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 ތައާރަފް  .1

" ނޯމަލް ނިއު" ކުރުމަށްފަހު، ފުރަބަންދު ސަރަހައްދު ގްރޭޓަރމާލެ ގުޅިގެން އާއި) 19-ކޮވިޑް ( ވައިރަސް ކޮރޯނާ ނޮވެލް

. ގެންނަންޖެހިފައެވެ  ބަދަލުތަކެއް މިވަނީ ކުރާގޮތަށް މަސައްކަތް އޮފީސްތަކުގައި ދާއިރު، ހާލަތަށް އާންމު އައު ނުވަތަ

 ކުރަންެޖހޭ ގޮތުން ިހންގުުމގެ މިނިސްޓްރީގެ ާހލަތުގައި އާންމު އައު މިނިސްޓްރީން މި މިޕްލޭނަކީ  އެހެންކަމުން،

. ޕްލޭނެވެ ބަޔާންކުރާ ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް އަމަލުކުރުމަށް ކޮށްދިނުމުަގއި ފޯރު ހުއްޓުމެއްނެތި ޚިދުމަތްތައް އަދި މަސައްކަތްތަކާއި

 މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި ގޮތާއި، ގެންާދނެ ކުރިއަށް ޚިދުަމތްތައް މިނިސްޓްރީގެ ހާލަތުގައި އާްނމު އައު ޕްލޭންގައި  މި މިގޮތުން،

ނޑައެޅުމާއި ވަގުތު އަދަދާއި، މަސައްކަތްކުރާނެ  ކުރަންޖެހޭގޮތްތައް  އަމަލު ނިކުތުމުގައި މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން އަދި ކަ

 ފަރާތްތަކުގެ  ޒިޔާރަތްކުރާ އޮފީހަށް ބޭނުންތަކުގައި އެކި އިތުރުން، ވައްޒަފުންގެމު މިނިސްޓްރީގެ އަދި. ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

    .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ  ޕްލޭނުގައި މި ފިޔަވަޅުތައްވެސް އަޅަންޖެހޭ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ

 

 ގައިގޯޅިވުން މުވައްޒަފުން މާހައުލެއްގައި އެއް އިސްކަމެއްދީފައިވާނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ާހލަުތގައި އާންމު އައު މިޕްލޭނުގައި،

 ތިބެގެން  ގޭގައި މުވައްޒަފުން ބައެއް އަދި ކުރުމަށާއި މަސައްކަތް ނެރެގެން މުވައްޒަފުން އަދަދަކަށް ވަކި ގޮތުން މަދުކުރުމުގެ

 މިނިސްޓްރީ  މި އިމާރާތަކީ މި ބޭނުމަކީ، ނެރުމުގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް މިގޮތަށް. ހަމަޖެއްސުމަށެވެ ގޮތަށް ރެވޭކު މަސައްކަތް

 އަނެކަކާ  އެކަކު އިމާރާތަަކށްވާތީވެ، އުޅޭ ނުކުމެ ވަދެ ގިނަިއން ވަަރށް އާންމުން ިއތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ގެ މީރާ އާއި

  .ތުންނެވެގޮ އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތަށް ކުޑަކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ފެތުރުމުގެ ލިބަ  ވީހާވެސް ގޮަތށް ބައްދަލުނުވާނޭ

  

  އައު އާންމު ހާލަތުގައި މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް  .2

އައު އާންމު ހާލަތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާއިރު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

  ހަމަެޖއްސިދާނެއެވެ. ތައްގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު

 މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުން  ތަކުގެޑިޕާޓްމަންޓު 2.1

އްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ެގންދެޭވނެ އިންތިޒާުމ ޑިޕާޓްމަންޓެހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓަކުންވެސް އެ

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޮފީަހށް މުވައްޒަފުން 

ފީހަްށ ނެރޭއިރު އެްއ މިގޮތަށް މުވައްޒަފުްނ އޮނެރޭނެގޮތް ިނންމާނީ ެއ ޑިޕާޓްމަންޓު/ސެކްޝަނުގެ ވެރިއެކެވެ. 

