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ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާަތއް ާއންމުކޮށް ހުޅުވައިގެން  4ޖުލައި  2021
 މަސައްކަތް ުކރަން ފެށުން

ހުޅުވައިގެްނ ސުަރާކރެުގ އިދާރާތްައ    ފެތުރުން ކުަޑކުރުމަށްޓަކައި  19-ދިވެހިރާްއޖޭގިައ ކޮވިޑް

ވާ    4ުޖލައި  2021  ،ނަވައިފި ކަމަާށއިހަމަޖައްސަވައިފައި އޮތް އޮތުން ނުިމމަކަށް ެގން މަސައްކަތްުނކުރާ ގޮތަށް 

އާދީއްތަ ުދަވހުން ފެށިގްެނ، ަސުރކާރުެގ އިދާރާތަްއ ހުޅުވައިގެްނ މަސައްކަްތ ކުރެއްވުމަށް ދްަނނަަވްނ 

 ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅިުވއެވެ.

ހެލްތް ޖެިހފައިވާ ީމހުން ތިބަިކމަށް  19-ކޮވިޑް ސުަރކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުަވއިގެން މަސައްކަތްކުރާއިރު،

ަސުރކާރުގެ ިއާދރާތުަކްނ ިޚދުމަްތ ދިނުމުގްައާޔއި،  ހުރިޕްރޮޓެކްޝްަނ އެޖެންީސން ހާމަކުރަްއވާ ރަށްރަށުގައި 

 ތިރީގައިވާ ގޮަތށް ޢަމަލުކެުރއްވުމަށް ަދްނނަވަން ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުެރމުގައި

.  ވިދާޅުވިއެވެ

1. .   މުވައްޒަފުން ޭގގައި ތިބެގެން ކުރެެވން ހްުނނަ މަސައްކަްތތައް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާގޮަތށް ހަމަޖެއްުސން

        އެްއފަހަރާ ވީހަިއވެްސ   ،މިނިްސޓަރު ނުވަތަ އިާދާރގެ އިސްވިެރޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްެގ މަތިން .2

  މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރޭުވްނ.މަދު މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނެރެގެން 

ަމސައްކަތު ހަފުތާގެ އެކި ދުަވހު އެކި ޓީމުތައް މަސައްކަަތްށ  ،މުވައްޒަފުން ޓީމުތަކަކަްށ ބަަހއިލައިގެން .3

.   ނެރެގެން ަމަސއްކަތް ކުރުވެން ހުރި އިދާރަާތކުން އެގޮތަށް މަސައްކަތުްކރެވޭނެ އިންތިާޒުމތައް ހަމަޖެއްސުން

އިދާރާއިން ޭދ ޚިުދމަތްތަކުެގ ބާވަތަށާއި، ދޭ ޚިދުމަތްަތުކގެ މިންވަރަށިާއ، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލިބިަފިއވާ  .4

      އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ަމސައްކަތު ހަފުތާެގ  ،ވަސީލަތްތަކަާށއި، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަްށ ބަލައި

.އެކި ުދވަސްތަަކށް ބަހައިލައި، އެކި ުދވަސްަތުކގައި އެ   ކި ޚިުދމަތް ދޭ ޮގތަށް ހަމަޖެއްސުން
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ުކްނ އަ މީގެ އިތުުރން، ތިރީގައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ސުަރކާރުގެ ހުރިހަިއ އިދާރާ

.   ޢަމަލުކުރެއްވުަމށް ދަންަނަވން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުވިއެވެ

ްށ މުވައްޒަފުނަްންށ ރަްސމީ ަމސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ަމސައްކަތް ންިނމުމަ .1

ނަުރސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން މަސްައކަްތުކރަން ނުެޖހޭގޮތަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްަތްއ   ،ބާރުއެޅުމާއެކު

  ރޭވުްނ.

