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 ތައާރަފް  .1

ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާީތ، ) 19-ލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑްފެތުރެުމންދާ ނޮވެ  ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި މިވަގުތުދުނިޔޭގައި 

އްެނތި ފޯރު ޮކށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ޚިދުަމތްތައް ހުއްޓުމެދާ އްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދެުމންމިނިސްޓްރީން އާންމު ރަ

ނުވަަތ ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ  ހަށްފެއްގެ ފަރާތުން މި ވައިރަކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަ

ނޑައައަމަލުކުރާނެ ގޮ މުވައްޒަފެއް މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ  ިމ  ،އޮންނަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފައިޅާތެއް ކަ

ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އާއި  19-ޕްލޭނަކީ ކޮވިޑް

އަދި މިނިސްޓްރީގެ އެޅުމާއި އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ޕްލޭނެވެ. 

އި މުވައްޒަެފއް މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިްވ ވޭ ކަމެއް ެފނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައާމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން މި ވަިއރަހަށް ޝައްކުކުރެ

  އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ވެއްޖެނަމަ

  

ޓް ލެވެލްތަުކގައި މިނިސްޓްރީން ކަްނ ން ަކނޑައަޅާފައިވާ އެލަރއި ގުޅިގެއާ 19-މިގޮތުން މި ޕްލޭނުގައި ސަރުކާރުން ކޮވިޑް

  ކުރާނެގޮތް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

  

ނޑައަޅާފައިވާ އެލަރ .2  ޓް ލެވެލްތަކުގައި މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރާނެގޮތް ސަރުކާރުން ކަ

  ުހދު – 1 ޓް ެލވެލްއެލަރ 2.1

  ފަރާތް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ   ތަފްސީލް   #

ބޭރުގައި ބޭއްވޭ އެންމެހާ ތަމްރީނުތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް މުވައްޒަފުން  ރާއްޖެއިން  1

 އެންމެހާ ތަމްރީނުތަކާއި  ފޮނުވުން ހުއްޓާލުން އަދި މުވައްޒަފުން ނޮމިނޭޓް ކުރެވިފައިވާ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިނުވާނެކަން އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

  އެންގުން 

މެނޭޖްމަންޓް/އެޗް.އާރު.އެމް ސީނިއަރ 

  ސެކްޝަން 

ތަންތަނުގައި އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި  19މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް   2

  ތަކުގައި ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުންއަދި ދޮރު

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން 

 ގައި ހިމެނިފައި) 1އެނެކްސް (މި އެލަރޓް ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

  ީރނދޫ  – 2 ޓް ެލވެލްއެލަރ 2.2

  ފަރާތް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ   ތަފްސީލް   #

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ   1

ފަންިގފިލާއެއްގަާއއި އޮފީހަށް މިޮގތުން މިނިްސޓްރީގެ ހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދިނުން.

ސަރަޙައްދުގައި ހޭންޑް  ހުންނަ މެޝިން އިން ވުމަށް ބަހައްާޓފަިއވާ-ސައިން

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
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ން ސެނިޓައިޒަރ ފުޅިތައް ރިފީލް އަދި ގަވާއިދު ސެނިޓައިޒަރ ފުޅި ބެހެއްޓުން

  ކުރުން

ން ޭބނުންކުރާ އެންމެހާ ތަންތަނާިއ ތަކާއި އާންމުކޮށް މީހުމިނިސްޓްރީގެ ދޮރު  2

ގަޑިއިރަކުން "ޑިސްއިންފެކްޓް" ކުރުން.  2ާނތައް ކޮންމެ ހާއަދި ފާ ތަކެތި

ނޑި އަދި ދޮރުތަކުގެ އަތްގަނޑު ފަދަ  (މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ މޭޒާިއ ގޮ

  ތަންތަްނ)

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން

އްޒަފުންނަށް ހޭންޑް ރިސެޕްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވަމިނިސްޓްރީގެ   4

  ފޯރުކޮށްދިނުން މާސްކް އަދި އަންގި ސެނިޓައިޒަރ، 

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން

މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނަށާއި އޮފީސް ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންގިއާއި   5

