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 .1ތައާރަފް
ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް )ކޮވިޑް (19-އާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓަރމާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކުރުމަށްފަހު" ،ނިއު ނޯމަލް"
ވ.
ނުވަތަ އައު އާންމު ހާލަތަށް ދާއިރު ،އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހިފައެ ެ
ޖހޭ
މގެ ގޮތުން ކުރަން ެ
ހންގު ު
ހލަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ި
ކ މި މިނިސްޓްރީން އައު އާންމު ާ
އެހެންކަމުން ،މިޕްލޭނަ ީ
ގއި އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކުރާ ޕްލޭނެވެ.
މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ފޯރު ކޮށްދިނުމު ަ
ދނެ ގޮތާއި ،އޮފީހުގައި މުވައްޒަފުން
މތްތައް ކުރިއަށް ގެން ާ
ނމު ހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޚިދު ަ
އ އައު އާ ް
މިގޮތުން ،މި ޕްލޭންގަ ި
އ
މަސައްކަތްކުރާނެ އަދަދާއި ،ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި އަދި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނިކުތުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތްތަ ް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ،އެކި ބޭނުންތަކުގައި އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ވ .
ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވެސް މި ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެ ެ
ތގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިސްކަމެއްދީފައިވާނީ އެއް މާހައުލެއްގައި މުވައްޒަފުން ގައިގޯޅިވުން
ހލަ ު
މިޕްލޭނުގައި ،އައު އާންމު ާ
ނ
މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަކި އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެ ް
މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ .މިގޮތަށް އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،މި އިމާރާތަކީ މި މިނިސްޓްރީ
ކ
ކށްވާތީވެ ،އެކަކު އަނެކަ ާ
އން ވަދެ ނުކުމެ އުޅޭ އިމާރާތަ ަ
ރށް ގިނަ ި
އތުރުން އާންމުން ވަ ަ
އާއި މީރާ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ި
ބލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ތށް ވީހާވެސް ަ
ބައްދަލުނުވާނޭ ގޮ ަ

 .2އައު އާންމު ހާލަތުގައި މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް
އައު އާންމު ހާލަތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާއިރު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ޖއްސިދާނެއެވެ.
ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަ ެ

2.1

ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މ
ވނެ އިންތިޒާ ު
ގންދެ ޭ
ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓަކުންވެސް އެޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ެ
ހށް މުވައްޒަފުން
އ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޮފީ ަ
އ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަ ް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި ެ
އ
ށ ނެރޭއިރު އެ ް
ނ އޮފީހަ ް
އ ޑިޕާޓްމަންޓު/ސެކްޝަނުގެ ވެރިއެކެވެ .މިގޮތަށް މުވައްޒަފު ް
ނންމާނީ ެ
ނެރޭނެގޮތް ި
ނ
ހށް ނުނިކުން ަ
މލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އޮފީ ަ
މުވައްޒަފެއް އަނެއް މުވައްޒަފަކާ ކޮންޓެކްޓްވުން މަދުކުރުމަށް ސަ ާ
މސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ަ
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2.2

ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް މިނިސްޓަރ އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް
ފޮނުވުން
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ
އ
ފއިތުވި ހަފްތާގަ ި
ޓރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި ާ
މނިސްޓަރު އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެ ަ
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ި
ރސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓަރު އަދި ޕަރމަނަންޓް
ނިންމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބު ާ
ސެކްރެޓަރީއަށް ޑިޕާޓްމަންޓު ހެޑުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

2.3

މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން އާންމު ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުން
ގަވާއިދުން އޮފީހަށްނެރުން
އ
އައު އާންމު ހާލަތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ފޯރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ި
ނ ހުޅުވިފައެވެ .އަދި މި ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން
އެ ޚިދުމަތްދެވޭ ތަންތަން ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހުންނަންވާ ީ
މނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓު/ސެކްޝަންގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.
މަސައްކަތަށްނެރޭނެ ގޮތް ނިން ާ
-

ކައުންޓަރުންދެވޭ ޚިދުމަތް

-

ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

-

އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސައްކަތްތައް

-

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

 .3މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް
3.1

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުން
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އައު އާންމު ހާލަތުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ނެރޭނެ ގަޑިއަކީ ހެދުނު 8:00
އިން  14:00އަށެވެ .އަދި އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ  16:00ވަންދެނެނެވެ .އަދި ގޭގައި މަސައްކަތް
ކުރަން ފުރުސަތު ދެވޭ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މި ވަގުތު ތަކުގައެވެ.

