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އި ރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާރޯގާގެ އައު އާންމު ހާލަތު )ނިއު ނޯމަލް( ގައި ސިވިލް ސަ 19-ކޮވިޑް
ޒަފުން މުވައްމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި 

 (ޙުފުރަތަމަ އިޞްލާ) ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

 ތަޢާރަފު: .1

ތުގެ ކުއްލި ޙައްޞިންމު ޢާރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  19-ދުނިޔޭގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ،އީމި
ކޮންޓްރޯލްކޮށް ފެތުރުން ލަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލަތު އާންމުކޮށްފަިއވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރޯގާ ޙާނުރައްކަލުގެ 

 ،އިރު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އޮފީސް ހިންގުމާއި ދާށްތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ޙާލަތައައު އާންމު ހާލަ، ލުއިކޮށް
މުވައްޒަފުން މި ހާލަތުގައި  ،ޔަވަޅުތަކާއިއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭ ފިގައިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމު

 ވެ.ގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙެންކުރާ ުއޞޫލުގޮތް ބަޔާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އްސަ ޙާލަތަށް ޚާގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން  19-ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ކޮވިޑް 3މި އުޞޫލު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެހިގެންވާނީ 
ނުވާ ރޯގާ ފެނިފައި 19-ކޮވިޑް ،ލުކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ބަޔަކާއިގެނެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަ

ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރަށުރަށްނުވާ އްސަ ޙާލަތަކަށް ގެނެވިފައިޚާ ގެ ފަރާތުން ( އެޗްޕީއޭހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ނުވަތަ 
 އެހެނިހެން ކަްނތައްތައް ހިމެނޭ ބައެކެވެ.  ،ގޮތް ބަާޔންކުރާ ބަޔަކާއިކުރާނޭއިދާރާތަކުން ޢަމަލު

ނަމަވެސް، އައު އާންމު ޙާލަތަށް ދަތުރުކުރާ ވަގުތީ  ވީއާންމުކުރެވުނުކަމުގައި އައު އާންމު ޙާލަތަށް އަމާޒުކޮށް މި އުޞޫލު
އްގޮތަށެވެ. އަދި ޮކންމެ ޖެހިއްޖެ ޙާަލތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި އުޫޞާލ އެ ދޭންސް އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތްވެ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮަތށް ބަލައި ުނވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ، އޮފީހަކުން

އުޞޫލު އެކުލަވާލައި މި އުޞޫލާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަފްޞީލާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނޭ ގޮތުގެ  ،ކަންކަމަށް ރިއާޢަތްކޮށް
ގެ ރޯގާ ބަދަލުވަމުންދާ ޙާލަތާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް ،ގައިތަކުއުޞޫލު ލެވޭގޮތުން އެކުލަވާއެ މަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ޢަ

އޮފީހުން ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެޗްޕީއޭ( އިން ގެންނަވަމުން ގެންދަވާ ބަދަލުތައް  ރިއްޔާގެހޫރައީސުލްޖުމް
 ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަްނ ދޭންވާނެއެވެ. އެ ،ހިަމނައިވަގުތުން ވަގުތަށް 
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 ގޮތް އިވާ ރަށްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އްސަ ޙާލަތަށް ގެނެވިފަ ޚާ ގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް  .2

ން އަޅާނެ ކުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައްސަ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައިވާ ރަށްޚާގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް ،މިއީ
އި ތަކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުގެ ރޯގާއިން ރައްކާ 19-ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑްރާފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ އިދާ

 ން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ިދނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ަބޔާންކުރާ ބައެވެ. ތަކުއަދި އިދާރާ
 

 އިދާރާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް: 2.1

ތަށް މަސައްކަތް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮ
ހަމަޖެއްސުމުގެ ޮގތުން، ތިރީގައި އެވާ ކަންތަްއަތއް، އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް  އިންތިޒާމު ،ކޮށްއިމުގާމާހައުލެއް  ކުރެވޭނެ

