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 ޅުވައިގެން ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތައް އ ންމުކޮށް ހު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  9އޮގަސްޓު  2020
 މަސައްކަތްކުރ އިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކ އި މިންގަނޑުތައް 

 އެކަން ކޮންްޓރޯލް  ،ންދ ތީފެތުރެމު 19-ކު ޮކވިޑްއެމ އްދުތަކުގައި ހަލުިވކަޙަ ރ އްޖޭގެ ބަެއއް ސަރަ
ންސީން ހ މަުކރަްއވ  ޖެއެޖެހިފައިވ  މީހުްނ ތިބިކަމަްށ ހެލްްތ ްޕރޮޓެކްޝަން  19-ކޮވިޑް ،ޓަަކއި ކުރުމަށް

 ރުމުގައި ނެކަތަްށ އި، މުަވއްޒަފުން މަސައްޚިދުމަތް ިދނުމުގައްޔ  އިދ ރ ތަކުން ަސރުކ ރުގެ ރަށްރަށުގަިއ ުހރި 
 ވިދ ޅުވިެއވެ.  ތިރީގައިވ  ގޮތަްށ ޢަމަލުކުެރއްވުމަށް ދަންނަވަްނ ރަީއސުލްޖުުމހޫރިއްޔ  

ތަްށ ރ  ގޮމުވައްޒަފުން ގޭަގއި ތިެބގެން ކުރެވެްނ ހުންަނ މަސައްަކތްތައް ޭގގަިއ ތިބެގެްނ ކު .1
 ހަމަޖެއްސުން.

ުދ މަހަިއވެސް  ވީެއއްފަހަރ   ،މިނިސްޓަރު ނުވަަތ އިދ ރ ެގ ިއސްވެިރޔ  ކަނޑައަޅުއްވ  ގޮތެްއގެ މަތިން .2
 ން. ރެވޭެނ ގޮތަށް ަމސައްކަތްތައް ރޭވުކު  މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ެނރެގެން މަަސއްކަތް

އްކަަތްށ ތަްއ މަސަޓީމު  ހަފުތ ގެ އެކި ދުަވުހ އެކި ތަކަކަްށ ބަހަިއލައިގެްނ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން ޓީމު .3
މުތަްއ ންތިޒ ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުވެން ހުރި އިދ ރ ތަކުން އެގޮަތށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ އި

 ހަމަޖެއްސުން. 

ނުމަްށ މަްތ ދިދޭ ޚިދުމަތްތަުކގެ ބ ވަތަށ އި، ޭދ ޚިދުމަތްތަުކގެ މިންަވރަށ އި، ޚިދުއިދ ރ އިްނ  .4
އްކަުތ ތައް މަސަ މަތްލިބިފައިވ  ވަސީލަތްތަކަށ އި، މުވައްޒަފުންެގ އަދަދަށް ަބލަިއ އިދ ރ އިން ޭދ ޚިދު

 ސުން.ހަމަޖެއް  ތަށްލައި، އެކި ދުވަސްަތކުގަިއ އެކި ޚިދުމަތް ދޭ ގޮއި ހަފުތ ގެ އެިކ ދުވަސްތަކަްށ ބަހަ

ްނ ދ ރ ތަކުއިހައި ހުރި ިތރީަގއިވ  އުސޫލުތަކ އި މިންގަނޑުތަކ  އެއްޮގތަށް ސަރުކ ރުގެ މީގެ އިތުރުން، 
 ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  ވިދ ޅުވިއެވެ. ެވސް ޢަމަލުކުރެއްވުމަްށ ދަންނަވަން

 ،އެކުއެޅުމ މުވައްޒަފުންނަށް ބ ރުރަސްމީ މަސައްކަުތ ގަޑީގެ ެތރޭގަިއ މަސައްކަތް ނިންުމމަށް  .1
   ރޭވުން.ތްތައްނުރަސްމީގަޑީގައި ުމވައްޒަފުން މަސައްކަތްުކރަން ނުޖެޭހގޮތަށް އޮފީހުގެ މަަސއްކަ

ްނ ކޮންމެހެ ،ަތއްަސރުކ ރުެގ އެހެްނ އިދ ރ  ،ުކރ  އިދ ރ ތަްއ ފިޔަވައިދަންފަޅި އުސޫލުން މަސައްކަތް .2
ަވއިގެްނ ެގ ފަހުން ހުޅު 2:00ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް ުކރުމަށްޓަކައި މެނުީވ މެންދުުރފަހު 

 މަސައްކަތް ނުކުރުން. 
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 ގޮތުެގ އެޚިދުމަތްތަްއ  އ  ގުޅިގެްނ ސަރުކ ރުެގ އިދ ރ ތަކުްނ އޮންލައިްނކޮށް ދޭްނ ފެށި 19-ކޮވިޑް .3
 ،ލައިބައިތޯ ބަ ކީ ކޮކޮށް ެދވެންހުިރ އިތުުރ ޚިދުމަތްތަކައޮންަލއިން ،މަތިން ދެމުން ގެންދިޔުން. އަދި

