވައިރަހުން ސަލާމަތް ވުމަށް  6.4
 ހޭ ކަންކަްނ ކުރުން ކުރަންޖެ

 މުވައްޒަފެއް އޮފީހުން ބޭރުގައި ބަލިވެއްޖެަނމަ ައމަލުކުރާނެގޮތް 6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އޮފީހުން ބޭރުގައި މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ބައްޔަށް 
 ޝައްކުރެވޭ އަލާމަތެއް ފެނުން 

 ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދިއުން 

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް  ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށް ނުވަތަ 
ވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފު ނުވަތަ އާއިލާގެ މެންބަރެއް ފުލޫ 

 މެނޭޖަރަށް އެކަން އެންގުން 

ފުލޫ މެނޭޖަރ މިނިސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ 
 ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުން 

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އަމަލުކުރުން. އަދި އެކަން 
 ފުލޫ މެނޭޖަރަށް އެންގުން 

 ޑޮކްޓަރު ނިންމީ ބަލި ކަމަށްތޯ؟

ޑޮކްޓަރު ގޭގައި ވަކިމުއްދަތަކަށް މަޑުކުރަން އަންގައިފިނަމަ 
ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސޭނެ އަދި އޮފީހަށް ނިކުމެވޭނީ 

ބަލިނެތްކަމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ލިބުމުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރު 
 ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 

 ނޫން

 އާނއެކޭނަމަ 
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 ރަސްމީ މުއާމަލާތްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން  .7
 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންަގންޖެޭހ ރަސްީމ މުާއމަލާތްތައް ހިންގާނީ އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށެވެ. 7.1

ެޖމްސް އަދި ީއމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން ބަލައި ގަންނަ އެްނމެހާ ލިޔެކިޔުންތައްވެްސ ބަލައި ގަނެޭވނީ  7.2
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ގަތުމަްށ ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެްސ އާންމުކޮށް އިއުާލން ކުރެވޭނެއެވެ.

ފަރެންސިންގފަދަ ޒަމާނީ ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓެލެކޮން 7.3
 ޫޒމް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.  ޫޒމް"ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެހީގައެވެ. މިގޮތުްނ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ " 7.4

 ބޭނުންކުރާނެގޮތް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަިއ ދެވޭނެއެވެ.

 

 ކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދިނުން ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެންމެ މަދު މުވައްޒަފުން ބޭނުން  .8
އެލަރޓް ލެވެލް ރަތަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެްނ އޮފީހަށް މުވަްއޒަފުން ނުކުތުން މަނާކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޮްނމެހެްނ  8.1

 މިނިސްޓްރީން ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައްދޭނީ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެެގންނެވެ.

ކުރާނީ "ރިމޯޓް ކަނެްކޝަން" ދީގެންނެވެ. އަދި ިމ އިންތިޒާްމ ަހމަޖެއްުސމުެގ  މިގޮތުން ގޭގައި ތިބެގެްނ މަސައްކަތް  8.2
 ޓީ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިުއން މަސައްކަތް މިިނސްޓްރީގެ އައި.

ހުއްޓުމެއްނެތި ކޮންމެހެންދޭްނޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ، ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން އެ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  8.3
އްޒަފުން ބަލައި އެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި އެ މުވަްއޒަފުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ަހމަޖަްއސައިދީ މުވަ

ދޭންޖެހޭ އެކްސެސްތައް ދިނުން. އަދި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަްތ ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުޫލމާތު އެ މުވަްއޒަފުންނާއި ޙިއްާސ 
 ކުރުން

 ގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތުގެ ޕައިލެޓް ޓެސްޓެްއ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުންގޭގައި ތިބެ 8.4

 ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހުއްދަ ހޯދަްނޖެހޭ ކަންތަްއތަކުގައި ހުއްދަ ދޭނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑަެއޅުން  8.5

 ކުރުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ޙިއްސާކުރުން އެލަރޓް ލެވެލް ރަތަށް ބަދަލުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ައމަލު  8.6

 
 
 
 
 
 
 

 1އެނެކްސް 
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 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ހާލަތު  ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް  ތަފްސީލް  #
  އެޑްމިން  ސެނިޓައިޒަރ ފުޅި ގަތުން އަދި ސެނިޓައިޒަރ ގަތުން  1
  އެޑްމިން  ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށް ބެނުންވާ ތަކެތި ގަތުން  2
ފްލޫ މެޭނޖަރ އަދި ޓާސްްކ ފޯްސ ގެ މައުލޫމާުތ މުވައްޒަފުންަނށް  3

 އެންގުން
  ✓ ޕީ.އެސް

ފުލޫ މެނޭޖަރ އަދި ޓާސްކް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ މާސްކް، އަންގި، އަދި  4
 ޚާއްސަ ހެދުން ހޯދުން

  އެޑްމިން 

އެކަހެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރޫމް ތައްޔާރުކުރުން އަދި އެ މުވައްޒަފުން  5
ރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން )ޓެމްޕަރޭޗަރ ޗެކްކުރެވޭނެގޮތް، 

 މާސްކް، އަންިގ ފަދަ ތަކެތި(

  އެޑްމިން 

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭެނ ގޮތް ހެދުމަްށ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިްސޓު  6
 އެކުލަވާލުން

  އައި.ޓީ / އެޑްމިން 

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމު ަހމަޖެއްުސމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  7
 ގަތުން

  އެޑްމިން 

މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓް ހެދުމާއި މިކަަމށް  8
 މުވައްޒަފުން ޚާއްސަ ކުރުން 

  ✓ ޕީ.އެސް

އަދި ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްޭސ މުވައްޒަފުން ަކނޑައެޅުްނ  9
އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްެސސްތައް ދިނުމާއި ގޭގަިއ މަސައްަކތް 

 ކުރަންޖެހިއްޖެަނމަ މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ކިޔައި ދިނުން 

އައިޓީ / ޕީ.އެސް/ 
 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިން 

 

  ޕީ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ކަނޑައަޅާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުްނ ހަަމޖެއްސުން  10
ތިބި ޚާއްސަ ބަލިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ލިްސޓް މިނިސްޓްރީގައި  11

 އެކުލަވާލުން
  އެޗް.އާރ

އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެގޮތް މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔައި  12
 ދިނުން

  އައި.ޓީ 

ފައިލް ޝެއަރ ކުރާނެގޮތާއި އަދި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސޭވް ކުރާނެ ގޮތް  13
 މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔައި ދިނުން 

  އައިޓީ

މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ގަތުމަށް ބޭނުންކުާރ އީމެިއލް  14
 އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރުން 

  ✓ އެޑްމިން / ޕީ.އެސް

  ފުލޫ މެނޭޖަރ ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯުމ ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެގޮތް ަހމަޖެއްުސން  15
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