3.2

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް
 3.2.1މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރޭއިރު ޖެހިޖެހިގެން ހުންނަ ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
ގ
ޓމަންޓު ެ
ދގައި  3ފޫޓުގެ ދުރުމިން ނެތްނަމަ ،އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިޕާ ް
މުވައްޒަފުންގެ ސްޓޭޝަން ދެމެ ު
ނ
ގ ގޮތު ް
ތން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓެކްޓް މަދުކުރުމު ެ
ހެޑު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަ ި
ތކުގައެވެ.
ށ ދުރުދުރުގައި ހުރި ސްޓޭޝަން ަ
ތ ް
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ  3ފޫޓް ދުރުގައި ތިބެވޭގޮ ަ
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އ ބޮޑެތި
ނނާ ި
ފންނާއި މާބަނޑު މުވައްޒަފު ް
އރު  60އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަ ު
 3.2.2މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރޭ ި
ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނެރޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަސައްކަތް
ނވެ.
ނ ެ
ކުރުވަންޖެހޭނީ ގޭގައި ތިބެގެ ް

3.3

އޮފީހުގައި އަދި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން
ށ
ހ ް
 3.3.1އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް :އައު އާންމު ހާލަތުގައި އޮފީ ަ
ށގެންނެވެ.
ނގަރގެ ބަދަލުގައި ކާޑު ބޭނުންކޮ ް
ވނީ ފި ް
ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
ށ ކޮންމެ
މިގޮތުން އައި.ގަރޑް މެޝިނުން "ސައިން އިން" އަދި "ސައިން އައުޓް" ވުމަށް ބޭނުންކުރުމަ ް
މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްސަ ކާޑެއް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކޮވިޑް 19-ގެ މި ހާލަތު ނިމެންދެން ހާޒިރީ ރެކޯޑު
ސ
ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ މި ކާޑެވެ .އަދި ކާޑު ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނާ ހިއް ާ
ގ
ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވާ ގަޑިއަކީ މީރާގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ގިނަ އަދަދެއް ެ
ނ
ގ ގޮތު ް
މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ގަޑިއަކަށްވާތީ ،އެގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ކޮންޓެކްޓްވުން މަދު ކުރުމު ެ
އޮފީހަށް ހާޒިރު ވެގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް "މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރީ
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.
ގތް :ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
 3.3.2ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާނެ ޮ
ހާޒިރީ ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "މައިކްރޯ ސޮފްޓް ފޯމު" މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން ގޭގައި މަސައްކަތް
ސސް ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާ
ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ލޮގް ކުރާ ފޯމުގެ ލިންކު ހިއުމަން ރި ޯ
ދވަހެއްގެ ހާޒިރީ "މައިކްރޯ ސޮފްޓް ފޯމު"
ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ު
މެދުވެރިކޮށްސަބްމިޓް ކުރަންވާނެއެވެ .ހާޒިރީ ބެލުމުގައި ބަލާނީ މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރީ
ސަބްމިޓްކުރައްވާ ގަޑިއަށެވެ .ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތުދެވޭ ވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ
ނ
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައެވެ .ހާޒިރީ ސަބްމިޓުކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަ ް
ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެންގުމުން ޙައްލުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 3.3.3އޮފީހަށް ސަލާން/އާއިލީ ޒިންމާ ބުނުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް :ކޮވިޑް 19ގެ ކުރިން އަމަލު ކުރަމުންއައި
އުސޫލުން