ކޮންމެހެން ކުރްަނޖެޭހ   ،ަސރުކުާރގެ އެެހން އިދާރާތައް  ،ދަންފަޅި އުޫސލުން މަސްައަކތްކުރާ އިދާރާަތއް ފިޔަވައި .2

.  2:00  ޓަކައި މެނުވީ މެންދުރުަފހުމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް   ގެ ފަހުން ހުޅުވައިގެން މަސައްކަްތ ނުުކުރން

އާ ގުޅިގެްނ ސުަރކާރުގެ އިދާރާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޭދން ފެށި ޚިދުމަތްތައް އެ ގޮތުގެ މަިތްނ   19-ކޮވިޑް .3

. އަދި އެ ޚިދުމަތްތައް ،ކޮބައިތޯ ބަަލއިއްޮނލައިންކޮށް ދެެވްނހުރި އިތުުރ ޚިދުމަތްތަކަކީ   ދެުމން ގްެނިދޔުން

.   އޮންލައިންކޮށް ދޭެވނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖަްއސަމުން ެގްނިދޔުން

ނަުރްސމީގަޑީގައި އިާދާރ   ،ސުަރކާރުގެ އޮފީހަކުން ޮކންމެހެްނ ކުަރްނޖެހޭ މަސަްއަކތެއް ކުރުމަްށޓަކައި .4

ގެ ފަހުން އިދާާރ   4:00  ްނ ހަވީރުއެްނެމ ލަސްވެގެ  ،ހުޅުވައިފައި ބަހައްޓަްނެޖޭހ ހާލަތްތަކުގައިވެސް

     ހުޅުވައިފައި ނުބެހެއްޓުން.

ސުަރކާރުގެ އިދާރާތައް ިހްނގުމުގައްޔާއި އިދާރާތަކުގައި ަމސައްކަްތކުރުުމގައި ޞިއްޙީ ރައްކައުތިެރަކުމެގ  .5

ްނ ިއޖުތިމާޢީ ގިައދުރުކަމުގެ ޮގތު    ،ަމސައްކަތު ާމޙައުލުގެ ސާފުތާހިރުކަުމގެ ގޮތުންނާއި  ،ގޮތުންނާއި

އަޅަންޖެހޭކަމަށް ހެލްތް ޕޮްރޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފަޔާއި މަޝްވާަރގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވްިސ 

. ޛުކޮމިަޝުނން ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުގެ ިއދާރާަތުކން ތަންފީ   ުކުރން

ހޯދައިގެން އެގޮަތްށ ކުރުމުގެ ަޚަރުދ ކުޑުަކެރވެޭނ ގޮތްތައް  ޕިްރންޓް   ،އޮފީހުން ކުރާ ކަރުާދހުގެ ަޚަރދާއި .6

. މިގޮތުންޛު އެ އުސޫލުތައް ތަންފީ  ،މަސައްކަތުްކެރވޭނެ އުސޫލުތައް ހަދައި ލިޔެކިއުންތައް ވީވަަރުކްނ   ،ކުުރން

.   ޑިޖިޓަލައިޒް ޮކށްގެން "ޕޭޕަރލެސް" މަސައްކަތުގެ ާމޙައުެލއް އޮފީހުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތުްކރުން

ރާއްޖޭެގ   ،ގެ އިޤްތިޞާދަށް ުކިރމަތިވެފައިވާ ީހަނރުކަމުގެ ސަބަބުންދުނިޔޭ  ،ާއ ގުޅިގެން  19  ކޮވިޑް .7

ސަރުކުާރގެ ޚަަރުދަތްއ   ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެކަމުެގ ނޭެދވޭ އަސަރު ފަޯރން ފަށައިފައިވާތީ  ،އިޤްތިޞާދަށާއި

  ަޚަރދު ުކޑަކުުރމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.  ،ކުޑަުކރުމުގެ ޮގތުން

ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުުރްނ   19-ުއސޫލު ހަމަޖެްއސެވުމުގެ ެއންމެ ބޮޑު ޭބުނމަކީ ކޮވިޑްމަތީގައިވާ 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީން އަންގަވާ އެންގެވުންތަކަްށ އެނެްމަހިއ  އާ ގުޅޭގޮތުން 19-ކޮވިޑް  ،ކަމަށްވާތީ

އިރުާޝދުތަކާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލު ކުރެއްުވމަށް ެއ އެޖެންސީން ދެއްވާ   ،މުވައްޒަފުން ޯބލަނބައި ކިޔަަމންގަތުމަށާއި

  ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ަދްނނަވަން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ވިދާޅުިވއެވެ.
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މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަުރކާރުގެ ިއދާރާތައް   ،ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން   4ޖުލައި  2021  ވީމާ،           

.ހުޅުއްވައިގެން މަސައްކަތް    ކުރެއުްވމަށް ަދްނނަަވން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ

 

 

  

  ޢަލީ ޒާހިރު  

 ޗީފް އޮފް ސްޓާފް   

 
 
 

  


