
 
 

 

 

   1441 ޛުލްޤަޢިދ   11
 22/2020ނަންބަރު: 

    2020 ޖުލައި 2
 

ހުޅުވައިގެން  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތައް އ ންމުކޮށް 5ޖުލައި  2020

 މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުން 

ވަނަ ދުަވހުން ފެށިެގްނ  19މ ރިުޗ  2020ފެުތރުން ކުޑަކުރުމަށްަޓކައި  19-ދިވެހިރ އްޭޖގައި ޮކވިޑް
، އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަަވއިފި ކަމަށ އި ފައި ަވއިހަމަޖައްސަނުހުޅުވ ގޮތަށް  އިދ ރ ަތއް އ ންމުކޮށްސަރުކ ުރގެ 

ދުަވހުން ފެށިގެން، ތިީރގައިވ  އުސޫލުަތކ ިއ މިންގަނޑުތަކ  ެއއްގޮތަްށ ސަރުކ ރުެގ  ވ  އ ދީއްތަ  5ޖުަލއި  2020

 ކުރެްއވުމަށް ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  ވިދ ޅުވިެއވެ.  ހުޅުވައިގެްނ މަސައްކަތް އިދ ރ ތައް

ދުވަހުްނ  އްތައ ދީ  ،ކުިރއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ،ކ ުރގެ އިދ ރ ތަކުގެ ރަސްމީ މަސަްއކަތު ގަޑިއަކީސަރު

އަްށ ކަަމްށ  2:00އިން މެންދުރުފަުހ  8:00ކޮންެމ ދުވަހަުކ ެހނދުނު  ،ދުވަުހގެ ނިަޔލަށް ފެށިގެން ބުރ ސްފަތި 
 ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔ  ވިދ ޅުިވއެވެ. ވެސް ދަންނަވަން 

 މުކޮށް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ކުރ އިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ން އިދ ރ ތައް އ  ސަރުކ ރުގެ 
 އުސޫލުތަކ އި މިންގަނޑުތައް 

  

އައު އ ންމު ހ ލަުތ  ،ފައިވ  ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށްޅައިއަމުެގ ގޮތުން ކޮންޓްޯރލް ުކރުފެތުރުްނ  19-ކޮވިޑް .1
ތަުކގައި މަަސއްކަތްުކރުމުގަިއ އިދ ރ  ،ހިްނގުމ އި ތައްއިދ ރ ަގއި ަސރުކ ުރގެ ލަތުހ ނުވަތަ ނިއު ނޯމަްލގެ 

 މި ހ ލަތުަގއި މުވައްޒަފުން ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ  ،ތެިރކަމުގެ ގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަކ އިކައުރައް އްޙީ ޞި
 ގައިުދރުކަމުގެ  ތިމ ޢީ ޖުއި ،ިއރުޝ ދުތަކ އި އުލުގެ ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ ޙަ މަސައްކަުތގެ މ  ،ތ  ބެހޭ ގޮތުންނ އިގޮ

ިއ މަޝްވަރ ގެ މަތިން ސިިވްލ ގެ ލަފަޔ އެޖެންސީ  ޕްރޮެޓކްޝަން އިރުޝ ދުތަކ  ބެޭހ ގޮތުން ެހލްތް
  ނަންބަރު  ކޮމިޝަނުެގ ަސރކިުއލަރ އ ންމުކޮށްފައިވ  އެ އެކުަލވައިަލއި ނުންސަރވިްސ ކޮމިޝަ

 ރ ތަކުްނ ތަންފީޒުކުރުން. ފަިއވ  ކަންކަްނ ސަރުކ ރުގެ އިދ ނައިހިމަ( ގަިއ 2020ޖޫން  23) 24/2020

ރަސްމީ މަސައްކަުތ ގަޑީެގ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތް ނިްނމުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބ ރުއެޅުމ އެކު،  .2
 ުމވައްޒަފުން މަސައްކަތްުކރަން ނުޖެޭހގޮތަށް އޮފީހުގެ މަަސއްކަތްތައް ރޭވުން.  ގަޑީގައިނުރަސްމީ

 

c 
 

 

2020 

 

 

 

 

  csIfoa egWycairUhcmujclusIawr 
 ،މ ލެ     

 ދިވެހިރ އްޖެ.     
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 ކޮންމެހެން ، ތައް ރ އިދ ފިޔަވައި، ސަރުކ ުރގެ އެހެން  ަތއްއިދ ރ  ުކރ  މަސައްކަތް އުސޫލުން ދަންފަޅި .3

ެގ ފަހުްނ ހުޅުވަިއގެން މަސަްއކަްތ  2:00މެންދުރުަފހު  ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތެްއ ކުރުމަށްޓަަކއި މެނުވީ 
  ނުކުރުން.