 ވާނެއެވެ.  ކުރަންކަށަވަރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ތަ ޒިންމާދާރުސެކްރެޓަރީ ނުވަ

ގޮތުން މެނޭޖަރަކީ ރައްާކތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ްފލޫ އެ  ން.މެނޭޖަރެއް ކަނޑައެޅު ސް ފްލޫ ވެ ރާއެއްގައިއިދާ ކޮންމެ 2.1.1
ކަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެ އިދާރާއެއްގައި ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ

މާުތ ދިނުމުގައި ފޯކަލް އެހެނިެހން އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫގޮތުްނ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކަށަވަރުކޮށް، މި ކަމާ ގުޅޭ
 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.އިންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ޕޮ

ޕްރޮސީޖަރ  އޮޕަރޭޓިންގމަލުކުރާނޭ ސްޓޭޑަރޑް ޢަ ލަތެްއގައިޙާތެއް މުވައްަޒފެއްގެ ކިބައިން ެފނިއްޖެ އަލާމާ ގެ 19-ކޮވިޑް 2.1.2
 ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުން.( އެޗްޕީއޭހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )، އެއް .ޕީ()އެސް.އޯ

ހުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން. އަދި އެ އްޒަފުން މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ މުވަ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި 2.1.3
އެ މުއްދަތަށް  ،ނަމަ ޓަރިންގެ ހާލަަތށް ގެނެވިއްޖެ ގެ މޮނި( އެޗްޕީއޭ) ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީހެއް ރެއިން އެޑް

 .ދިނުން/ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިއިންތިޒާމު ން މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެ ގެއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް ގެއި

 ،ހޭ ަފރާތްތަކަށް ގުޅައިކަމާބެ ،ނަމަ ލާމާތެއް ހުރި މުވައްޒަފެއް ފެނިއްޖެޢަރޯގާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް  19-ކޮވިޑް 2.1.4
 ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ޢަމަލުކުރުން. އެ

އްޒަފެއް އެ މުވަ ،ނަމަ ލާމާތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެޢަގެ  19-ނިކޮށް ކޮވިޑްގައި އުޅެއޮފީހުގެ މަސައްކަތު 2.1.5
ލާމާތެއް ޢަރޯގާގެ  19-އަދި އޮފީހުެގ މާހައުލުްނ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް ވަގުތުން ފްޫލ ކްލިނިކަްށ ފޮނުާވލުން.

 މަލުކުރުން.ޢަން އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ތިއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ. ޕީ.އޯ.ކަނޑައެޅިފައިވާ އެސް ،ފެނިއްޖެ ނަމަ

ފިންގަރޕްރިންޓް ެނގުމަކާ ނުލައި، އެ  ،މަނަ ރާތަކުން ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެިހފައިވާސަރުކާރުގެ އިދާ 2.1.6
 ޚިދުމަތެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

ުކޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮނޑި، މޭޒު، ދޮރުގެ ތަޅު އަދި  ތުގެ ފުރުޞަ ހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ވަިއރަ 19-މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް 2.1.7
ޑިޓާރޖެންޓް/ސައިބޯިނ ފެންފޮތިގަނޑަކުން ގޮތަށް ކޮންމެ ޝިްފޓެއް ނިމުމުން  ހިެމނޭ ފަދަ ތަންަތން ޑުނއަތްގަ
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 ،ނަމަ ތަނެއް ތަަޣއްޔަރުވެއްޖެ ހަށިަގނޑު ދިޔަޔަކުން އެއްވެސް ފަދަ  ލޭ ،ރަނގަޅަށް ސާފުުކރުން. ހޮޑު ފުހެލުމަށްފަހު 
 ފަހު ޑިސްއިންފެކްޓުކުރުން. އެފަދަ ތަނެއް ސާފުކުރުމަށް

 ސް މާހައުލުގައި ގާއިމުކުރުން.އޮފީ އިންތިޒާމު ނެވޭއަތް ދޮވެ ފަސޭހައިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް 2.1.8