 .އެ ޚިދުމަތްތައް އޮްނލައިންކޮްށ ދެވޭނެ އިންތިޒ މުތަްއ ހަމަޖަްއސަމުން ގެންދިޔުން

ދ ރ  ީޑގައި އިމީގަނުރަސް ،ސަރުކ ުރގެ އޮީފހަކުން ކޮންެމހެން ުކރަންޖެހޭ މަަސއްކަތެްއ ކުރުމަށްޓަކައި .4
 ފަހުްނ އިދ ރ  ގެ  4:00އެންމެ ލަްސވެގެން ހަީވުރ  ،ޖެޭހ ހ ލަތްތަުކގައިވެސްހުޅުވައިފަިއ ބަހައްޓަން

 ހުޅުވައިފައި ނުބެެހއްޓުން.   

އްީޙ ިއ އިދ ރ ތަުކަގއި މަސަްއކަތްކުރުމުަގއި ޞިޔ  ރުކ ުރގެ އިދ ރ ތަްއ ހިންގުމުގައްސަ .5
 ޖުތިމ ޢީ އި ،އިތުންނ މަސައްކަުތ މ ޙައުލުެގ ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ ގޮ ،ރައްކައުެތރިކަމުގެ ގޮތުންނ އި

ތިްނ ވަރ ެގ މަ މަޝް ޖެންސީގެ ލަަފޔ އިއެގައިދުރުކަމުެގ ގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭކަމަށް ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަްނ 
 ރުން.ފީޒުކުސިވިލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅ  ފިަޔވަޅުތައް ަސުރކ ރުގެ އިދ ރ ތަކުްނ ތަން

އެގޮތަްށ  ދައިގެން އް ހޯްޕރިންޓްުކރުމުގެ ަޚރަދު ުކޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަ  ،އޮފީހުން ުކރ  ަކރުދ ހުެގ ޚަރަދ އި .6
 އުންތައް ޔެކިލި ،ެއ އުސޫލުަތއް ަތންފީޒުކުރުން. މިގޮތުން ،މަސައްކަތްކުރެވޭެނ އުޫސލުތައް ހަދައި

ްށ އިމުުކރުމަިއ ޤ ވީވަރަކުްނ ޑިޖިޓަލައިޒް ކޮްށގެން "ޕޭަޕރލެސް" މަސައްކަުތގެ މ ޙައުެލއް އޮީފހުގަ
 ސައްކަތްކުރުން.މަ

އްޭޖެގ ރ  ،ބަބުންދުނިޔޭެގ އިޤްތިޞ ދަްށ ުކރިމަތިެވފައިވ  ހީނަރުކަުމގެ ސަ ،އ  ގުޅިގެން 19ކޮވިޑް  .7
 ރުކ ުރގެ ސަ  ،ތީދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަށް ެއކަމުގެ ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރަން ފަށައިފަިއވ  ،އިޤްތިޞ ދަށ އި

  ޅުން.އެއެޅެން ުހރި ފިޔަވަޅުތަްއ ަޚރަދު ކުޑަުކރުމަށް  ،ޚަރަދުތައް ކުޑަުކރުމުގެ ގޮތުން

ފެތުރުން ކޮންްޓރޯލް ުކރުްނ  91-މަތީގައިވ  އުޫސލު ހަމަޖެއްެސވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް
ޝަްނ ޕްރޮެޓކް ލްތްހެ  ،މުވައްޒަފުން ޟަޫރރީ ބޭނުމެއްަގއި މެނުވީ ގެިއން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށ އި ،ކަމަށްވ ތީ

ސީްނ ޖެންއެ އެ ،ށ އިއެންެގވުންތަކަށް އެންމެަހއި މުވައްަޒފުން ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމަޖެންސީން އަންގަވ  އެ
 ނަވަން ދެއްވ  އިރުޝ ދުތަކ  އެއްގޮތަްށ ޢަމަުލ ުކރެއްވުމަްށ ޚ އްަޞ ސަމ ލުކަމެްއ ދެއްވުމަްށ ދަން

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  ވިދ ޅުވިެއވެ. 

 ަސރުކ ުރގެ  މަތީގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ،ފެށިގެން ވ  އ ދީއްތަ ދުަވހުން 9އޮގަސްޓު  2020 ،ވީމ 
 ވެ. ޅުވިއެއިދ ރ ތައް ހުޅުއްވަިއގެން މަސައްކަްތ ކުެރއްވުމަށް ދަންނަވަްނ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔ  ވިދ 

  

 

 

 ޢަލީ ޒ ހިރު  
 ޗީފް އޮފް ސްޓ ފް  