  ބޭނުންކުރުމަށް އެންގުން  ފޯރުކޮށްދީ އެ ތަކެތިމާސްކް 

  ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަންއެ

ވައިރަހަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް   6

  މައުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ސެކްޝަން/އެޗް.އާރު.އެމް 

  ސެކްޝަން

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނައުމަށް  އަލާމާތްތައް ފެންނަ ރޯގާޖެހި ހުން އަންނަ  7

  ނަސޭޙަތްތެރިވުން

  އެޗް.އާރު.އެމް ސެކްޝަން 

ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް މުަވއްޒަފުންނަށް ނާދެވޭ ޙާލަތުގައި ިމނިސްޓްރީގެ   8

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދުން. މިގޮތުން ުމވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ 

ލެޕްޓޮޕާއި މިިނސްޓްރީގައި ލާތްތަކާއި، އާހާލަތެއްގައި ބޭނުންކުާރނެ 

ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް އެކްސެސް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ އެކަމަށް 

   ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ސެކްޝަން/އައި.ސީ.ޓީ 

  ސެކްޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓެއްެގ  އި ގުޅިގެން ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން އެވައިރަހާ  9

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން. ިމގޮތުން މި ކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް މަސައް

 ޕްލޭނުގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

އެންެމ މުހިންމު  އެމަރޖެންސީގައި ނުވަތަ ނާޒުކު (ކްރިޓިކަލް) ޙާލަތުގައި

ގެންދަންޖެހޭފަދަ ކަންކަން ފާހަގަ ކަންތައްތަކާއި އަދި ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް 

  ކުރުން

ހުރިހާ 

  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް/ސެކްޝަންތައް 

އޮފީހުގައި ހުއްޓާ ހަމަޖެއްސުން އަދި އަދި ޓާސްކް ފޯސް ފުލޫ މެނޭޖަރ   10

އެޗް.ޕީ.އޭގެ  ފަރާތުން ވައިރަހުގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައިމުވައްޒަފެއްގެ 

 ލަފާ ލިބެންެދން އެ މުވައްޒަފެއް އެކަހެރި ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮޓަރިއެއް 

  ހަމަޖެއްސުން (އައިސްލޭޝަން ރޫމް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ސެކްޝަން/އެޗް.އާރު.އެމް 

  ސެކްޝަން

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން  ފްލޫ މެނޭޖަރ އަދި ޓާސްކް ފޯހަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދުން   11
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ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން/ސެކްޝަނަކުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހަމަޖެްއސުން އަދި   12

  އެންގުން  ޒިންމާފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ހަަމޖެއްސޭ މުވައްޒަފުންގެ 

  ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 

ސަރކިއުލަރގައިވާ  15/2020ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   13

 މުވައްޒަފުން ފާަހގަކޮށް އެ  ހަމަޖަްއސައިދޭންޖެހޭގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ 

ންނަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފު

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހިތުގެ ބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބައްޔާއި، ކެންސަރު 

ބައްޔާއި، ހަކުރު ބައްޔާއި، ލޭ މައްޗަށްދިއުން ފަދަ ބަލިތައް ހުރި 

ނޑު މުވައްޒަފުންނާއި އަދި މުވައްޒަ އަހަރުން މަތީގެ  55ފުންނާއި މާބަ

  މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް އެކުލާވާލުން

  އެޗް.އާރު.އެމް ސެކްޝަން 

މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން ބޭއްވޭ އެންމެހާ   14

އް ތަމްރީނުތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުން. އަދި ބަްއދަލުވުންތަ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވޭނެގޮތް ޓެލެފޯން ކޮންފަރެންސް ނުވަަތ 

  ހަމަޖެއްސުން

  ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 

ނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން   15 މާބަ

  ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުން

  އެޗް.އާރު.އެމް ސެކްޝަން 

  ގައި ހިމެނިފައި) 1އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެނެކްސް (މި އެލަރޓް ލެވެލްގައި 

 ޮއރެންޖް  – 3 ޓް ެލވެލްއެލަރ 2.3

  ފަރާތް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ   ތަފްސީލް   #

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ހިތުގެ ބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބައްޔާއި،   1