ޭހންޑް "އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ނެތް ނަމަ  ،އި ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރިތަކުގައިޔާރީގައްއިކަ ދޮރު ވަންނަ  އޮފީހަށް 2.1.9
 . ސެނިޓައިޒަރ" ބެހެއްޓުން 

 ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވެވޭނެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.  ކުގައިނާތަޚާފާ އަދި ސައިކޮޓަރި 2.1.10

ހެން އޮފީސްތެރޭގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ތަކެތި ފަދަ ކުރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މާސްރައްކާތެ މުވައްޒަފުންގެ 2.1.11
ވަހަކު ތައް ކޮންމެ ދުޑުނކުނިވަށިގައަދި އެ  ކޮތަޅުލައްވާފައި ބެހެއްޓުން. ޑުނކުނިވަށިގައެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަތިޖެހި 

 . ހުސްކޮށް ކުނި ނައްތާލުން

 އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް 19-ވިޑްކޮމުވައްޒަފުންނާއި، އަދި  ން މަތީގެއަހަރު 60 އުމުރުން 2.1.12
 ދިނުން.ހަމަޖައްސައި ވީވަރަކުން އިންތިޒާމު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނެރެ ގޭަގއި ތިބެގެން

 ކުރުން.އޮފީހުގަިއ ޤާއިމު އިންތިޒާމު ފޫޓު ދުރުމިނުގައި ތިބެވޭނެ 3ން މުވައްޒަފު މިންވަރަކުން އޮތް ޖާގަ އޮފީހުގައި 2.1.13

 ންކޮށް ބަލައިަގނެވޭނެ އިންތިޒާމުއޮންލައި ލިޔެކިއުންތައް ،މަދުކޮށް ވީހާވެސް ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ރިސެޕްޝަނުން 2.1.14
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ރިސެޕްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ންއަދި ރިސެޕްޝަނު ކުރުން.ގާއިމު

 އެވެ.ބެރިއަރ ބެހެއްޓުން އެދެވިގެންވެޓްރާންސްޕޭރެންޓް މުވައްޒަފުންނާ ކޮންޓެކްޓްވުން ީވހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 

 . ކުރުން  ޖިޓަލައިޒްޑި ވީވަރަކުން ލިޔެކިއުންަތއް ބޭނުންކުރާ އޮފީހުގައި 2.1.15

 .ބަލައިގަތުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިން ޓްރާންސެްކޝަން ހެދުންފައިސާ  2.1.16

 އިްނތިޒާމު ދުރުމިނުގަިއ ތިބެެގން ބޭއްވޭނެ ފޫޓު 3 ނުަވތަ ބޭއްުވން ކޮށްންއޮްނލައި ވީވަރަކުން ބައްދަލުވުންތައް  2.1.17
 .ހަމަޖެއްސުން

 އްޒަފުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްެދމުން ގެންދިއުން.މުވަ މިންވަރަކުން އަދާހަމަވާ މައުލޫމާތު ބެހޭ ރޯގާއާ 19-ކޮވިޑް 2.1.18

 . ުނބޭްއވުން ހަފްލާތައް ބައްދަލުވުންތަކާއި ފަދަ އެއްވާ މުވައްޒަފުން ގިނަ 2.1.19

 ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުަގއި ވައި ސާފުކޮށް އެއަރކޮންޑިޝަން. ބެހެއްޓުން މާޙައުލު  އޮފީސް  ގޮތަށް ދައުރުވާ  ވައި 2.1.20
 ވަގުތުކޮޅަކަށް ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވުން.ކޮންމެ ދުަވހަކު ވެސް ދައުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި 
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ރިކަމުގެ ރައްކާތެ ކުރާނެގޮތާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ސާފުކުރުމާއި ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ސާފުކުރުމުގެ 2.1.21
 ކުރުން.ޓަރމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް މޮނި އަހުލުވެރިކޮށްދީ އެދީ މަސައްކަތަށް ތަމްރީނުގުޅޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ

ކުރުމުގެ ކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުަމށް، ސާފުއެ ަފރާތްތަކާއެ ،ނަމަ ކުރުމުގެ ކަންތައް އައުޓްސޯސް ކުރެވިފައިވާސާފު އިދާރާ 2.1.22
ޑުތަކާއި ނއަޅާފައިވާ މިންގައިން ކަނޑަ (އެޗްޕީއޭހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ގެންދަން ވާނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަަމށާއި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބެގެްނ ކަމަށް، ބަޔާންކޮށް 
 ނުކުތާއެއް އިތުރުކުރުން.