ސަލާން/އެފް.އާރު.އެލް

ބުނުމަށް

މެސެޖް

ނ
ކުރާ ީ

ހިއުމަން

ރިސޯސް

ސެކްޝަނުގެ

ނބަރަށެވެ .އަދި ސަލާން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާންތައް ސުޕަވައިޒަރުން
މޮބައިލްނަ ް
އެޕްރޫވްކުރާނީ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށެވެ .ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭ
ތން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ،
މުވައްޒަފުންވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބަލިހާލަތު ހރިގޮ ު
އވެ.
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަލާން/އެފް.އާރު.އެލް އަންގަންވާނެ ެ

3.4

ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން
ގ
 3.4.1އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ެ
މަސައްކަތްތައް ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.
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3.4.2

ގތުތަކުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ މުވައްޒަފެއް
ޑިޕާޓްމަންޓު ހެޑު ނުހުންނަ ވަ ު
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ށ
ހށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ލިސްޓްކޮ ް
 3.4.3ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހުން ދުވަ ަ
މަސައްކަތްތައް ނިންމޭ މިންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ.

3.5

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަމަލު ކުރާނެގޮތް
 3.5.1އައު އާންމު ހާލަތުގައި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރިމޯޓުކޮށް މަސައްކަތް
ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާދެވޭނެއެވެ.
3.5.2

ރިމޯޓު އެކްސެސް ދެވޭނީ ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުންވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

މ
ނ ކޮން ެ
 3.5.3ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން މި އުސޫލުގެ  3.3.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
އވެ.
ދުވަހެއްގެ ހާޒިރީ ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
ނ
 3.5.4ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް "ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެ ް
މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "މައިކްރޯ ސޮފްޓް ފޯމު"
މެދުވެރިކޮށް ލޮގް ކުރަންވާނެއެވެ.
 3.5.5އޮފީހަށް ނިކުމެގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާ
މުވައްޒަފުންވެސް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ވނެއެވެ.
 3.5.6ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ގަވާއިދުން ޑިޕާޓްމަންޓު/ސެކްޝަނުގެ ހެޑަށް ފޮނުވަން ާ
3.5.7

އ އީމެއިލްތައް ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ދނުމާ ި
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ި
ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

3.6

މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެގޮތް
ނ
ހށަހަޅަ ް
ފކުރުމަށް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ު
ކންކަމުގައި އިތުރަށް މައުލޫމަތު ސާ ު
 3.6.1މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ަ
ބޭނުންވާނަމަ،

ޝަކުވާ

ށހަޅާނީ
ހ ަ
ު

މިނިސްޓްރީގެ

މން
ހިއު ަ

ރިސޯސް

ސެކްޝަނުގެ

މެއިލް

 hr@finance.gov.mvއަށެވެ.
އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސް
ވނީ ީ
 3.6.2މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ފޮނު ާ
ސެކްޝަނުންނެވެ.
ޓ
ވ ޕަރމަނަން ް
ސވާނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކު ާ
ނން ލަ ް
އސަލައަކަށް ޖަވާބު ދި ު
 3.6.3މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަ ް
އވެ.
ސެކްރެޓަރީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މުވައްޒަފުންނަށް އޮންނާނެ ެ
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 .4މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
ށ ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިތޯ
 4.1އޮފީހަށް އަންނަ މުވައްޒަފުންގެ ހުން ހުރިތޯއާއި ކޮވިޑް 19-އަ ް
ނ
ހއްދަ ދެވޭ ީ
ވނުމަށް ު
ނއެވެ .އަދި އޮފީހަށް ަ
ނނައިރު ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭ ެ
ފހަށް ވަ ް
ބެލުމަށް އޮ ީ
ކޮވިޑް 19-އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތްނަމައެވެ.
ކށް ގުޅައި އެ
 4.2ކޮވިޑް 19-އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ަ
ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ މުވައްޒަފަކަށް
ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
 4.3މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސްޓޭޝަނަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަތް ދޮވެ ނުވަތަ ހޭންޑް
ތ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަ ް
ނވިއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ގޭގައި މަސައްކަތް
 4.4މުވައްޒަފެއް ދިރިއުޅޭ ތަނެއް އެޗްޕީއޭ ގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެ ެ
ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވަތަ ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މިހާރު ދިރިއުޅޭ
އެޑްރެސް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
އ
 4.5އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް 19-އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތެ ް
ފެނިއްޖެނަމަ ،މި މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް 19-ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެކަހެރިކޮށް
އ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ ި
 4.6މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ގޮ ނޑި ،މޭޒު ،ދޮރުގެ އަތްގަނޑު
އަދި