ބައްޔާއި، ލޭ މައްޗަށްދިއުން ފަދަ ބަލިތައް ހުރި ކެންސަރު ބައްޔާއި، ހަކުރު 

ނޑު މުވައްޒަފުންނާއި އަދި  އަހަރުން މަތީގެ  55މުވައްޒަފުންނާއި މާބަ

 15/2020މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

  ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުން

  އެޗް.އާރު.އެމް ސެކްޝަން 

އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ އޮފީހަށް ނައިސް  19-ކޮވިޑް  2

  ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން 

  އެޗް.އާރު.އެމް ސެކްޝަން 

ބައްޔަށް ޝައްކު މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ އެ   3

  ފެނިއްޖެނަމަ، ފްލޫ މެނޭޖަރ އަށް ރިޕޯޓް ކުރުންކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް 

  ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 

އެކަހެރި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގޭ   4

  މުވައްޒަފުންނަށް އޮންނަ އުސޫުލން ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުން

  އެޗް.އާރު.އެމް ސެކްޝަން 

ޒިޓިވް ކަހެރި ކުރެވޭ މުވައްޒަފެއް ބައްޔަށް ޕޮބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިެގން އެ  5

ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ދެނެގަނެ އެޗް.ޕީ.އޭ  ވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާ

  ފުލޫ މެނޭޖަރ/ޓާސްކްފޯސް
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ގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފުންނާމެުދ ) 1676(އަށް ރިޕޯޓުކުރުމާއި އެޗް.ޕީ.އޭ 

  އަމަލު ކުރުން

މަޑުކުރުމަށް އެންގޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ގޭގައި   6

  ހަމަޖައްސައިދިނުން

އެޗް.އާރު.އެމް 

  ސެކްޝަން/އެޑްމިން/އައި.ސީ.ޓީ 

އެކި ކަންތައްތަކަށް ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފެއް ގޭގައި   7

ވިއްޖެނަމަ އެ ހުއްދަ ދިނުމަްށ ހެރި ކުރެނުވަތަ އެކަ އެންގިއްޖެނަމަ މަޑުކުރަން

ނޑައެޅުން   ގޮތެއް ކަ

ޕޮލިސީ ލެވެލް ބޭފުޅުން 

  (މިނިސްޓަރ/ޕީ.އެސް)

  ގައި ހިމެނިފައި) 1(މި އެލަރޓް ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެނެކްސް 

 ރަތް  – 4 އެލާޓް ެލވެލް 2.4

  ފަރާތް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ   ތަފްސީލް   #

އޮފީހުން ކޮންމެހެން ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ނޫން އެހެނިހެން ކަންކަން   1

  ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން 

  ޕޮލިސީ ލެވެލްއިން ނިންމުން 

މި ލެވެލްގައި އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިނަމަ،   2

ހުއްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވަކިވަކި ޕްޭލންގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން މިނިްސޓްރީން 

  އި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުންނުލެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޭގގަ

  ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 

އޮފީހަށް ކޮންމެެހން މުވައްޒަފެއް ނެރެން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް   3

ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުން (ޚާއްސަ ހެދުމާއި، މާސްކް އަދި 

  އަންގިފަދަ ތަކެތި)

  ފުލޫ މެނޭޖަރ/ޓާސްކްފޯސް

ހަވާލު  މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފެއް އެކަހެިރ ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުވަްއޒަފަކާ  4

ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ބަަދލު 

  ހަވާލުކުރުން މުވައްޒަފަކަށް އެ މަސައްކަތް

  ސްކް ފޯސްފުލޭ މެނޭޖަރ/ޓާ

ހުރިހާ ވެރިން އަދި   މިހާލަތުގައި ނިންމަންެޖހޭ ނިންުމންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނިްނމުން  5

  މުވައްޒަފުން

ނިކް ނިޒާމެއްގެ މިހާލަތުގައި ކޮންމެހެން ބާއްވަްނޖެހޭ މަޝްވަރާތައް އިލެކްޓްރޯ  6

  ތެރެއިން ބޭނުންކުރުން 

ހުރިހާ ވެރިން އަދި 

  މުވައްޒަފުން

  ގައި ހިމެނިފައި) 1އެނެކްސް (މި އެލަރޓް ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
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މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދީގެން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަންޖެހޭ ނާޒުކު  .3

 (ކުރިޓިކަލް) މަސައްކަތްތައް

މޮބައިލް   ޒިންމާވާ ފަރާތް   /ސެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓު   މަސައްކަތް   #