މުވައްޒަފެއް އަނެއް މުވައްޒަފަކާ ކޮންޓެކްޓްވުން މަދުކުރުމަށް ސަާމލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އޮފީަހށް ނުނިކުންަނ 

   މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ަމސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް މިނިސްޓަރ  2.2

  ފޮނުވުން

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ 

ގަިއ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ިމނިސްޓަރު އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެަޓރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި ާފއިތުވި ހަފްތާ

ނިންމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުާރސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓަރު އަދި ޕަރމަނަންޓް 

  ސެކްރެޓަރީއަށް ޑިޕާޓްމަންޓު ހެޑުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

  

މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން އާންމު ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުން  2.3

 އިދުން އޮފީހަށްނެރުން ގަވާ

ކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ  އައު އާންމު ހާލަތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ފޯރު

އެ ޚިދުމަތްދެވޭ ތަންތަން ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހުންނަންވާނީ ހުޅުވިފައެވެ. އަދި މި ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން 

  ށްނެރޭނެ ގޮތް ނިންާމނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓު/ސެކްޝަންގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.މަސައްކަތަ

 ކައުންޓަރުންދެވޭ ޚިދުމަތް -

 ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް -

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް -

 އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސައްކަތްތައް -

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް -

  

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް  .3

ނޑައެޅުން  3.1   މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ވަގުތު ކަ

 8:00އަކީ ހެދުނު މި އުސޫލުގެ ދަށުން އައު އާންމު ހާލަތުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ނެރޭނެ ގަޑި

އަދި ގޭގައި މަސައްކަތް  ވަންދެނެނެވެ. 16:00މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އަށެވެ. އަދި އެންމެ ލަސްވެގެން  14:00އިން 

  ކުރަން ފުރުސަތު ދެވޭ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މި ވަގުތު ތަކުގައެވެ.

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް  3.2

ންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޖެހިޖެހިގެން ހުންނަ ސްޓޭޝަ މަސައްކަތަށް ނެރޭއިރު މުވައްޒަފުން 3.2.1

ފޫޓުގެ ދުރުމިން ނެތްނަަމ، އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިޕާްޓމަންޓުެގ  3ގެ ސްޓޭޝަން ދެމެުދގައި މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓެކްޓް މަދުކުރުމުެގ ގޮތުްނ  ހެޑު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަިތން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ފޫޓް ދުރުގައި ތިބެވޭގޮަތށް ދުރުދުރުގައި ހުރި ސްޓޭޝަންަތކުގައެވެ. 3މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ 
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ނޑު މުވައްޒަފުްނނާއި ބޮޑެތި  60މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރޭިއރު  3.2.2 އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަުފންނާއި މާބަ

އަދި މިފަދަ މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަސައްކަތް  ވެ.ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނެރޭނެއެ

  ކުރުވަންޖެހޭނީ ގޭގައި ތިބެގެްނެނވެ.

  އޮފީހުގައި އަދި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން  3.3

އައު އާންމު ހާލަތުގައި އޮފީަހްށ  އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް: 3.3.1

އްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ފިްނގަރގެ ބަދަލުގައި ކާޑު ބޭނުންކޮްށގެންނެވެ. ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެ

ރޑް މެޝިނުން  "ސައިން އިން" އަދި "ސައިން އައުޓް" ވުމަށް ބޭނުންކުރުމަްށ ކޮންމެ މިގޮތުން އައި.ގަ

ގެ މި ހާލަތު ނިމެންދެން ހާޒިރީ ރެކޯޑު  19-ކާޑެއް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްސަ 

އްޒަފުންނާ ހިއްާސ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ މި ކާޑެވެ. އަދި ކާޑު ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މުވަ

ޒަފުންނާއެކު ގިނަ އަދަދެއްެގ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވާ ގަޑިއަކީ މީރާގެ މުވައް

އެގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ކޮންޓެކްޓްވުން މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުްނ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ގަޑިއަކަށްވާތީ، 

އޮފީހަށް ހާޒިރު ވެގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް "މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރީ 

 އޮންނާނެއެވެ.ފުރުސަތު ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ 

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާނެ ޮގތް: 3.3.2

ހާޒިރީ ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "މައިކްރޯ ސޮފްޓް ފޯމު" މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން ގޭގައި މަސައްކަތް 

ހިއްސާ  ލޮގް ކުރާ ފޯމުގެ ލިންކު ހިއުމަން ރިޯސސް ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފުންނާ ގެ ހާޒިރީކުރާ މުވައްޒަފުން

"މައިކްރޯ ސޮފްޓް ފޯމު" ުދވަހެއްގެ ހާޒިރީ  އެ ފެށުމުގެ ކުރިން . އަދި ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިކުރެވޭނެއެވެ

ހާޒިރީ ބެލުމުގައި ބަލާނީ މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރީ  ސަބްމިޓް ކުރަންވާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް

ވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ މަށް ފުރުސަތުދެވޭ އި މަސައްކަތް ކުރުގޭގަ ސަބްމިޓްކުރައްވާ ގަޑިއަށެވެ. 

