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ޖޫން  2020 ،ވާ މުއްދަތުސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެއްވުން  18ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  14

 2020 ،ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަށް ސަރުކާުރގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 
ކަުމަގިއ  އިތުރުކުަރއްަވއިފިގެ ިނޔަަލށް ަވނަ ދުަވހު 18 ޖޫން 2020ފެިށގެން ަވނަ ދުަވހުން  14 ޖޫން

ތާެއއްގެ ހޯމަ، އަްނގާަރ، ތެރޭަގއި، ކޮންމެ ހަފުމުްއދަތުގެ މި އަދި ދަންނަވަން ރައީސުލްުޖމްހޫރިްއޔާ ވިދާުޅވިެއވެ. 
އޮފީސް ހުޅުވާޮގތަްށ ސަރުކާރުގެ އަށް  1:00އިން ެމންުދރު  9:00ހެނދުނު ގެ ބުދަ، ބުރާސްފަތި ދުަވހު

 ހޫިރއްޔާ ވިދާޅުިވއެވެ. މްފަިއވާ ކަމުަގއި ަދންނަަވން ރައީުސލްޖުަވއިހަމަޖައްސަ

ކުރުމަްށ ަސރުކާރުގެ އިދާރާތަްއ ހުޅުާވގޮތަްށ ކޮންމެހެްނ ކުަރންޖެޭހ މަސަްއކަތްތަްއ 
 ، ބަޔާްނކޮށްފަިއވާދެންެނވުމުަގއި( 2020މޭ  30) 16/2020 އޮފީުހގެ ނަންބަރު މި ނެރުްއވި ަވއިހަމަޖައްސަ
ނިަޔލަްށ ވަަނ ދުަވހުެގ  18ޖޫްނ  2020ަވަނ ދުަވހުްނ ފެށިގެްނ  14ޖޫްނ  2020 ،ަތކަށްސޫލުއު ވާ ތިރީގައި

ަމލުކުރަްއވަމުން ގެންެދވުމަށް ަދންނަަވްނ ޢަ އިާދރާތަކުންއިތުރުކުރެްއވި ުމއްދަތުގެ ތެރޭަގއިވެސް ސަރުކާުރގެ  މި
 އީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ވިދާޅުިވއެވެ. ރަ

ިއދާރާއެްއެގ އެ ހުޅުވަިއގެން ކުރާނެ މަސައްަކތްތައް އެ އިދާރާެއްއގެ ވަޒީރު ނުަވތަ  އިދާރާ .1
ެއ އިދާރާއަްށ މުަވއްޒަފުްނ އިދާރާއެއް ހުުޅވާނީ ްނވާނެެއވެ. އަޅައެންމެ އިްސވެރިޔާ ަކނޑަ

 ކޮންމެެހން ުކރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.މި ުދވަސްވަރު ން އިދާރާއަކު  ހާޒިރުވެގެން އެ

ޚިދުމަތް ހޯދުުމގެ ފުރުޞަުތ ރައްޔިުތން ހާޒިރުވެގެން  އަކަށް ިއދާރާއެ ހުޅުިވނަމަވެްސ،  އެއް އިދާރާ .2
   ނުާވނެެއވެ. ހުޅުވަިއލަިއގެން

ިއްނ  9:00 ހެނދުނު  ގެ ަވހުދު 4ިމ ބުރާސްފަތި ކޮންމެ ހަފުތާެއއްެގ ހޯމަ، ައންގާރަ، ބުަދ،  .3
 ވިޔަްސ، ަތއް ހުުޅވަްނ ހަމަޖެއްެސވި ކަުމގައިރުކާުރގެ އޮފީސްސަ އަށް 1:00 ދުރުމެން

ިމ ނޫްނ  ކުރުމަށްަޓކަިއ،ކުރަންެޖޭހ މަސަްއކަތްތަްއ އިދާރާއަުކްނ ކޮންެމހެްނ  ސަރުކާރުގެ
އެންމެ އިްސވެރިއަކު ކަނަޑއަޅުއްާވ ވަޒީރު ުނވަތަ ދުވަސްތަކާއި ަވގުތުތަުކގައި އެ އިދާާރއެްއގެ 

 . ގޮތެްއގެ މަތިްނ ެއ އިދާާރއެއް ހުޅުަވއިގެްނ މަސަްއކަތް ކުރެވިދާނެެއވެ
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ކުރުމަށް އިދާރާއަށް ނެެރންވާނީ ީވހަިއވެސް ަމދު އަދަދެްއެގ ހުުޅވަިއގެން މަސައްކަތް  އެއް އިދާރާ .4
 މުވައްޒަފުްނނެވެ. 

ޮކންމެހެްނ ކުރަންެޖޭހ  ިއދާރާތަކުން ްނވާީނ އެރަކުހުޅުަވއިެގން މަސަްއކަތް  އިދާރާއެއް  .5
  ، ހުަށހަޅައި ެއ އިދާާރއަކުން އަށް ެހލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެެޖްނސީ ،ީސލުފުމަސައްކަތްތަުކގެ ތަ

ިމންަގނޑުތަކާިއ  ަކނޑައަޅާގޮތެްއެގ މަތިްނ އަިދ އެ އެޖެްނސީން  ަކނޑައަޅާްނ ސީއެޖެން އެ
  ވާޮގތުގެ މަތިންެނވެ. އުސޫލުތަާކ ެއއްގޮތް 

މަސައްކަްތތަކުެގ  އެ އިދާރާެއއްގެ ހުޅުވިނަަމވެސް، މިހާރެކޭ އެއްފަަދއިްނ،  ެއއްސަރުކާރުގެ އިދާރާ .6
ކުރަންވާީނ ެއ ގޮުތެގ ކުރެެވްނ ހުިރ ަމސައްކަތްތަްއ ތިެބގެްނ މުަވއްޒަފުްނ ތެރެއިން ގޭަގިއ 
  ެދވެން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ޭދނީ ޮއންަލއިންކޮެށވެ.އޮްނލައިްނކޮށް  ިއދާރާއިންއެ މަތިންނެވެ. އަދި 

 ،ވަަނ ުދވަުހ ެގ ނިަޔލަށް  18ޫޖން  2020ަވަނ ދުަވހުްނ ފެށިެގްނ  14 ޫޖން  2020ވީމާ، 
އްވަުމން ގެންެދވުމަށް ދަންަނަވްނ ކުރަ ަމސައްކަތް އިދާރާތަުކންސަރުކާރުެގ މަތީގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިްނ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ވިދާޅުިވއެވެ. 

 

 

  

 ޢަލީ ޒާހިރު  
 ޗީފް އޮފް ސްޓާފް  