  ނަންބަރު 

ބަޖެޓް ރިލީޒް ކުރުން (އެނެކްސް   1

2(  

އަޙްމަދު ސަރުވަޝް   ފިސްކަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓު

  އާދަމް 

9862468  

ޕޭމަންޓްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުން   2

  )3(އެނެކްސް 

ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް 

  އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓު

  7979494  ޙައްވާ ސަފްނާ 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ   3

  )4މުސާރަ ދިނުން (އެނެކްސް 

ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް 

  އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓު

  7979494  ޙައްވާ ސަފްނާ 

ޑެޓް ސަރވިސް ޕޭމަންޓްތައް   4

  )5ހެދުން (އެނެކްސް 

ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް 

  ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް 

މަރްޔަމް 

  އަބްދުއްނާސިރު

7987899  

ބަޖެޓް ފައިނޭންސިންގ   5

  )5(އެނެކްސް 

ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް 

  ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް 

މަރްޔަމް 

  އަބްދުއްނާސިރު

7987899  

ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރަންޖެޭހ   6

  )6ފައިސާ ދޫކުރުން (އެނެކްސް 

ޕީ.ސީ.ބީ 

ސެކްރެޓޭރިއަޓް/ފައިނޭންސް އެންޑް 

  ކައުންޓްސް ސެކްޝަންއެ

   އަޙްމަދު ސިރާޖް 

9995251  

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ (އެނެކްސް   7

7(  

ފާޠިމަތު ރިޝްފާ   ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ

  އަޙްމަދު

7852999  

ޕްރޮކިއުމަންޓް/ އެޑްމިން /   8

އެޗްއާރ / ސަޕޯޓް ފަންކްޝަން 

  )8(އެނެކްސް 

  7999707  ޢާއިޝަތު ފަޒްލާ   ޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްކޯ

އޮފީހުގެ ބަޖެޓް / ސަޕޯޓް   9

  )9ފަންކްޝަން (އެނެކްސް 

އިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް / ފަ

  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

  7777260 ޢަލީ هللا ޢަބްދު
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 ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އަށް  19-ވިޑްކޮ  ގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފެއް .4

 އަމަލުކުރާނެގޮތް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ނޫން 

 އާނއެކޭނަމަ

 އޮފީހުގައި ހުއްޓާ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނުން

 ފުލޫ މެނޭޖަރަށް ރިޕޯޓުކުރުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލި  14މުވައްޒަފު ފާއިތުވި 

ފެތުރޭ ގައުމަކަށް ދަުތރު ކުިރތޯ ނުވަތަ ބައްޔަށް 

 ޝައްކު ކުރެވޭ ަފރާތަކާ ކޮންޓެކްޓްވިތޯ؟

އެންގުން އަދި އެ ފަރާތުން އަންގާ އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް 

 ގޮތަކަށް އަމަލުުކރުން

ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ރޫމަށް ބަދަލުކުރުން  3ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އެކަހެރި   

 އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް އެންގުން އަދި މުވައްޒަފު ފޮނުވަންޖެހޭ ތަނަކަށް ފޮނުވުން  -

 މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރު ކަންތަްއަތއް އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން  -

 ލުކަމަށް ގެނައުން މެނޭޖްމަންޓުގެ ސަމާ -

 މުވައްޒަފު ބޭނުންކުރި ވަރކް ސްޓޭޝަން އޭރިޔާ ބަންދުކުރުން އަދި އެ އޭރިޔާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން  -

 މުވައްޒަފުން އެ މަތިން ލަފާގެ އޭގެ .ޕީއެ މުވައްޒަފާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ބެލުން އަދި އެޗް. -

 އެންގުން ގޮތް އަމަލުކުރަންވީ
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 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެގޮތް  19-މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް  .5

  

  

  

  

  

  

  

   

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ފްލޯރ ނުވަތަ އިމާރާތް ބަންދުކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެކަން 

 ކުރުން 

އެ މުވައްޒަފާ ކޮންޓެކްޓްވި މުވައްޒަފުން ދެނެގަތުން އަދި އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް 

އަދި މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންވީގޮތް އެންގުން ރިޕޯޓުކުރުން  