ތަޅު

ފަދަ

ތަންތަން

"ޑިސްއިންފެކްޓެންޓް

ސޮލިއުޝަން"

ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ކޮންމެ

ދުވަހަކުވެސް

ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.
 4.7މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ )ފޯނާއި ކީބޯޑުފަދަ( ތަކެތި ސާފުކުރުމަށްޓަކައި "ޑިސްއިންފެކްޓެންޓް ސޮލިއުޝަން"
ނ ސާފުކުރާ މީހުން ލައްވާ
ސޓޭޝަންފަދަ ތަންތަ ް
އޓޭނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންގެ ް
ތައްޔާރުކޮށް އޮފީސްތެރޭގައި ބެހެ ް
ނއެވެ.
ފންނަށް އަމިއްލައަށް ސާފުކުރެވޭ ެ
ސާފުކުރަން ބޭނުންނުވާ މުވައްޒަ ު
 4.8މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ މާސްކް އަދި އަންގިފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމަށްޓަކައި މަތި ބަންދު
ހސްކޮށް ކުނި
މ ޑަސްޕިންތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ު
ނނާނެއެވެ .އަދި ި
ބހެއްޓިފައި ހު ް
ކުރެވޭފަދަ ޑަސްޕިން އޮފީހުގައި ެ
ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
އރު ގައިގޯޅިވުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަހަރާ ލިފްޓަށް އެރޭނީ ގިނަވެގެން 3
 4.9މުވައްޒަފުން ލިފްޓު ބޭނުންކުރާ ި
މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
 4.10އަންހެން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާ އޭރިޔާގައި ދެ ފާޚާނާ ހުރި ނަމަވެސް ،ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަދެވޭނީ
އެއްބޭފުޅަކަށެވެ.

Page 6 of 12

 .5އޮފީހަށް ތަކެތި ބަލައި ގަތުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ގެންގުޅޭނެގޮތް
އވަނީ ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން
ޖހިފަ ި
ގތުމަށް ހަމަ ެ
ފހަށް ތަކެތި ބަލައި ަ
 5.1އައު އާންމު ހާލަތުގައި އޮ ީ
ނވެ.
ރނިކް ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށްގެން ެ
އާންމު ކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް 19-ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޓް ޯ
ތ
ގއި އެ ތަކެ ި
ކތަނެއް ަ
މށްފަހު ވަ ި
ކތި ބަލައިގަތު ަ
ގނެވޭފަދަ ތަ ެ
ދވެރިކޮށް ބަލައި ނު ަ
 5.2އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް މެ ު
ބެހެއްޓޭނެއެވެ.
 5.3އަދި އެ ތަކެތި އޮފީހުގެ ތެރެއަށް ގެންދާނީ ރަނގަޅަށް "ޑިސްއިންފެކްޓް" ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ އަތް ދޮންނަންވާނެއެވެ.
ތތެރިވާ މުވައްޒަފުން ގިނަގިނައި ް
 5.4ތަކެތި ބަލައި ގަތުމުގައި ހަރަކާ ް
ވރިކޮށްގެންނެވެ.
 5.5މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދު ެ
ނންކުރާނީ ޑިޖިޓަލްކޮންނެވެ.
 5.6އައު އާންމު ހާލަތުގައި އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ބޭ ު
ނކުރުން ވީހާވެސް މަދުކުރަންވާނެއެވެ.
 5.7ޕްރިންޓްކޮށް ހާޑް ކޮޕީތައް ބޭނު ް
ށގެންނެވެ.
 5.8ލިޔެ ކިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި ބޭނުންކޮ ް
ޓނީ ޖެމްސް އަދި ކޭސް މެނޭޖަރގެ ތެރެއިންނެވެ.
ޖކޮށް ބަލަހައް ާ
 5.9އޮފީހަށް އަންނަ ސިޓީތައް މެނޭ ް
ލޔެކިޔުންތައް
އ މުވައްޒަފާ ބަދަލު ނުކުރެވޭ ި
 5.10ކޭސް މެނޭޖަރ އަދި ޖެމްސުގެ ތެރެއިން އެއް މުވައްޒަފު އަނެ ް
ބަދަލުކުރާނީ އޮފީހުގެ ރަސްމީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށގެންނެވެ.