މަ އެކަްނ ހާޒިރީ ސަބްމިޓުކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައެވެ.

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެންގުމުން ޙައްލުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ގެ ކުރިން އަމަލު ކުރަމުންއައި  19ކޮވިޑް އޮފީހަށް ސަލާން/އާއިލީ ޒިންމާ ބުނުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް: 3.3.3

އުސޫލުން ސަލާން/އެފް.އާރު.އެލް ބުނުމަށް މެސެޖް ކުރާީނ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ 

މޮބައިލްނަްނބަރަށެވެ. އަދި ސަލާން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާންތައް ސުޕަވައިޒަރުން 

މު މެދުވެރިކޮށެވެ. ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭ އެޕްރޫވްކުރާނީ އެޗް.އާރު ސިސްޓަ

މުވައްޒަފުންވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބަލިހާލަތު ހރިގޮުތން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، 

   ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަލާން/އެފް.އާރު.އެލް އަންގަންވާނެެއވެ.

  ޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން މުވައް 3.4

އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންެގ  3.4.1

 މަސައްކަތްތައް ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފެއް  ކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިސް ވަުގތުތަކުގައިޑިޕާޓްމަންޓު ހެޑު ނުހުންނަ  3.4.2

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހުން ދުވަަހށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ލިސްޓްކޮްށ  3.4.3

 މަސައްކަތްތައް ނިންމޭ މިންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ.

  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަމަލު ކުރާނެގޮތް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގޭގައި  3.5

އައު އާންމު ހާލަތުގައި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރިމޯޓުކޮށް މަސައްކަތް  3.5.1

 ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާދެވޭނެއެވެ.

ނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދެއްގެ މުވަ 3.5.2  އްޒަފުންނަށެވެ.ރިމޯޓު އެކްސެސް ދެވޭނީ ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުންވެސް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންެމ  3.3.2ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން މި އުސޫލުގެ  3.5.3

 ދުވަހެއްގެ ހާޒިރީ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

އާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެްނ  19-ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް "ކޮވިޑް 3.5.4

މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "މައިކްރޯ ސޮފްޓް ފޯމު" 

 މެދުވެރިކޮށް ލޮގް ކުރަންވާނެއެވެ.

އޮފީހަށް ނިކުމެގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާ  3.5.5

 ތު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންވެސް ރަސްމީ މަސައްކަ

 ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ގަވާއިދުން ޑިޕާޓްމަންޓު/ސެކްޝަނުގެ ހެޑަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. 3.5.6

ންވާނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ިދނުމާިއ އީމެއިލްތައް ޗެކްކުރަ 3.5.7

ނޑައެޅޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް  ތައް ކަ

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެގޮތް  3.6

މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ަކންކަމުގައި އިތުރަށް މައުލޫމަތު ސާުފކުރުމަށް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ުހށަހަޅަްނ  3.6.1

ނިސްޓްރީގެ ހިއުަމން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މެއިލް ބޭނުންވާނަަމ، ޝަކުވާ ުހަށހަޅާނީ މި

 hr@finance.gov.mv .ެއަށެވ 

މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުާވނީ ީއމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސް  3.6.2

 ސެކްޝަނުންނެވެ. 

ކުާވ ޕަރމަނަންްޓ މަްއސަލައަކަށް ޖަވާބު ދިުނން ލަްސވާނަމަ، އެކަމުގެ ޝަމުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާފައިވާ  3.6.3

 ސެކްރެޓަރީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މުވައްޒަފުންނަށް އޮންނާނެެއވެ.
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 މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން  .4

އަްށ ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިތޯ  19-އޮފީހަށް އަންނަ މުވައްޒަފުންގެ ހުން ހުރިތޯއާއި ކޮވިޑް 4.1

އަދި އޮފީހަށް ަވނުމަށް ުހއްދަ ދެވޭީނ ބެލުމަށް އޮީފހަށް ވަްނނައިރު ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭެނއެވެ. 

