
 
 

 

 

   1441 ޛުލްޤަޢިދ   9
 21/2020ނަންބަރު: 

    2020 ޖޫން 30
 

 ވ  މުއްދަތުސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތައް ހުޅުދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ކޮންމެހެން ސަރުކ ރުން 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެއްވުން  2 ޖުލައި 2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1 ޖުލައި 2020

 ވ ލ ދީ ދަްނނަވަެމވެ. ޙަ ( ދެްނނެވުމ  2020ޖޫން  18) 19/2020މި އޮފީުހގެ ނަންބަރު 

ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތަްއ ހުޅުވ  ދެްއވަންެޖހޭ ޚިދުމަތްަތއް ދެްއވުަމށް ކޮންމެެހން ސަރުކ ރުން 
 އިތުރުކުރަްއވައިފި ގެ ިނޔަލަށް ަވނަ ުދވަހު  2 ޖުލައި 2020ފެިށގެން ވަނަ ުދވަުހން  1 ުޖލައި  2020 ،މުއްދަތު

ކަުމގައި ދަންަނވަްނ ައށް  1:00އިން މެންދުރު  9:00ެހނދުނު  ،ށ އި، މި ުމއްދަުތގައި އޮފީސްތައް ހުުޅވ ނީކަމަ
 ހޫިރއްޔ  ވިދ ޅުިވއެވެ. ރައީސުލްޖުމް

           ވަަނ ުދވަުހގެ ނިަޔަލށް  2 ުޖލައި  2020ަވނަ ުދވަުހން ެފށިގެްނ  1 ުޖލައި  2020
ަމލުކުރަްއވަމުްނ ޢަ އިދ ރ ތަުކންސަރުކ ރުެގ  ،ތަކަށްސޫލު އު ވ ތިރީގައި  ،މި އިތުރުކުރެްއވި ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއި

 އީުސލްޖުމްހޫިރއްޔ  ވިދ ޅުިވއެވެ. ގެންދެވުަމށް ދަްނނަވަްނ ރަ

އިދ ރ އެްއެގ އެ ެއ އިދ ރ ެއްއގެ ވަޒީރު ުނވަތަ  ،ެދއްވ ނެ ޚިދުމަތްަތއްހުޅުަވއިގެން  އިދ ރ  .1
އެ އިދ ރ އަށް ުމވައްޒަުފްނ  ،އިދ ރ ެއއް ހުުޅވ ނީއަޅަްނވ ެނއެވެ. އެންމެ އިްސވެރިޔ  ކަނޑަ

  ދެްއވަންޖެޭހ ޚިދުަމތްތައް ެދއްވުމަެށވެ.ކޮންެމހެްނ ްނ އިދ ރ އަކު ހ ޒިރުވެގެްނ އެ 

އ ންމުޮކްށ ، ޚިދުަމތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުރަްއޔިތުން ހ ޒިރުވެެގން  ތަކަށްއިދ ރ ސަރުކ ރުގެ  .2
 ެއންމެ އިްސވެރިޔ  އިދ ރ ެއއްގެ ވަޒީރު ނުވަަތ އެ އިދ ރ އެއްގެ އެ ނަމަވެްސ،  ުނެލއްވިހުޅުވައި

     ުދމަތްތަްއ ޚިަރއްޔިތުްނނަށް ޮކންމެެހން ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ މަތިްނ،  ކަނޑައަޅުްއވ  ގޮތެްއގެ
   ެދވިދ ނެެއވެ. ފޯރުކޮށްއިދ ރ އަކުްނ  އެ

 ވިޔަްސ، ަތއް ހުުޅވަްނ ހަމަޖެއްެސވި ކަުމގައިއޮފީސްދެންނެިވ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި  މި .3
މި ޫންނ މަްށޓަކަިއ، ޚިދުމަްތތައް ދިނުންެޖހޭ ދޭއިދ ރ ައކުން ކޮންމެެހން  ސަރުކ ރުގެ

އެންެމ ިއސްވެރިއަުކ ކަނަޑއަޅުއްވ  ގޮތެްއެގ ވަޒީުރ ުނވަަތ ެއ އިދ ރ އެްއެގ  ،ވަގުތުަތކުގައި 
  ޚިދުމަތްަތއް ެދވިދ ެނއެވެ.މަތިން ެއ އިދ ރ އެއް ހުޅުަވއިގެްނ 
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 ކަނޑައަޅ  ެހލްތް ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންީސ  ޚިދުމަްތތައް ދޭންވ ނީ،ހުޅުަވއިެގން  އިދ ރ އެއް  .4
  ވ ގޮތުެގ މަތިްނނެވެ. މިންގަނޑުތަކ އި އުސޫލުަތކ  އެްއގޮތް

ެއ އިދ ރ ައކުްނ ޭދ ހުޅުވިަނމަވެސް، މިހ ެރކޭ ެއްއފަދައިން،  އެއްސަރުކ ރުގެ އިދ ރ   .5
       ންވ ނީ ެދވެން ހުރި ޚިދުަމތްތައް ދޭ ތިެބގެން މުަވއްޒަފުން ގޭަގއި  ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެެރއިން

ދެވެްނ ހުިރ ޚިދުމަތްތަްއ ދޭީނ އޮްނަލއިންކޮްށ  އެ ޮގތުގެ މަތިންެނވެ. އަދި އިދ ރ އިން 
  އޮންަލއިންޮކށެވެ.

، ަވނަ ުދވަުހެގ ނިަޔލަށް  2 ޖުލައި  2020ަވނަ ުދވަުހން ެފށިގެްނ  1 ުޖލައި  2020ވީމ ، 

ެގންދެވުމަށް ަދންަނވަްނ  ދެއްވަުމންޚިދުމަތް  އިދ ރ ތަުކން ސަރުކ ރުގެ މަތީގަިއވ  ގޮުތގެ މަތިން 
  ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔ  ވިދ ޅުިވއެވެ. 

 

  

 ޢަލީ ޒ ހިރު 
 ޗީފް އޮްފ ސްޓ ފް  

 

 


