
  
  

 

 

    1442 ުޖމާދަްލއާިޚރާ  20
 :   3/2021ނަްނބަރު

     2021   ެފބުުރވަރީ   2

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތްކުރާއިރު  ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ، 19-ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން 

. މާ ދްެނނެވު ގެ ) 2020 ޓުއޮަގސް  6( 25/2020މި އޮފީހުގެ ަންނބަރު    ޙަވާލާދީ ަދްނނަވެަމވެ

ޖެހިފައިާވ މީހުން ތިބިކަމަށް ހެލްްތ   19-ކޮވިޑްފެތުރުން އިތުރުވެަފއިވާތީ،  19-ރާއްޖޭގައި ކިޮވޑް

ޕްރޮޓެކްަޝްނ އެޖެންީސން ހާމަކުރަްއާވ ރަށްރަުށގައި ހުރި ަސުރކާރުގެ ިއާދރާތަކުން ިޚދަުމްތ ދިނުމުގަްއާޔއި، 

އުސޫލުތަކާއި މިންަގނޑުަތަކްށ ފައިވާ ޅައިަޙވާލާދީފައިވާ ެދންނެވުމުގައި ކަނަޑއަ ،މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތަށް ނެރުުމގައި 

ސަރާުކރުގެ އިދާރާަތކުން އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ަދްނނަވަން ރައީސުްލޖުމްހޫރިްއާޔ ޢަމަލުކުރެއްވުުމގައި 

 .  ވިދާޅުވިއެވެ

  އް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ިމންގަނޑުތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަ

މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވެްނ ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާގޮތަްށ  .1
.   ހަމަޖެއްސުން

އެއްފަހަރާ ވީހައިވެސް  ،މަތިންމިނިސްޓަރު ނުވަތަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ  .2
  މަދު މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަސަްއކަތްތައް ރޭވުްނ.

މުވައްޒަފުން ީޓމުތަކަކަށް ބަަހއިލައިގެން ަމސައްކަތު ހަފުތާގެ އެކި ުދަވހު އެކި ޓީމުަތއް މަސައްކަަތްށ  .3
ތަކުން ެއގޮތަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމތަްއ ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުވެން ހުރި އާިދރާ

.   ހަމަޖެއްސުން
އިދާރާއިން ޭދ ޚިދުމްަތތަުކގެ ބާވަތަށާިއ، ދޭ ޚިދުމަްތތަކުގެ މިންަވރަށާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  .4

ިއދާރާއިން ދޭ ިޚދުަމތްތައް މަސައަްކތު  ،ގެ އަދަދަށް ަބލައިލިބިފައިވާ ަވސީލަތްަތކަށާއި، މުވަްއޒަފުން 
އެިކ ުދވަސްތަކުގައި އެކި ޚިދުަމްތ ދޭ ގޮތަށް ، ގެންފުތާގެ އެިކ ދުވަސްތަަކށް ބަހައިލައިހަ

  .ހަމަޖެއްސުން

މީގެ އިތުުރްނ، ތީިރގައާިވ އުސޫލުތަކާިއ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަްށ ސަުރކާރުެގ ހުރިހަިއ 

  ިވދާޅުވިއެވެ.އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރެއުްވމަްށ ދަންަނަވން ެވސް ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ 
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  ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީެގ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިްނމުމަށް މުވަްއޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުމާއެކު .1

  ނުރަސްމީގަޑީަގއި މުވައްޒަފުްނ މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ރޭވުން.
ކޮންމެހެން  ،ގެ އެހެން އިދާރަާތއްސަރުކާރު ،ދަންފަޅި އުސޫލުން މަސައްަކތްކުރާ އިދާާރަތއް ފިޔަވައި .2

ގެ ފަހުން ހުޅުވައިގްެނ  2:00 ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މެނުވީ މެންދުރުފަހު
.   މަސައްކަތް ނުކުރުން

އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ދޭން ެފށި ޚިދުމަތްތަްއ އެ ގޮތުގެ  19-ކޮވިޑް .3
 ،އޮންލައިންކޮށް ދެެވްނހުރި އިތުރު ިޚދުމްަތތަކަކީ ޮކބައިތޯ ބަލައި ،ޔުްނ. އަދިމަތިން ދެުމްނ ގެންދި

  އެ ޚިދުމަްތތައް އޮންލައިނޮްކށް ދެވޭނެ އިންތިޒާުމތައް ހަަމޖައްސަމުން ގެންދިޔުްނ.
ުނރަސްމީގަޑީގައި  ،ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ޮކންމެހެން ކުަރންޖެހޭ މަަސއްކަތެއް ކުުރމަށްޓަކައި  .4

ގެ ފަހުން  4:00  އެންމެ ލަސްވެގެން ހަވީރު ،ހުޅުވައިފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައިވެސްއިދާރާ 
.     އިދާރާ ހުޅުވައިފައި ނުބެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހިންގުމުގައްޔާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޞިއްޙީ  .5
އިޖުތިމާޢީ  ،މާޙައުލުެގ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ގޮތުްނނާއިމަސައްކަތު  ،ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުންާނއި

ގައިދުރުކަމުެގ ގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެްނސީގެ ލަފަޔާިއ މަޝްވަރާެގ 
ުޛ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ފިޔަަވޅުތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކން ތަންފީ 

  ކުރުްނ.
ޕްރިންޓްކުުރމުގެ ޚަަރދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިގެން އެގަޮތްށ  ،ދާހުގެ ޚަަރދާއިއޮފީހުން ކުރާ ކަރު .6

. މިގޮތުންޛުއެ އުސޫލުތައް ތަންފީ ،މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ހަދައި ލިޔެކިއުންތައް  ،ުކރުން
" މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް އޮފީހުގައި  ޤާއިމުކުރުަމްށ ވީވަރަކުން ިޑޖިޓަލައިޒް ކްޮށގެން "ޕޭޕަރެލސް

  މަސައްކަތްކުރުން.
ރާއްޖޭެގ  ،ދުނިޔޭގެ އިޤްތިާޞދަށް ކުރިމަިތވެފައިވާ ހީނަރުަކމުގެ ސަބަބުން ،އާ ގުޅިގެން 19 ކޮވިޑް .7

ސަރުކާރުގެ  ،ދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް އެކަމުެގ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރަން ފަށައިފައިވާތީ ،އިޤްތިޞާަދށާއި 
. ،ޚަރަދުތައް ުކޑަކުރުމުގެ ގޮުތން  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އެޅެްނ ހުރި ފިޔަވަުޅތައް އެޅުން

ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުުރްނ   19-މަތީގައިވާ ުއސޫލު ހަމަޖެްއސެވުމުގެ އެްނމެ ބޮުޑ ޭބުނމަކީ ޮކވިޑް

ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްަޝްނ   ،ުމވައްޒަފުން ޟަރޫރީ ޭބނެުމްއގައި މެނުވީ ގެއިން ބޭރަްށ ނުކުމެ ނޫޅުމަށާއި   ،ކަމަށްވާތީ 

އެ އެޖެްނސީން ދެއްާވ   ،އެޖެންސީން އަންގަވާ އްެނގެވުންތަކަށް ެއްނެމހައި މުވައްޒަފުން ބޯލަނބައި ކިޔަަމންގަތުމަށާއި 

އިރުާޝދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުަމްށ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެްއވުމަށް ަދްނަނވަން ރައީސުްލޖުމްހޫރިްއާޔ 

.  ވިދާޅުވިއެވެ

 

  ޢަލީ ޒާހިރު  
  ޗީފް އޮފް ސްޓާފް  