 ޕޯސްޓަރު  މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ އާ ގުޅޭ 19-އި، ކޮވިޑްތާޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮ 2.1.23
 ެހން އޮފީސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.ރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ފެްނނާނެތައްޔާ ފަދަ ތަކެތި

 
 ވައްޒަފުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މު  2.2

އެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް 19-ކޮވިޑް މުގައި،ވެސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު 2.2.1
ގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ  އޮތް ހުރިހާ ފިޔަަވޅެއް އެޅުން. މި ންގޮތުން އެޅެ
 ގެންގުޅުން. އިއަތްމަތީގަ މީހެއްގެ ތަކެތި އެ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ،ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި އެ ،ނަމަ ގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 19-ކޮވިޑް 2.2.2
 ބުުނން.މް މަތިން އޮފީހަށް ސަލާ

ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް  އެ ،ނަމަ ޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމަށް ދިމާވެއްޖެނުވަތަ މޮނި ނު ޝަން ނުވަތަ ކަރަންޓީއައިސޮލޭ 2.2.3
 އްސުން.ޗުއްޓީ ހަމަޖެއަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އަނގަޔާއި ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނުަވތަ އުޅަނބޮށީގެ އެތެރެފުށް ބޭުންނކޮށްގެން ރަނގަޅަށް  ،އިރު އަޅާކިނބިހި ،ކެއްސައި 2.2.4
 ނިވައިކުރުން.

ފަދަ ތަކެތި(  ފޯނު މަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތި )އަތްދަބަސް އަދި މޯބައިލްށް ބޭނުއަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ އެ މުވައްޒަފަކު ކޮންމެ 2.2.6
 . ބެހެއްުޓންޒުމަތީގައި މެނުވީ ނުއެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭ

 
އަދި  ރިއަށް ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ެމނުީވ ނުދިއުން.އިމުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކަ އެއް 2.2.7

 ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން. ންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިދާ
 

 .ބެހެއްޓުން ކޮންޕިއުޓަރައިޒްކޮށް ވީވަރަކުން ބަދަލުގައި ގެންގުޅުމުގެ ކަރުދާހުގައި ލިޔެކިއުންތައް 2.2.8
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   
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 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ތަކެތި ފަދަ ސަމުސާ/ތަށި ކާންގެންގުޅޭ އިނުމަށާއި ގައި މޭޒުކައިރީ ގެއްއެ މުވައްޒަފެ ނަމަ ހަދާކައިބޮއި އޮފީސްގަޑީގައި 2.2.9
 .ޭބނުންކުރުން ސާފުކޮށްގެން ދޮވެ ރަނގަޅަށް

 
 ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް  2.3

 .ދިނުން  އޮންލައިންކޮށް ބޮޑަށް ވީހާވެސް ޚިދުމަތްތައް ދޭ އިދާރާއިން 2.3.1

ގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ( އެޗްޕީއޭހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )އިދާރާއަށް ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް  2.3.2
 .ނުވެއްދުންރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އިދާރާގެ އެތެރެއަށް 

ހަމަޖެއްސުން.  ންތިޒާމުއިވާ ގައިދުރު މިން ބެހެއްޓޭނެެހން މަޑުކުރެވޭނޭ އިފަކަނޑައެޅި ފަރާތްތައް އަންނަ ހޯދަން ޚިދުމަތް 2.3.3
ރާ ތެރެއަްށ ދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީުހން އިދާިމންވަރަށް ނޫނީ އިދާާރއަށް ޚި ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓޭނެމިންވަރަށް އަދި އެ 

 ނުވެއްދުން.

 އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި، އަތް ސާފު  ސަރަހައްދުގައި މަޑުކުރާ ފަރާތްަތއް އަންނަ ހޯދަން ޚިދުމަތް 2.3.4
 .ވީވަރަކުން ހަމަޖެއްސުން

ކަން އަދި  ނަށްންދާރާއަށް ވަދެވޭނީ ކިތައް މީހުއިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަަހރާ އި 2.3.5
ން އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ އިދާރާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދަ

 ެހން އިދާރާގެ ބޭރުގައި ނޯޓިސްއެއް ބެހެއްޓުން.ފެންނާނެ

 

 ގޮތް ރަށްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ  ނުވާ  އި ޙާލަތަށް ގެނެވިފަ ސަ ފެނިފައި ނުވާ ނުވަތަ ޚާއް ރޯގާ  19-ކޮވިޑް  .3

 އްސަ ޙާލަތަކަށް ގެނެވިފައި ޚާގެ ފަރާތުން ( އޭ.ޕީ.އެޗްހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ރޯގާ ފެނިފައި ނުވާ ނުވަތަ  19-ކޮވިޑް
ޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަަތ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް، ، ންކުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަނުވާ ރަށް
ގެ  (އޭއެޗްޕީ ) ޖެންސީްނ އޭޝަކްޓެހެލްތު ޕްރޮ، ށްކޮކަށަވަރު ވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންޒިންމާދާރު

 ވާނެއެވެ. ގެންދަންށްމަސައްކަތް ކުރިޔަ ށްއެއްގޮތަ ލުތަކާޞޫސިވިލް ސަރވިސްގެ އުއި، ލައިންތަކާޑްގައި
 
 ސް މާހައުލުގައި ގާއިމުކުރުން.އޮފީ އިންތިޒާމު ނެވޭއަތްދޮވެސައިބޯނިލައިގެން ން ރިކަމާއެކު، ފަސޭހައިރައްކާތެ މުވައްޒަފުންނަށް 3.1

މުގެ ވާއިދުން ސާފުކުރުގަ ތެރެއޮފީސްތި ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެސާފުއާންމު  3.2
 ހަމަޖެއްސުން. އިންތިޒާމު
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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   
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 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ފަދަ  ޕޯސްޓަރު މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ އާ ގުޅޭ 19-އި، ކޮވިޑްތާގޮ މަސައްކަތްކުރާނޭ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޞިއްޙީގޮތުން 3.3
  ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންަނށް ފެންނާނޭެހން އޮފީސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.

ލުންތެރިަކން ހޭއްަޒފުންގެ މި ބައްޔަށް މުވައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަވާ މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ދީ  19-ކޮވިޑް 3.4
 ރުން. އިތުރުކު

  

 އެހެނިހެން  4

ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން  އޮފީހުން ބޭރުގައި ފީލްޑްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން 4.1
 .އިންތިޒާމެއް އެ އޮފީހަކުން ަހމަޖައްސާފައި އޮތުން ޓަރ ކުރެޭވނެކުގެ މަސައްކަތް ދާނުދާގޮތް މޮނިފަދަ ފަރާތްތަ އަދި މި

ކަން ދާުނދާގޮތް  ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރުމަްށޓަކައި ަހމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮަތށް އަދި އެ 19-ކޮވިޑް 4.2
 .ވެސް ޢަމަލުކުރުން ފުންގޮތެއްގެ މަތިން ހުރިހާ މުވައްޒަ ކުރުމަށް އިސްކޮށް ތިބޭ ވެރިން އަންގާޕަވައިޒުސު ބަލައި

 އި ޚިލާފުވެއްޖެޔާރުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންާދ އުޞޫލާގެ ރޯގާއިން ރައްކާެތރިވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރާއަުކން ތައް 19-ކޮވިޑް 4.3
 .ވާއިދުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަނަމަ، 

 2020ޖުލައި  02