 އް ނެތްނަމައެވެ.އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެ 19-ކޮވިޑް

އަލާމާތެއް ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ގުޅައި އެ އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް  19-ކޮވިޑް 4.2

އަދި އެ މުވައްޒަފަކަށް  އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ފަރާތްތަކުގެ 

 ޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.އްސައިދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަހަމަޖަ

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސްޓޭޝަނަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަތް ދޮވެ ނުވަތަ ހޭންޑް  4.3

 ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަްތ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް ގޭގައި މަސައްކަތް މުވައްޒަފެއް ދިރިއުޅޭ ތަނެއް އެޗްޕީއޭ ގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެެނވިއްޖެނަމަ، އެ  4.4

މިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މިހާރު ދިރިއުޅޭ  ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވަތަ ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

 އެޑްރެސް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތެްއ  19-ކޮވިޑްއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން  4.5

ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެކަހެރިކޮށް  19-ފެނިއްޖެނަމަ، މި މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާިއ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ނޑު ނޑި، މޭޒު، ގޮތުން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ގޮ އިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 19-މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް 4.6 ދޮރުގެ އަތްގަ

އަދި ތަޅު ފަދަ ތަންތަން "ޑިސްއިންފެކްޓެންޓް ސޮލިއުޝަން" ބޭނުންކޮށްެގން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 

 ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ޓް ސޮލިއުޝަން" މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ (ފޯނާއި ކީބޯޑުފަދަ) ތަކެތި ސާފުކުރުމަށްޓަކައި "ޑިސްއިންފެކްޓެން 4.7

އަދި މުވައްޒަފުންގެ ްސޓޭޝަންފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރާ މީހުން ލައްވާ  ތައްޔާރުކޮށް އޮފީސްތެރޭގައި ބެހެްއޓޭނެއެވެ.

 ވޭެނއެވެ.ސާފުކުރަން ބޭނުންނުވާ މުވައްޒަުފންނަށް އަމިއްލައަށް ސާފުކުރެ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމަށްޓަކައި މަތި ބަންދު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ މާސްކް އަދި އަންގިފަދަ ތަކެތި  4.8

ކުރެވޭފަދަ ޑަސްޕިން އޮފީހުގައި ެބހެއްޓިފައި ހުްނނާނެއެވެ. އަދި މި ޑަސްޕިންތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ުހސްކޮށް ކުނި 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ

 3ފްޓަށް އެރޭނީ ގިނަވެގެން ޓު ބޭނުންކުރާިއރު ގައިގޯޅިވުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަހަރާ ލިމުވައްޒަފުން ލިފް 4.9

  މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އަންހެން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާ އޭރިޔާގައި ދެ ފާޚާނާ ހުރި ނަމަވެސް، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަދެވޭނީ  4.10

  އެއްބޭފުޅަކަށެވެ.
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  ލިޔެކިޔުންތައް ގެންގުޅޭނެގޮތް ބަލައި ގަތުމާއި  އޮފީހަށް ތަކެތި  .5

އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން  19-އޮީފހަށް ތަކެތި ބަލައިަގތުމަށް ހަމަެޖހިފަިއވަނީ ކޮވިޑްއައު އާންމު ހާލަތުގައި  5.1

 ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޓްޯރނިކް ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށްގެންެނވެ. 19-އާންމު ކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް

ތުަމށްފަހު ވަިކތަނެއްަގއި އެ ތަކެިތ ލައިގައަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް މެުދވެރިކޮށް ބަލައި ނުަގނެވޭފަދަ ތަެކތި ބަ 5.2

 ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

 ރަނގަޅަށް "ޑިސްއިންފެކްޓް" ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.އޮފީހުގެ ތެރެއަށް ގެންދާނީ އެ ތަކެތި  އަދި 5.3

 ތަކެތި ބަލައި ގަތުމުގައި ހަރަކާްތތެރިވާ މުވައްޒަފުން ގިނަގިނައިްނ އަތް ދޮންނަންވާނެއެވެ. 5.4

 ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުެވރިކޮށްގެންނެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް  5.5

 އައު އާންމު ހާލަތުގައި އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ބޭުނންކުރާނީ ޑިޖިޓަލްކޮންނެވެ. 5.6