އެ މުވައްޒަފުގެ ވަރކްސްޓޭޝަން އޭރިޔާ ބަންދުކުރުން އަދި އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ 

 މަތިން އެ އޭރިޔާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން

 މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުން
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 ހަމަޖައްސައިދިނުން މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ  .6

ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  15/2020ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ނަްނބަުރ  6.1

 މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދޭްނޖެހޭ ޗުއްޓީތައް ހަމަޖެއްސުން

ކަަމށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަީރ މުވައްޒަފެއްގެ ބަލި ހާަލތު ހުރި ގޮތުން އޮފީހުގެ މަސައްކަަތށް ުނކުތުން ރަނގަޅުނޫން  6.2

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުން  ކަ

އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޚާއްސަ  55މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  6.3

 ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން

ނޑު މުވައް 6.4 ޒަފުންނަށް ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޚާއްސަ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަ

 ހަމަޖައްސައިދިނުން

ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަވައި މުވައްޒަފަކު ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ނުވަތަ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ،  6.5

ހުށަހެޅުން. މިގޮަތށް ހުށަހަޅާއިރު ކަމާބެޭހ ޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކް ދެއްވުމަށް އެދި 

 އިދާރާގެ ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުން މެއިލްއާއެކު ފޮނުވުން

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްފަހު، ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިަފއިވާކަން އީމެއިލް  6.6

 ންގުން އެ އެ މުވައްޒަފަކަށްމެދުވެރިކޮށް 

 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމުން މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ އަޕްޑޭޓް ކުރުން މުވައްޒަފުގެ  6.7
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 ފުލޫ މެނޭޖަރ އަދި ޓާސްކްފޯސް ގެ ޒިންމާތައް  .7

ވަަނ  3މިނިސްްޓރީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ،  7.1

 އެންގުން އެޗް.ޕީ.އޭ އަށްމުވައްޒަފު އެކަހެރިކޮށް ފަންގިފިލާގައި ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގައި 

އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ލަފާގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ަތނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭުނންާވ ދަތުރުފަތުރު  7.2

 ހަމަޖެއްސުން

އަިދ އެ އޭރިޔާ ން އެކަހެރި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަރކް ސްޓޭޝަންތައް ބަންދުކުރުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިގެ 7.3

 އެއްކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން

 ހަމަޖެއްސުން ތައްފޫޓް ކައިރީގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ވަރކް ސްޓޭޝަން 3އި އަދި އެ ވަރކް ސްޓޭޝަނާ 7.4

 އަދި އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ފްލޯއެއް ބަންދު ކުރަންޖެހޭނަަމ ބަންދު ކުރުން 

 ވައިރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އާންމުކުރާ މައުލޫމާތުތައް މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރުން 7.5

ންޓެކްޓްވި މުވައްޒަފުން ދެނެގަެނ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާއި ކޮ 7.6

 އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންވީގޮތް އެންގުން 

 ވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މުވައްޒަފުންނަށް ައންގައި ދިނުން  7.7

 މުން ދިއުންޞިއްހީ މަޢުލޫމާތުދޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތައް އަަބދުމެ އަޑުއަހަ .1

 ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން، އަދި ހޭންޑް ސެނިަޓއިޒަރ ބޭނުންކުރުން  .2

 ހުންއައުން އަދި ކެއްސާ ކިނބިިހއެޅުންފަދަ ކަމެއް ހުރިނަމަ ގޭގައި މަޑުކުރުމާއި މާސްކްއެޅުން  .3

ނޭފަތް ނިވާކުރުްނ، އަދި އަނގަޔާއި  ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު އުޅަނބޮށިން ނުވަތަ ޓިޝޫއަކުން ނަމަެވސް .4

 ިނލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުން ޑަސްބިންއަށްލުމަށްފަހު ސައިބޯ ބޭނުންކޮްށފައިވާ ޓީޝޫ ވަގުތުން

ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްނުކުރުން ނުވަތަ  ވީރަްތކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި މެނުކޮންމެހެން ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާ .5

 ރޯގާޖެހި ކެއްސާ ހުންއައުންފަަދ ކަމެއް ހުރިނަމަ ހޮސްޕިޓަލުގަިއ ތިބޭ  ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުން،