 އިދ ރ   ނުރަސްީމގަޑީގައި ކަތެްއ ކުރުމަށްޓަަކއި، ސަރުކ ުރގެ އޮީފހަކުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެޭހ މަސައް .4
 އިދ ރ  ގެ ފަހުްނ  4:00އެންމެ ަލސްވެގެން ަހވީރު  ހ ލަތްތަކުގަިއވެސް،ފައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ ވައިހުޅު
 ފައި ނުބެެހއްޓުން.   ވައިހުޅު

 ގެ މަތިން ފެށި ޚިދުމަތްތައް އެ ގޮތު އޮްނލައިންޮކށް ދޭން ަތކުންއިދ ރ އ  ގުޅިގެން ސަރުކ ރުގެ  19-ކޮވިޑް .5
            ތޯ ަބލައި، ކޮބައި ހުިރ އިތުރު ޚިދުމަތްތަަކކީއޮންލައިންކޮްށ ދެވެން  ،އަދި . ދެމުން ގެންދިޔުން

 ގެންދިޔުން. ހަމަޖަްއސަމުން އިންކޮްށ ދެވޭނެ އިންތިޒ މުތައް ޚިދުމަތްތައް އޮްނލަ އެ

، އޮންަލއިންކޮށް ކުރެވެން ހުންނަ މަސައްކަތްތައް  ،މަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ަތކުގެއިދ ރ ސަރުކ ުރގެ  .6

ުކރުމަީކ އ ންމު އުސޫެލްއ  އޮްނލައިންޮކށް މަސައްކަތް  އިންތިޒ މު ހަމަޖައްަސއި،ކުރ ެނ  އޮންލައިންކޮށް 
 .ކަމުގައި ހެދުން

 އެގޮތަށް  ގެން ހޯދައި  ގޮތްތައް  ކުޑަކުެރވޭނެ  ަޚރަދު  ްޕރިންޓްކުރުމުގެ  ޚަރަދ އި، ުކރ  ކަރުދ ހުގެ  އޮފީހުން .7
 ވީަވރަކުން  ލިޔެިކއުންތައް  ،ކުރުން. މިގޮތުންއެ އުސޫލުަތއް ތަންފީޒު  ،ނެ އުޫސލުތައް ހަދައި މަސައްކަތްކުރެވޭ

 ކުރުމަްށ މަސައްކަތްުކރުން.ޤ އިމުއޮފީހުގަިއ މ ޙަުއލެއް  ގެމަސައްކަތު  "ސްޕޭަޕރލެ" ކޮށްގެން ޑިޖިޓަލައިޒް

ރ އްޖޭެގ އ  ގުޅިގެން، ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞ ދަށް ކުރިމަިތވެފައިވ  ހީަނރުކަމުގެ ސަބަބުން،  19ކޮވިޑް  .8
ފައިވ ތީ، ަސރުކ ުރގެ ޚަރަދުތަްއ ށައިއިޤްތިޞ ދަށ އި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޯފރަން ފަ

 ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އެޅެން ހުިރ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުން. ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، 

 މަތީަގިއވ  ގޮތުގެ މަތިން ަސރުކ ރުގެ އިދ ރ ތައް  ،ދުވަހުން ފެށިގެން ވ  އ ީދއްތަ 5ޖުލައި  2020ވީމ ، 
 ކުރެްއވުމަށް ދަްނނަވަން ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔ  ވިދ ޅުވިއެވެ.  ތައްހުޅުއްވައިގެްނ ކުަރއްވަންޖެހޭ މަަސއްކަތް

  

 

  

 ޢަލީ ޒ ހިރު 
 ޗީފް އޮްފ ސްޓ ފް  

 

 