 ޕްރިންޓްކޮށް ހާޑް ކޮޕީތައް ބޭނުްނކުރުން ވީހާވެސް މަދުކުރަންވާނެއެވެ. 5.7

 އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި ބޭނުންކޮްށގެންނެވެ.ލިޔެ ކިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ  5.8

 އޮފީހަށް އަންނަ ސިޓީތައް މެނޭްޖކޮށް ބަލަހައްާޓނީ ޖެމްސް އަދި ކޭސް މެނޭޖަރގެ ތެރެއިންނެވެ. 5.9

ކޭސް މެނޭޖަރ އަދި ޖެމްސުގެ ތެރެއިން އެއް މުވައްޒަފު އަނެްއ މުވައްޒަފާ ބަދަލު ނުކުރެވޭ ިލޔެކިޔުންތައް  5.10

  ރަސްމީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށގެންނެވެ.ބަދަލުކުރާނީ އޮފީހުގެ 

   

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން ރަސްމީ  .6

ޕްލޭނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި  19-މިނިސްޓްރީގެ ކޮވިޑް 6.1

. މިގޮތުްނ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓެލެކޮންފަރެންސިންގަފދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައެވެ 

 ނުކުންނަ އޮީފހަށް  މިގޮުތން، ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ "ޓީމްސް" މެދުވެިރކޮށްގެންނެވެ.

 ސްޓޭޝަންގައި ނުވަތަ މޭޒު  މުވައްޒަފެއްގެ އެ  މެދުވެރިކޮށް " ޓީމްސް" ބައްދަލުވުމުގައި މި މުވައްޒަފެއްނަމަ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ ބައިވެރިވުމަށް ހުރެގެން

ފޫޓް  3ވުން މީޓިންގ ރޫމުގައި ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ާހލަތެއްގައި ބޭއްވޭނީ ބައިވެރިންަނށް ލުބައްދަ 6.2

 ފޫޓް ދުރުގައި ތިބެވޭ އަދަދަކަށެވެ. 3ދުރުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ަބއިވެރިންގެ އަދަދު ވާންވާނީ 

އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ޙަފްލާއެއް އައު އާންމު ހާލަތުގައި  ގިނަ މުވައްޒަފުން އެއްވެގެން ބާއްވާ 6.3

 ނުބާއްވާނެއެވެ.
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 އަމަލުކުރާނެގޮތް  އޮފީހަށް އެކި ކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު  .7

ހެލްްތ  އޮފީހަށް އެކި ކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތައް އޮފީހަށް ވަނުމުެގ ކުރިން ހެލްތް ސްކްރީން ކުރެވޭނެއެވެ. 7.1

  .ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ 2 އަދި 1އެނެކްސް ސްކްރީން ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ފޯމު 

ގިނަވެގެްނ އޮފީަހށް ވަދެވޭެނ  މީހުންނަށެވެ. 5އަދި ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދައް އެއްފަހަރާ ވަދެވޭނީ ގިނަވެެގން  7.2

 އަދަދު އާންމުންނަށް ފެްނނަ ގޮަތށް ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

ވަންނަ ފަރާތްތަުކން ކިއުގައި މަޑުކުރަންޖެހޭނީ އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއަށް އަދި  7.3

 ފޫޓް ދުރުގައެވެ. 3

 ކަމަކަށްއެދި އަންނަ ފަރާތަކަށް ީވހާވެސް އަވަހަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. 7.4

ގަޑި ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެކަން  އަވަހަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވޭ ާހލަުތގައި އަންނަންޖެހޭ 7.5

 އެފަރާތަކަށް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ "ލައިވް ޗެޓް" މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރަން ބޭނުންާވ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެވޭނެކަން އެ ފަރާތަކަށް  7.6

 އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.

އަންނަ ފަރާތްތައް އޮފީހުގެ ޑިާޕޓްމަންޓުތަަކށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އައު އާންމު މިގޮތަށް އޮފީހަށް ކަންކަމުގައި  7.7

 ހާލަތުގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

އޮފީހަށް ކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސޮއިކުރަން ދެވޭ ގަލަން ވަގުުތްނ  7.8

 ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ސަރަހައްދުގައި އަތް ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައި ޑަސްޕިން ބެހެއްޓޭނެއެވެ.ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ  7.9

ވަނުމުެގ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން  އޮފީހަށްބޭރުްނ އަންނަ ފަާރތްަތކުން  ށްއޮފީހަ 7.10

  އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ެފންނަ ގޮަތށް ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއަށް އެކި އެކި ބައްދަލުވުންތަކަށާއި އެހެނިެހން ބޭުނންތަކަށް އަންނަންޖެހޭ ފަރާްތތަްއ ފަސޭހައިން  7.11

ސްކްރީން ކުރުމަށްޓަކައި "މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ހެްލތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ގޮތް 

 ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. 