 އެހެން ބަލިމީހުްނނަށް ޒިޔާރަތްުނކުރުން

 ފާޚާނާތަކުގައާއި ސައިކޮޓަރި ތަކުގައި ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނާނެ ގޮތުގެ ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން  7.8

ފެކްޓް ކުރަމުންދޭތޯ ަތންތަން ގަވާއިުދން ޑިސްއިން މިނިސްޓްރީގެ ފާޚާނާތަކާއި އާންމު އޭރިޔާތަކާއި މީޓިން ރޫމް ފަދަ 7.9

 ބެލުން 

އެކި އެލަރޓް ލެވެލްތަކުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާުތ  7.10

 މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން 

 1 ޓީމް ލީޑަރ އަޙްމަދު މާޒިން، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 7788765

 2 ފުލޫ މެނޭޖަރ ޙަސީނާ މުޙައްމަދު، އެޗް.އާރު އެގްޒެކެޓިވް 9942950
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 މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް  .8

ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ފުލޫ މެނޭޖަރ/ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް  8.1

 އަދި ގޭގައި މަޑުކުރުން އެންގުން

ޝައްކުކުރެވިގެން އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް އެކަން އެންގުމުން އެ ފަރާތުން އަމަލުކުރުމަށް އެންގި ގޮތް ފުލޫ ވައިރަހަށް  8.2

 މެނޭޖަރ/ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް އެންގުން 

ންޓެކްޓް ވަރިހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތަކާއި ނުވަތަ ވައިރަހަށް ޝަްއކުކުރެވިގެން އެކަހެރި ކުރެވުނު ފަރާތަކާއި ކޮ 8.3

  ވެފައިވާނަމަ، އެކަން ފުލޫ މެނޭަޖރ/ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް އެންގުން

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުންނާއި އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އަންގާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ވައިރަހުން ސަާލމަތް ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ  8.4

 ކަންކަން ކުރުން

  ބޭރުގައި ަބލިވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެގޮތް މުވައްޒަފެއް އޮފީހުން  8.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

އޮފީހުން ބޭރުގައި މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ބައްޔަށް 

 ޝައްކުރެވޭ އަލާމަތެއް ފެނުން

 ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދިއުން

ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަަމށް ނުވަތަ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް 

ނުވަތަ އާއިލާގެ މެންބަރެއް ފުޫލ ވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފު 

 މެނޭޖަރަށް އެކަން އެންގުން 

ފުލޫ މެނޭޖަރ މިނިސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ 

 ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުން 

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ލަފާގެ މަތިން އަމަލުކުރުން. އަދި އެކަން 

 ފުލޫ މެނޭޖަރަށް އެންގުން 

ކަމަށްތޯ؟ ބަލިޑޮކްޓަރު ނިންމީ   

ޑޮކްޓަރު ގޭގައި ވަކިމުއްދަތަކަށް މަޑުކުރަން އަންގައިފިނަމަ 

ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސޭނެ އަދި އޮފީހަށް ނިކުމެވޭނީ 

ބަލިނެތްކަމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ލިބުމުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރު 

 ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

 ނޫން 

 އާނއެކޭނަމަ
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 ކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން ރަސްމީ މުއާމަލާތްތަ  .9

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގަްނޖެހޭ ރަސްމީ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާނީ 9.1

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައި ގަންނަ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނީ ޖެމްސް އަދި 9.2

މިގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ގަތުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ރެވޭނެއެވެ.އާންމުކޮށް އިއުލާން ކު

އްވަންޖެހޭ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓެލެކޮންފަރެންސިންގފަަދ ކޮންމެހެން ބާ 9.3

ކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައެވެ. މިގޮތުން ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަީނ "ޓީމްސް" ޒަމާނީ ޓެ

 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. ޓީމްސް ޭބނުންކުރާނެގޮތް ހުރިހާ މުވައްޒަުފންނަށް އަންގައި ދެވޭނެއެވެ.

  

 ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެންމެ މަދު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދިނުން  .10

އެލަރޓް ލެވެލް ރަތަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ނުކުތުން މަނާކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ  10.1

 ކޮންމެހެން މިނިސްޓްރީން ދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތްތައްދޭނީ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ.