 .6ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
 6.1މިނިސްޓްރީގެ ކޮވިޑް 19-ޕްލޭނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި
ނ
ވ .މިގޮތު ް
ފދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައެ ެ
މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ަ
ށ ނުކުންނަ
ފހަ ް
ތން ،އޮ ީ
ރކޮށްގެންނެވެ .މިގޮ ު
މޖެހިފައިވަނީ "ޓީމްސް" މެދުވެ ި
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަ ަ
މުވައްޒަފެއްނަމަ މި ބައްދަލުވުމުގައި "ޓީމްސް" މެދުވެރިކޮށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒު ނުވަތަ ސްޓޭޝަންގައި
ހުރެގެން ބައިވެރިވުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
ނށް  3ފޫޓް
ހލަތެއްގައި ބޭއްވޭނީ ބައިވެރިން ަ
 6.2ބައްދަލުވުން މީޓިންގ ރޫމުގައި ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ާ
ބއިވެރިންގެ އަދަދު ވާންވާނީ  3ފޫޓް ދުރުގައި ތިބެވޭ އަދަދަކަށެވެ.
ދުރުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށެވެ .އަދި ަ
 6.3ގިނަ މުވައްޒަފުން އެއްވެގެން ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ޙަފްލާއެއް އައު އާންމު ހާލަތުގައި
ނުބާއްވާނެއެވެ.
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 .7އޮފީހަށް އެކި ކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތް
ތ
ގ ކުރިން ހެލްތް ސްކްރީން ކުރެވޭނެއެވެ .ހެލް ް
 7.1އޮފީހަށް އެކި ކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތައް އޮފީހަށް ވަނުމު ެ
ސްކްރީން ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ފޯމު އެނެކްސް  1އަދި  2ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ނ
ހށް ވަދެވޭ ެ
ނ އޮފީ ަ
ގން  5މީހުންނަށެވެ .ގިނަވެގެ ް
 7.2އަދި ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދައް އެއްފަހަރާ ވަދެވޭނީ ގިނަވެ ެ
ތށް ބެހެއްޓޭނެއެވެ.
ނނަ ގޮ ަ
އަދަދު އާންމުންނަށް ފެ ް
ކން ކިއުގައި މަޑުކުރަންޖެހޭނީ އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް
 7.3އަދި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަ ު
 3ފޫޓް ދުރުގައެވެ.
ވހާވެސް އަވަހަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
 7.4ކަމަކަށްއެދި އަންނަ ފަރާތަކަށް ީ
ތގައި އަންނަންޖެހޭ ގަޑި ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެކަން
ހލަ ު
 7.5އަވަހަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވޭ ާ
އެފަރާތަކަށް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.
ވ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެވޭނެކަން އެ ފަރާތަކަށް
 7.6މިނިސްޓްރީގެ "ލައިވް ޗެޓް" މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރަން ބޭނުން ާ
އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.
ކށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އައު އާންމު
ޕޓްމަންޓުތަ ަ
 7.7މިގޮތަށް އޮފީހަށް ކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތައް އޮފީހުގެ ޑި ާ
ހާލަތުގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
ނ
ތ ް
 7.8އޮފީހަށް ކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސޮއިކުރަން ދެވޭ ގަލަން ވަގު ު
ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
 7.9ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ސަރަހައްދުގައި އަތް ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައި ޑަސްޕިން ބެހެއްޓޭނެއެވެ.
ޖހޭ ކަންކަން
ގ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރަން ެ
ތކުން އޮފީހަށް ވަނުމު ެ
ރތް ަ
ނ އަންނަ ފަ ާ
 7.10އޮފީހަށް ބޭރު ް
ތށް ބެހެއްޓޭނެއެވެ.
ފންނަ ގޮ ަ
އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ެ
އ ފަސޭހައިން
ތތަ ް
ނންތަކަށް އަންނަންޖެހޭ ފަރާ ް
ހން ބޭ ު
 7.11މިނިސްޓްރީއަށް އެކި އެކި ބައްދަލުވުންތަކަށާއި އެހެނި ެ
ލތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ގޮތް
ސްކްރީން ކުރުމަށްޓަކައި "މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ހެ ް
ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
ތކަށް މި ފޯމު
ހ ފަރާތް ަ
ނސްޓްރީއަށް އަންނަންޖެ ޭ
މ ި
ހނިހެން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ި
އ އެ ެ
ދލުވުންތަކަށާ ި
 7.12މިގޮތުން ބައް ަ
ށ އައުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ދުރާލާ ފޮނުވައި ،މިނިސްޓްރީއަ ް
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 .8އޮފީސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
 8.1އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑުލައިނާއި އެއްގޮތަށް އޮފީސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
 8.2އޮފީހުގެ ފާޚާނާތައް ކޮންމެ ގަޑިއިރަކުން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
 8.3އޮފީސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ސާފުކުރާނެ
ނ
ގޮތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތުދީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް އެ ފަރާތްތަކު ް
ސާފުކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ކށް ،ސާފުކުރުމުގެ
 8.4މިނިސްޓްރީ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް ކުރެވިފައިވާތީ ،އެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ޮ
މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އަޅަންޖެހޭ
ވނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް މާއްދާއެއް ސާފުކުރުމުގެ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންކަން އެ ފަރާތަށް އަންގަން ާ
އެއްބަސްވުމަށް އިތުރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ކންކަން ބަލައި
 8.5ސާފުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތައްވެސް އޮފީހަށް ވެއްދޭނީ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ބަލަންޖެހޭ ަ
ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ވސް ވައި ދައުރުވާގޮތް ހަދަންޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް
 8.6ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އޭސީ ކޮށްފައިވާތަންތަން ެ
އެއްވަގުތެއްގައި ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވައި ވައި ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދޭނެއެވެ.
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 .9މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް
 9.1އޮފީހަށް އަންނައިރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް މާސްކް އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި
އޮފީހުގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް އުޅެންޖެހޭނީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ.
ތން އެޅެންހުރި
ގ ު
 9.2ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ކޮވިޑް 19-ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުދީ ޮ
ތ އެމީހެއްގެ
ބނުންކުރާ ތަކެ ި
ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާއިގެންނެވެ .މިގޮތުން ސާފުތާހިރުވުމާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޭ
އަތުގައި ގެންގުޅުން
ނ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ކމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ އެކަ ް
 9.3ކޮވިޑް 19-ގެ އަލާމާތެއް ހުރި ަ
ނން
އުސޫލުން އޮފީހަށް ސަލާން ބު ު
 9.4އައިސޮލޭޝަން ނުވަތަ ކަރަންޓީން ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ސުޕަވައިޒަރަށް
ނ
އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެންގު ް
ގ ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ހުރި ނެތްގޮތެއް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ
 9.5އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ތިމާ ެ
ތެރެއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނަށް ނުދިއުން
ނ ރަނގަޅަށް
ނންކޮށްގެ ް
 9.6ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގަޔާއި ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނުވަތަ އުޅަބޮށީގެ އެތެރެފުށުން ބޭ ު
ނިވާކުރުން
ނދިއުން
ނށް ު
އތް ދޮވެގެންނޫނީ ސްޓޭޝަ ަ
 9.7އޮފީހަށް ވަނުމާއެކު ސެނެޓައިޒާއިން އަތް ސާފުކޮށްގެން ނުވަތަ ަ
 9.8ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.
ނ
ޓ ް
ނފަދަ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި މެނުވީ ނުބެހެއް ު
މބައިލް ފޯ ު
މިގޮތުން އަތްދަބަހާ ޮ
 9.9އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޝެއަރ ނުކުރުން .އަދި އެހެން
ކރުން .މިސާލަކަށް ފަންސޫރު ،ގަލަން ،ހީރަސް ދަތި ފަދަ ޝެއަރ ނުކުރުން
ނންނު ު
މުވައްޒަފުންގެ ތަކެތި ބޭ ު
ނ ނުދިނުން ،އަދި މުވައްޒަފުގެ މޭޒުމަތީ ފޯނު
 9.10އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީ ފޯނު އެހެން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަ ް
ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ފޯނު ބޭނުން ނުކުރުން.
ތއްގައި މެނުވީ ނުދިއުން .އަދި ދާންޖެހިއްޖެ
ލ ެ
 9.11އެހެން މުވައްޒަފުން ކައިރިއަށް ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިއްޖެ ހާ ަ
ނ
ހާލަތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓު ް
ނ
އ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކޮށްގެން ގެންގުޅެ ބެލެހެއްޓު ް
 9.12ލިޔެކިޔުންތައް ކަރުދާހުގައި ޕްރިންޓްކޮށްގެން ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގަ ި
 9.13އޮފީސް ގަޑީގައި ކައިބޮއެ ނުހަދާވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން އަދި ކާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ނކުރުން.
ދ ތަށި ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކޮށްގެން ބޭނު ް
ސްޓޭޝަންގައި ކާން އިނުން އަ ި
ނއިން އަތްދޮވެ ސާފުކުރުން
 9.14އޮފީހުގައި ހޭދަކުރާވަގުތު ގިނަގި ަ
ނ
ނންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސިޑި ބޭނުންކުރުން އަދި ލިފްޓް ބޭނުންކުރައްވާނަމަ ،ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓު ް
 9.15ލިފްޓް ބޭ ު
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އެނެކްސް  : 1ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް

ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން

ފާއިތުވި  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ނުވޭ

ކކުރެވޭ
ބައްޔަށް ޝައް ު

ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކާ

އެއްވެސް އަލާމާތެއް

ކޮންޓެކްޓް ފެފައިވޭތޯ؟

ހުރިތޯ؟

އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ

ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާނަމަ

އޮފީހަށް އައުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން
ވޑިއޯ ކޮންފަރެސްކޮށް ނުވަތަ ފޯނުން
އެ ފަރާތަކާއިއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ީ
ވާހަކަ ދެއްކުން
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ނެތް

ތކަށް
އެފަރާ ަ
އޮފީހަށް
ވަނުމަށް
ހުއްދަ ދިނުން

އެނެކްސް  : 3ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު
ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު


ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިއުތިރާޒް ކުރޭތޯ؟
ނޫން

އާން
ނަން:

ނބަރު:
މޮބައިލް ނަ ް

އައި.ޑީ/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

ޤައުމު )ބޭރު ޤައުމެއްގެ ބޭފުޅެއްނަމަ(:

މިނިސްޓްރީއަށް އައި ބޭނުން:
ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި މުވައްޒަފު:

1

މަޤާމު:

ތއް ހުރިތޯ ބެލުން:
ވސް އަލާމާ ެ
އ ެ
އވާ އެ ް
ގ ި
ތިރީ ަ
ޅން
ކެއްސާ ކިނބިހި އެ ު

ނ
ރޯގާޖެހި ނޭފަތް ބެދު ް

ހުންއައުން

ނ
ގވު ް
ނޭވާލާން އުދަ ޫ

2

ފރާތަކާ ކޮންޓެކްޓް ވިތޯ؟
ޖހިފައިވާ ަ
ގއި ބަލި ެ
ރ ަ
ހގެ ތެ ޭ
ފާއިތުވި  14ދުވަ ު
އާއެކޭ

3

ނޫނެކޭ

ތކާ ކޮންޓެކްޓް ވިތޯ؟
އވާ ފަރާ ަ
ފ ި
ހށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ަ
ވއިރަ ަ
ނވަތަ ަ
ފރާތަކާއި ު
ޝއްކު ކުރެވޭ ަ
ަ
އރަހަށް
ވަ ި
އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި....................................:

ތާރީޚް.............................................:

ނޯޓު :މި ފޯމު "މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފޯމަށް އެކްސެސް
ވެވޭނެއެވެ.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bk1XQnw4kUeaY9AdeoWv1guavb1MbpMgaSe7pqi0i1UQlIzQzJYNEtLQktJOFNRVkdRWk5DNTlWMy4u
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