އަންނަންޖެހޭ ފަރާތްަތކަށް މި ފޯމު  ިމިނސްޓްރީއަށްއެކި ކަންކަމުގައި އެެހނިހެން އެކިއި މިގޮތުން ބައްަދލުވުންތަކަށާ 7.12

  ދުރާލާ ފޮނުވައި، މިނިސްޓްރީއަްށ އައުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
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 މުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް އޮފީސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު  .8

އެއްގޮތަށް އޮފީސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑުލައިނާއި  8.1

  ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

 އޮފީހުގެ ފާޚާނާތައް ކޮންމެ ގަޑިއިރަކުން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 8.2

ޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ސާފުކުރާނެ އޮފީސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ 8.3

ގޮތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތުދީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް އެ ފަރާތްތަކުްނ 

 ސާފުކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

އިވާތީ، އެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާޮކށް، ސާފުކުރުމުގެ މިނިސްޓްރީ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް ކުރެވިފަ 8.4

ނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އަޅަންޖެހޭ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ކަ

ފުކުރުމުގެ އަދި މިގޮތަށް މާއްދާއެއް ސާ ންގަންާވނެއެވެ.ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންކަން އެ ފަރާތަށް އަ

 އެއްބަސްވުމަށް އިތުރު ކުރަންވާނެއެވެ.

 ބަލަންޖެހޭަކންކަން ބަލައި ސާފުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތައްވެސް އޮފީހަށް ވެއްދޭނީ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް 8.5

 ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ދައުރުވާގޮތް ހަދަންޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް ވައި އޭސީ ކޮށްފައިވާތަންތަންެވސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން  19-ކޮވިޑް 8.6

 އެއްވަގުތެއްގައި ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވައި ވައި ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދޭނެއެވެ.
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 މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް  .9

 ންވާނެއެވެ. އަދިއެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް މާސްކް އަޅަހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އޮފީހަށް އަންނައިރު  9.1

 އޮފީހުގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް އުޅެންޖެހޭނީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ.

ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުދީ ޮގުތން އެޅެންހުރި  19-އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ކޮވިޑްކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް  9.2

ޭބނުންކުރާ ތަކެިތ އެމީހެއްގެ  ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާއިގެންނެވެ. މިގޮތުން ސާފުތާހިރުވުމާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް

 އަތުގައި ގެންގުޅުން

ނޑައެޅިފައިވާ  19-ކޮވިޑް 9.3 ގެ އަލާމާތެއް ހުރިަކމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ އެކަްނ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ކަ

 އުސޫލުން އޮފީހަށް ސަލާން ބުުނން

ވެއްޖެނަމަ އެކަން ސުޕަވައިޒަރަށް ން ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމަށް ދިމާއައިސޮލޭޝަން ނުވަތަ ކަރަންޓީ 9.4

 އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެންގުން 

ނޑުގެ ދުޅަ 9.5 ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ތިމާެގ ހަށިގަ ހެޔޮކަން ހުރި ނެތްގޮތެއް އޮފީހުން ކަ

 ތެރެއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނަށް ނުދިއުން

ބޮށީގެ އެތެރެފުށުން ބޭުނންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުން ނުވަތަ އުޅަ އަކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގަޔާއި ނޭފަތް ޓިޝޫކެއްސާ  9.6

 ނިވާކުރުން

 އޮފީހަށް ވަނުމާއެކު ސެނެޓައިޒާއިން އަތް ސާފުކޮށްގެން ނުވަތަ ައތް ދޮވެގެންނޫނީ ސްޓޭޝަަނށް ުނދިއުން 9.7

އްލަ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން. ވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިކޮންމެ މުވައްޒަފަކު 9.8

 މިގޮތުން އަތްދަބަހާ ޮމބައިލް ފޯުނފަދަ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި މެނުވީ ނުބެހެއްުޓން 

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޝެއަރ ނުކުރުން. އަދި އެހެން  9.9