ނެވެ. އަދި މި އިންތިޒާމް މިގޮތުން ގޭގައި ިތބެގެން މަަސއްކަތް ކުރާނީ "ރިމޯޓް ކަނެްކޝަން" ދީގެން 10.2

 ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން އެ ޚިދުމަތްތަކުގައި  ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެަގނެ،މިނިސްޓްރީން ހުއްޓުމެއްނެތި ކޮްނމެހެން 10.3

ޚާއްސަ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި އެ ވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ަބލައި އެ މު

މުވައްޒަފުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ހަމަަޖއްސައިދީ ދޭންޖެހޭ އެކްސެސްތައް ދިނުން. އަދި ގޭގައި ިތބެެގން މަސައްކަތް 

 ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާ ކުރުން 

 ތުގެ ޕައިލެޓް ޓެސްޓެއް އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮ 10.4

ނޑައެޅުން ހޯދަންޖެހޭހުއްދަ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި  10.5  ކަންތައްތަކުަގއި ހުއްދަ ދޭނެ މުވައްޒަފުން ކަ

ުއލަތުގެ ިއދާރާތަކާއި އެލަރޓް ލެވެލް ރަަތށް ަބދަލުވެްއޖެ ހާލަތެއްގައި އަމަުލ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަ 10.6

 ޙިއްސާކުރުން 
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  އެނެކްސްތައް  .11

  : ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން  1އެނެކްސް 

  ހާލަތު   ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް   ތަފްސީލް   #

  ނިމިފައި  އެޑްމިން  ސެނިޓައިޒަރ ފުޅި ގަތުން އަދި ސެނިޓައިޒަރ ގަތުން  1

  ނިމިފައި  އެޑްމިން  ކުރުމަށް ބެނުންާވ ތަކެތި ގަތުން ންފެކްޓު ޑިސްއި  2

ފްލޫ މެނޭޖަރ އަދި ޓާސްކް ފޯސް ގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް   3

  އެންގުން 

  ނުނިމޭ   އެޗް.އާރު 

ފުލޫ މެނޭޖަރ އަދި ޓާސްކް ފޯްސއަށް ބޭުނންވާ މާސްކް، އަންގި، އަދި   4

  ޚާއްސަ ހެދުން ހޯދުން

  ކުރިއަށްދަނީ  އެޑްމިން

މުވައްޒަފުން އެކަހެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރޫމް ތައްޔާރުކުރުން އަދި އެ   5

ރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން (ޓެމްޕަރޭޗަރ ޗެކްކުރެވޭނެގޮތް، 

  މާސްކް، އަންގި ފަދަ ތަކެތި)

  ކުރިއަށްދަނީ  އެޑްމިން

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ޭބނުންވާ ތަެކތީގެ ިލސްޓު   6

  ލުން އެކުލަވާ

  ކުރިއަށްދަނީ  އެޑްމިން/އައި.ސީ.ޓީ 

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި   7

  ގަތުން 

  ކުރިއަށްދަނީ  އެޑްމިން/އައި.ސީ.ޓީ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓް ހެދުމާއި މިަކމަށް  މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ  8

  މުވައްޒަފުން ޚާއްސަ ކުރުން 

  ކުރިއަށްދަނީ  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 

ނޑައެޅުން އަދި   9 ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސޭ މުވައްޒަފުން ކަ

އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސެސްތައް ދިނުމާއި ގޭގައި މަސައްކަތް 

  ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ކިޔައި ދިނުން

  ކުރިއަށްދަނީ  އައި.ސީ.ޓީ

ނޑައަޅާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން  10   ކުރިއަށްދަނީ  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް   ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ކަ

މިނިސްޓްރީގައި ތިބި ޚާއްސަ ބަލިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް   11

  އެކުލަވާލުން 

  ނުނިމޭ   އެޗް.އާރު ސެކްޝަން 

މުވައްޒަފުްނނަށް "ޓީމްސް" މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެގޮތް   12

  ކިޔައި ދިނުން

  ނުނިމޭ   އައި.ސީ.ޓީ/ އެޗް.އާރު 

ފައިލް ޝެއަރ ކުރާނެގޮތާއި އަދި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސޭވް ކުރާނެ ގޮތް   13

  މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔައި ދިނުން 

  ނުނިމޭ   އައި.ސީ.ޓީ/ އެޗް.އާރު 

ލް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ އީެމއި  14

  އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރުން 

  ނުނިމޭ   އެޑްމިން

  ނުނިމޭ   އެޑްމިން/އެޗް.އާރު   ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު ފުރިަހމަ ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން  15
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  : ބަޖެޓު ރިލީޒް ކުރުން  2އެނެކްސް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Request receive from AGAs 

Approve  Send reply via email 

Update from SAP 

Send reply via email 

No 

Yes 
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 : ޕޭމަންޓްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުން 3އެނެކްސް 

Emergency Payment Process 

 

Following AGAs would be given SAP remote access 

 Min of Health  

 IGMH/Hulhumale’ Hospital 

 Min of Finance 

 National Disaster Management Authority 

 Maldives Police Service 

 Min of Tourism 

 Dept. of Immigration 

 MNDF 

Hardware Requirement 

 2 Laptops to each AGA 

 4 Laptops  with Stylus pen to  MOF-TPAD 
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  : ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުން 4ކްސް އެނެ 
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  ސަރވިސް ޕޭމަންޓްތައް ހެދުން އަދި ބަޖެޓަށް ފައިނޭންސިންގ މަސައްކަތް ޑެޓް : 5އެނެކްސް 

Work Continuity Plan 

 
Department: Resource Mobilization and Debt Management Department,  
Section: Debt Recording and Reporting Section (DRRS) 
 

Below are the works which cannot be discontinued from DRRS at any given situation: 

1- Debt Servicing 
2- Disbursements of donor funded projects 
3- Subsidiary loan servicing 

In case of an emergency and a possible lockdown we propose to give virtual access to 2 staff from DRRS, 
i.e. one will be preparing documents and the other will be checking and authoring. To carry out the works, 
access will be required to MOFTSTORAGE, SAP and CSDRMS. Access shall be given to the below staff: 

1- Fathimath Mohamed Didi, Debt Management Executive 
2- Saifulla Ahmed, Assistant Debt Management Executive 

Below are workflow charts for each of the above works: 

1- Debt Servicing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

Receive payment advice from creditor  

Prepare remittance sheet and park the 

payment in SAP and e-mail to check and 

authorize (with e-signature) 

Check information in the remittance 

sheet and SAP and e-mail back to the 

creator (with e-signature) 

E-mail the PDF to Finance and Accounts 

Section and follow-up 
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2- Disbursements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receive request for disbursement from 

implementing agency via email 

Prepare WA and e-mail to check  

Check information in the WA and e-mail 

back to creator  

Convert the WA to PDF and email to 

signatories for signature (signatories will 

sign the WAs electronically). Each WA 

should be signed 2 signatories 

Once signed, e-mail to creditors with 

supporting documents  
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3- SLA servicing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare payment advices as per the 

billing schedule 

Convert to PDF and e-mail for checking  

Once checked ad signed, e-mail back to 

the creator  

Send the signed payment advices to 

SOEs via e-mail 
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 ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުން :  6އެނެކްސް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Request receive from PO or 

SOEs  

Approve  Send reply via email 

Send payment request to 

Finance and Accounts via 

email 

Send reply via email to 

PO or SOEs 

No 

Yes 
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  : ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ 7އެނެކްސް 
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  : ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް 8އެނެކްސް 

1- Office Procurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgent procurement 

request received from 

Departments 

Request budget 

approval to FE via 

email 

FE 

Approved 
Inform Department via 

email 

Submit to SAP and 

generate PO 

Send PO to Supplier 

Get quotation via email 

Receive Goods  

FE/Bid Committee 

approval 

No 

Yes 

-Approval of 

Financial Delegates 

- PO release 
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Departments 

 

2- Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received 

letter/document via 

Gems or email 

Route the 

letter through 

Gems/email 

Send reply from 

Department 

Send letter to 

section head via 

email 

Receive instruction 

Draft letter & share 

with head 

E-signature 

Send reply letter 

through Gems/email 

Admin 
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3- Human Resource 

 Share important information with staff via email 

 Update staff attendance 

 Prepare salary documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare salary file  

Send salary file to TPAD 

Update staff attendance  
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 : އޮފީހުގެ ބަޖެޓް/ސަޕޯޓު ފަންކްޝަން 9އެނެކްސް 

  

  

 


