
 
 

 

 

   1441 ޝައްވާލް  26
 19/2020ނަންބަރު: 

    2020 ޖޫން 18
 

 ،މުއްދަތު  ވާ ހުޅު  އިދާރާތައް  ސަރުކާރުގެ   ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް   ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެއްވުން  30ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  21ޖޫން  2020

 ( ދެންެނވުމާ ހަާވލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 2020ޖޫން  11) 17/2020 ނަންބަރު މި އޮފީހުގެ 

 ޖޫން  2020 ،ންޖެހޭ މަސަްއކަތްތައް ުކރުމަށް ސަރުާކރުގެ ިއދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތުކޮންމެހެން ކުރަ
މި މުއްދަުތެގ  ށާއި،ކަމަ ުކރައްަވއިފި އިތުރު ެގ ނިޔަލަށް ވަނަ ދުަވހު 30 ޖޫން  2020ފެށިގެން ވަނަ ުދވަހުން  21

އިްނ މެންދުުރ  9:00ހެނދުނު ެގ ބުރާސްފަތި ދުވަހުތާެއއްގެ ހޯމަ، އަްނގާރަ، ބުދަ، ކޮންމެ ހަފު ވެސް ތެރޭގައި
ފައިވާ ކަމުގައި ދަންަނވަން ަރއީސުލްޖުމުޫހރިއްާޔ ވައިހުޅުާވގޮތަށް ހަމަޖައްސަ  ަތއްއޮފީސްަސރުކާުރގެ އަށް  1:00

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

މި އިުތރުކުެރްއިވ ިނޔަލަށް ވަނަ ދުވަހުގެ  30ޖޫން  2020ނަ ދުަވހުން ފެށިގެން ވަ 21ޖޫން  2020

ކޮންމެހެްނ ކުރަންޖެޭހ މަސަްއަކތްތައް ުކރުމަށް ަސރުކާުރގެ އިދާރާތަްއ ހުޅުާވގޮތަްށ  ،ވެސް މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި 
 ، ބަޔާންކޮށްފައިވާދެންނެވުުމގައި ( 2020މޭ  30) 16/2020 އޮީފހުެގ ނަންބަރު  މި ނެރުްއވި  ވައި ހަމަޖައްސަ

އީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ މަލުުކރަްއވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަން ރަޢަ ާދރާތަކުންއިަސރުކާުރގެ  ،ތަކަށްސޫލުއުތިރީގައި 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންެމ އިާދރާއެްއގެ އެ ހުޅުވައިގެން ކުރާެނ މަސައްކަތްތަްއ އެ އިދާރާެއއްެގ ވަޒީުރ ނުވަތަ  އިދާރާ .1
         ހާޒިުރވެެގން ެއ އިދާާރއަށް މުވައްޒަފުްނ އިދާރާެއއް ހުޅުވާނީ . އެވެއަޅަންވާނެއިސްވެރިާޔ ކަނޑަ

   ކޮންމެހެްނ ކުރަންެޖހޭ މަސަްއކަތްތައް ުކރުމަށެވެ.ިމ ދުވަސްަވރު ން އިދާާރއަކު އެ

ޚިދުމަތް ހޯދުމުެގ ފުރުަޞުތ ރަްއޔިތުން ާހޒިރުވެގެން  އަކަށް އިދާރާއެ ހުޅުވިނަމަވެސް،  އެއްއިދާރާ .2

   ނުވާނެެއވެ. ހުޅުވައިލަިއގެން
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 ދިވެހިރާއްޖެ.     
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 ުދރު އިްނ މެން 9:00 ހެނދުނު ގެ ވަހު ދު 4މި ުބރާސްފަިތ  ކޮންމެ ހަފުތާެއއްެގ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ، .3

އިާދރާއަުކްނ  ސަުރކާރުގެ  ިވޔަސް، ތަްއ ހުޅުވަްނ ހަމަޖެއްސެިވ ަކމުގައިރުާކރުެގ އޮފީސްސަ އަށް  1:00
           މި ނޫން ދުވަސްތަކާއި ވަގުތުތަކުަގއި  ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި،ކޮންމެހެން 

އެންމެ އިސްވެިރއަުކ ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްެގ މަތިން އެ އިދާރާެއްއ ވަޒީުރ ނުވަަތ އެ އިާދރާއެްއގެ 

 . ހުޅުވައިގެން މަސަްއކަތް ުކރެވިދާނެެއވެ

ކުރުމަށް އިދާރާއަްށ ނެރެންވާނީ ީވހައިވެްސ މަދު އަދަދެއްެގ ހުޅުވައިގެްނ މަސައްކަތް  އެއް އިދާރާ .4

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަުކެގ  އިދާރާތަުކން އެ ،ންވާނީރަކުހުޅުވަިއގެން މަަސއްކަތް  އިދާރާއެއް  .5

 ކަނޑަައޅާ ން ސީެއ އެޖެން ،ހުށަހަޅައި އެ އިާދރާއަުކންއަށް ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެޖެންސީ ،ސީލުފުތަ
ގޮުތެގ  ވާއެްއގޮތް މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން އަދި ެއ އެޖެންސީން 

  މަތިންނެވެ. 

މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  އެ އިދާާރއެއްގެހުޅުވިނަމަވެސް، މިާހރެކޭ ެއއްފަދައިން،  އެއްސަރުކާުރގެ އިާދރާ .6

ކުރަންވާީނ އެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަިދ ތިބެގެން ކުރެވެްނ ުހރި މަސައްކަތްަތްއ ުމވައްޒަފުން ގޭގައި 
  ދެވެން ހުިރ ޚިދުމަތްތައް ދޭނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.އޮންލައިންކޮްށ  އިދާރާއިން

މަތީގައިާވ  ،ގެ ނިޔަލަށްވަނަ ދުަވހު 30ޖޫން  2020ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން  21 ޖޫން 2020ވީމާ، 
ރިްއާޔ އްަވމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަން ރަީއސުލްޖުމްހޫ ުކރަ މަަސއްކަތް އިދާރާތަކުންސަުރކާރުެގ ގޮތުގެ މަތިން 

  ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

 

 ޢަލީ ޒާހިރު  
 ޗީފް އޮފް ސްޓާފް  

 