 މުވައްޒަފުންގެ ތަކެތި ބޭުނންނުުކރުން. މިސާލަކަށް ފަންސޫރު، ގަލަން، ހީރަސް ދަތި ފަދަ ޝެއަރ ނުކުރުން

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީ ފޯނު އެހެން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަްނ ނުދިނުން، އަދި މުވައްޒަފުގެ މޭޒުމަތީ ފޯނު  9.10

 ން.ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ފޯނު ބޭނުން ނުކުރު

އެހެން މުވައްޒަފުން ކައިރިއަށް ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިއްޖެ ހާަލެތއްގައި މެނުވީ ނުދިއުން. އަދި ދާންޖެހިއްޖެ  9.11

ނޑައެޅިފައިވާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން   ހާލަތެއްގައި ކަ

 ންގުޅެ ބެލެހެއްޓުން ލިޔެކިޔުންތައް ކަރުދާހުގައި ޕްރިންޓްކޮށްގެން ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކޮށްގެން ގެ 9.12

އޮފީސް ގަޑީގައި ކައިބޮއެ ނުހަދާވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން އަދި ކާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ  9.13

 ސްޓޭޝަންގައި ކާން އިނުން އަިދ ތަށި ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކޮށްގެން ބޭނުްނކުރުން.

 ގިނަގިަނއިން އަތްދޮވެ ސާފުކުރުންއޮފީހުގައި ހޭދަކުރާވަގުތު  9.14

  ލިފްޓް ބޭުނންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސިޑި ބޭނުންކުރުން އަދި ލިފްޓް ބޭނުންކުރައްވާނަމަ، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން  9.15
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  ރުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް : ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު ފުރިހަމަކު 1ސް އެނެކް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

އެފަރާަތކަށް 

އޮފީހަށް 

ވަނުމަށް 

 ހުއްދަ ދިނުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14ފާއިތުވި 

ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކާ 

؟ވޭތޯކޮންޓެކްޓް ފެފައި  

ބައްޔަށް ޝައްުކކުރެވޭ 

އެއްވެސް އަލާމާތެއް 

؟ހުރިތޯ  

 ނުވޭ 
 ނެތް

 ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާނަމަ 

 އޮފީހަށް އައުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން 

ީވޑިއޯ ކޮންފަރެސްކޮށް ނުވަތަ ފޯނުން  އެ ފަރާތަކާއިއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ

 ވާހަކަ ދެއްކުން

 ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން

 އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ 
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  ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު :  3އެނެކްސް 

  

  ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފޯމު 

 ް؟އިއުތިރާޒް ކުރޭތޯ ފޯމު ފުރިހަމަ  ކުރުމަށ 

          ނޫން               އާން 

  މޮބައިލް ނަްނބަރު:  ނަން:

  ޤައުމު (ބޭރު ޤައުމެއްގެ ބޭފުޅެއްނަމަ):  އައި.ޑީ/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  މިނިސްޓްރީއަށް އައި ބޭނުން: 

  މަޤާމު: ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި މުވައްޒަފު: 

  

  ތިރީަގިއވާ އެްއެވސް އަލާމާެތއް ހުރިތޯ ބެލުން:  1
  

  ރޯގާޖެހި ނޭފަތް ބެދުން          ކެއްސާ ކިނބިހި އެުޅން         ހުންއައުން     
  

  ނޭވާލާން އުދަޫގވުން     

  ބަލި ެޖހިފައިވާ ަފރާތަކާ ކޮންޓެކްޓް ވިތޯ؟ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި  14ފާއިތުވި   2

  

  އާއެކޭ                ނޫނެކޭ    

  ަޝއްކު ކުރެވޭ ަފރާތަކާއި ުނވަތަ ަވއިރަަހށް ޕޮޒިޓިވް ވެަފިއވާ ފަރާަތކާ ކޮންޓެކްޓް ވިތޯ؟ ވަިއރަހަށް  3

  

  އާއެކޭ                ނޫނެކޭ    

 

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

ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފޯމަށް އެކްސެސް އަދި " މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާނެއެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް ފޯމު "މި ފޯމު  ނޯޓު:

  ވެވޭނެއެވެ.

-https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bk1XQnw4kUeaY9Ade

oWv1guavb1MbpMgaSe7pqi0i1UQlIzQzJYNEtLQktJOFNRVkdRWk5DNTlWMy4u  

  

 

  

  


