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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ.    ،ާލެމ       

 

 

 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު "19ވިޑް " ކޮ

 

 ތަޢާރަފް .1

ާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް " ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނިވައިވ19މިއީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ބާރުމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް .1.1

އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް 

ނެރެގެން ޚިދުމަތްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް މިބައްޔާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރެވޭ 

 ލަރޓް ލެވެލްތަކުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ. އެ

 

 މަޤްޞަދު  .2

" އާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެލަރޓް ލެވެލްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސެކްޝަން/ޑިވިޝަން 19"ކޯވިޑް .2.1

 ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނދި ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށް

" އާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެލަރޓްލެވެލްގައި އެންމެ މަދު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރެގެން ޚިދުމަތް 19"ކޯވިޑް .2.2

 ފޯރުކޮށްދިނުން

 މުވައްޒަފުންގެ ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން  .2.3

 

 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .3

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި، އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި މިނިސްޓްރީ އިން މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ  .3.1

 އުޞޫލުތަކާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކާ ތަޢާރުޒުވާ ޙާލަތުގައި އިސްކަންދޭނީ މި އުޞޫލަށެވެ.

 

އި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެމަނަ، ނުވަތަ މި އުޞޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގަ .3.2

 ފެންނަނަމަ، އެފަދަ ކަމެއްގައި ގޮތް ނިންމާނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެވެ. 

             

އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ އަދި ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށާއި ޙާލަތަށް  " އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުނ19ް"ކޮވިޑް  .3.3

 ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ވަގުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އިޞްލާޙްތައް މި އުޞޫލަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

 

އާއި ގުޅިގެން  19ްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި ކޮވިޑ 2020މާރޗް  16މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ  .3.4

 ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ ނިމެންދެން  މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާނެއެވެ.



2 | P a g e  

 

 

 މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  .3.5

 

 މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން .4

 ީހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ގިނަގިނައިން ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވުމަށް ބާރުއެޅުން އޮފ .4.1

އޮފީހުގެ ކައުންޓަރ އަދި ކައުންޓަރ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގަ އާއި ސެކްޝަންތަކުގައި ސެނެޓައިޒަރ ބެހެއްޓުމާއި  .4.2

 ސެނެޓައިޒަރ ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުން 

ަރުދީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބުނެދީ ހަނދާން ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެފަދަ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ފ .4.3

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރ، ފްލެޔަރ ފަދަ ތަކެތި ޕްރިންޓްކޮށް ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ފެންނާނެހެން އޮފީސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން

ި ކައުންޓަރ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އަދި އޮފީހަށް ނިކުމެ ހަދާ މެއިން އެންޓްރެންސް ކޮންމެ އޮފީހުގެ ކައުންޓަރ އަދ .4.4

 ފަހަރު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން 2ދުވަހަކު 

ފިންގަރޕްރިންޓުގެ ބަދަލުގައި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އެޓެންޑެންސް ނެގުމާއި ޑޯރ  .4.5

 ެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންއެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ބެލެހ

 

 . ޕްރޮސީޖަރ 5

 . މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމާއި ސަލާން ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުން 5.1

 

 # ( އެލާރޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ޓީގެ ކަންތައް " ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން ނުފެންނަ ހާލަތުގައި ސަލާމާއި ޗުއ19ް"ކޮވިޑް

 ސިވިލްސަރވިސް ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން  
1 

" ގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، މުވައްޒަފު ޢާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުން 19"ކޮވިޑް

އް ލިބޭގޮތަށް ޚާއްޞަ ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަ

 ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެއްސުން  

2 

މުވައްޒަފު ބަލިހާލު ހުރިގޮތުން އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ ޕާމަނަންޓްސެކްރެޓަރީ އަންގާގޮތުގެ މަތިން 

 ވެ. މުސާރައާއި އިނާޔައް ލިބޭގޮތަށް ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެ
3 

" އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކާ މުވައްޒަފަކު ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ޚާއްޞަ ހާލަތުގެ 19"ކޮވިޑް

 ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން 
4 

"އަށް ޝައްކުވާފަދަ އަލާމާތެއް 19"މުވައްޒަފާ އެއް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން "ކޮވިޑް

 ޞަ ހާލަތުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން ފެނިއްޖެނަމަ ޚާއް
5 

 

 # ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން ފެނިއްޖެނަމަ އޮފީހަށް ޚާޟިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި މުސާރާ އާއި 

 ަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން އިނާޔަތްލިބޭގޮތަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކ
1 
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" އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާ މުވައްޒަފަކު ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް 19"ކޮވިޑް

 ލިބޭގޮތަށް ޚާއްޞަ ހާލަތުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން 
2 

"އަށް ޝައްކުވާފަދަ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ 19ައިން "ކޮވިޑް"މުވައްޒަފާ އެއްގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ ކިބ

 މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ޚާއްޞަ ހާލަތުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން 
3 

 

 # ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް  

އާއި އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ގޭގައި  ކޮންމެހެން ނެރެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މުސާރަ

 ހުރެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 
1 

 

 ލިޔެކިޔުމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދިނުން  5.2

 # ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ަށް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޑިޖިޓަލް ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން މިނިސްޓްރީއ

 ކޮށް އީމެއިލް ނުފޮނުވޭ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރއަށް ވަޑައިގެން ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
1 

ެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ މ-ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދޭނީ "ގަވަރމަންޓް އީ

 ސިސްޓަމް" )ޖެމްސް( މެދުވެރިކޮށެވެ. 
2 

ސްކޫލްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ "އާނު 

 ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށެވެ 
3 

 

 # ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 ިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން މ

ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް -ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދޭނީ "ގަވަރމަންޓް އީ

 ސިސްޓަމް" )ޖެމްސް( މެދުވެރިކޮށެވެ. 
2 

މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ "އާނު ސްކޫލްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން 

 ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށެވެ
3 

 4 މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްސަން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ

 

 # ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަނެ ޖަވާބު ދޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޢާއްމު ފަރާތްތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ 

ސްކޫލްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ "އާނު 

 ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށެވެ
2 

 4 މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްސަން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ
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 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ވަޒީފާ އާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް  ވިޔުގަ 5.3

 # ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 ދުވަސްތެރޭ ނިންމުން  5ވިޔުގައިން މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ ރިކުއެސްޓްތައް 

 

 # ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 ދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މުވައްޒަފު ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން  ވިޔުގައި މެ

 

 # ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ވިޔުގައި މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ އާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެން މައްސަލަތައް 

 ުރިއަށް ގެންދިޔުން ހުއްޓާލުން  ކ
1 

  

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުރާ ދަތުރުތައް  5.4  

 # ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް  

 1 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ފިޔަވާ އެހެންދަތުރުތައް ނުކުރުން 

 

 # ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 ގެ ފަރާތުންކުރާ ރަސްމީ ހުރިހާ ދަތުރުތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުން  އޮފީހު

 

 # ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 އޮފީހުގެ ފަރާތުންކުރާ ރަސްމީ ހުރިހާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުން  

 

ެއިނިންގ ޕްރޮގޮރާމް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރާ ބައްދަލުވުން/ޖަލްސާ އަދި ޓްރ  5.5  

 # ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 ގިނަ މުވައްޒަފުން އެކުވެގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޖަލްސާތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުން 

 2 އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުން 

 

 # ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ފޯންކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުން   

 2 ެދުކަނޑާލުންއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ވަގުތީގޮތުން މ

 

 # ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 1 އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ފޯންކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުން   

  ކޮށް ހުއްޓާލުން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް އެއް
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އެހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ވާރކްސޮޕް ފަދަ މަސްވަރާ އަދި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް  5.6  

 # ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ާނީ އޮފީހަށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ވާރކްސޮޕް ފަދަ މަސްވަރާ އަދި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވ

 ކޮންމެހެން މުހިއްމު ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައިވާނަމަ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

1 

 

 # ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ވާރކްސޮޕް ފަދަ މަސްވަރާ އަދި މަސައްކަތު ބައްދަލު

އެބައްދަލުވުމަކީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ 

 ޓެލެކޮންފަރެންސް ފަދަ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ

1 

 

 # ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ސްކްފޯސްއިން ހިންގާ ބައްދަލުވުންތައް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތައް ވަގުތީގޮތުން " ގެ ޓ19ާ"ކޮވިޑް

 މެދުކަނޑާލުން 

1 

 

 

 . މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 6

 

ސައްކަތްތައް ތަރުތީބު މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ސެކްޝަން އަދި ޑިޕާރޓްމެންޓް ލެވަލްގައި ކުރަންޖެހޭ މަ 6.1

ކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ސެކްސަން / ޑިޕާޓްމަންޓް ލެވަލްގައި ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އަދި މަސައްކަތްކުރާނޭ އިންތިޒާމު ސެކްސަނުގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ 

 ވެ.ހަމަޖައްސަންވާނެއެ
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 ގޮތްާ ވބް ކުރެވިފައިީް ލެވަލްގައި މަސައްކަތް ތަރުތޓްމަންޓާރިޕޑަން / ޝިވިޑ

 

 ންޑިވިޝަ މެނޭޖްމަންޓް ހިޔުމަންރިސޯސް -1

 

 ( އެލަރޓް   ރީނދޫ) 2ައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް ރ

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް #

1 
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ އަދި ލިބޭ 

 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން ޖެމްސް ނުވަތަ 

3 
އާނު ޕޯޓަލް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް  ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެއްސުން  

 ބަދަލުކުރުން 

 ސެޕް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުން  މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުން  4

5 

ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި، 

ބަދަލުކުރުމާއި، ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރުން

ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި،  

ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

6 

ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބު  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ވަޒީފާއާއި  

ދިނުން އީމެއިލް އަދި އާނު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުން

 އީއެޑްމިން މެދުވެރިކޮށް ޚާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން  މުވައްޒަފުންގެ ޙާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން  7

 ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  ންސް އެޕްރެއިޒަލް ޕަރފޯމަ 8

9 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސުން 

 ފޮނުވުން 

 ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ބައްދަލުވުން  10

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުން  ާން ހުއްދަ ދިނުން އިޢުލ 11

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުތައް އެންގުން  ސަރކިއުލަރ އިން އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުން  12

13 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވަޒީފާތަކަށް 

 މުވައްޒަފުން ނެގުން

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން  މިހާރުވެސް

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  

1 
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ އަދި ލިބޭ 

 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުންޖެމްސް ނުވަތަ 

3 
އާނު ޕޯޓަލް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް  ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެއްސުން  

 ބަދަލުކުރުން
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4 
މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

 ތައްޔާރުކުރުން 

 ސެޕްސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުން 

5 

ިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި، ވ

ބަދަލުކުރުމާއި، ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރުން

 މުވައްޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ފޮނުވުން   

6 
ް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން ލިޔެކިޔުންތައ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  

 އޮންލައިކޮށް ޖަވާބު ފޮނުވުން 

7 
އެޓެންޑަންސް ސިސްޓަމްއަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ އިންތިޒާމް އައި.ޓީ  ޙާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން 

 ސެކްޝަނުން ހަމަޖެއްސުން 

8 
މުވައްޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް  ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސުން 

 ކޮށް ޖަވާބު ފޮނުވުންއޮންލައި

 ފޯން ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން  އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ބައްދަލުވުން  9

10 
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް ނޫން އެހެން މަޤާމުތަކަށް  އިޢުލާން ހުއްދަ ދިނުން 

 އިޢުލާންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުން  

11 
އީމެއިލް ނުވަތަ ގޫގުލް ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް  ން އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުން ސަރކިއުލަރ އި

 ފޮނުވުން

12 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް މުވައްޒަފުން 

 ނެގުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން 

 ން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލު

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް #

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް  1

 ޖަވާބު ދިނުން 

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް ޑްރައިވް 

،ޕީ.އެސްގެ ޑިޖިޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޕީ.އެސް އަށް ފޮނުވުމުން 

 ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަޕޯޓަށް މެއިލްކުރުން 

ރަސްމީ އޮފީސްތަކުން އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  2

 ހުށަހަޅާ ސިޓީ 

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް ޑްރައިވް 

ަލް ސޮއި މެދުވެރިކޮށް ޑީ.ޖީ އަށް ފޮނުވުމުން ،ޑީޖީގެ ޑިޖިޓ

 ހިމެނުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަޕޯޓަށް މެއިލްކުރުން

 ގޫގަލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް މި ހިދުމަތް ދިނުން  ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެއްސުން   3

ށް ސެޕް ސިސްޓަމް އެކްސެސް މުސާރަ ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފަ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުން  4

 ވެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން   

ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި،  5

ބަދަލުކުރުމާއި، ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރުން

 ވިޔުގައިންދޭ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން    

 ދި އާނު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ފޮނުވުން އީމެއިލް އަ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް   6
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 ހުއްޓާލުން ޙާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން  7

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕީއޭފޯމްތައް  ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް  8

 ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން

 ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭލީވް ދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުން ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސުން  10

ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ޓެލެކޮންފަރެންސް  އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ބައްދަލުވުން  11

 މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުން 

 އިޢުލާންކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން  އިޢުލާން ހުއްދަ ދިނުން  12

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސެކްސަން / ސްކޫލުތަކަށް ހިއްސާކުރުން ސަރކިއުލަރ އިން އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުން  13

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް މުވައްޒަފުން  14

 ނެގުން

 މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން

 

 

  ޔުނިޓް އެކްސްޕާޓްރިއޭޓް -2

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް ރ

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް #

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް  1

 އިންޓަވިއުކުރުން  

ށް ޔަބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި

 ގެންދާނީ ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް.

ޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ރިކުއަރމެންޓް ބިދ 2

 ތައްޔާރުކުރުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ފޮނުވޭ ރެކުއެސްޓް ސްކޫލުން 

އީމެއިލް/ އާނު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުން ގޫގުލް 

ުން. ޝީޓުތަކަށް އަދާ ހަމަކ  

އިންޓަވިއު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފަރ ލެޓަރ  3

 ދިނުން 

ެދުވެރިކޮށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އީމެއިލް ކުރުން. ގޫގުލް ފޯމު މ  

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް  4

 އޮރިއެންޓޭޝަން ދިނުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަންގައި ހިއްސާ ކުރެވޭ 

މަޢުލޫމާތުގެ ޕީޑިއެފް ފައިލް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

 މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވުން. 

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން  5

 ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުން 

ޓީޗަރުން އައުމުން ޓީޗަރުންގެ މައުލޫމާތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

 ސްކޫލަށް ފޮނުވުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  6

 ޕާސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އިން ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން 

ައިވާ ގަޑިތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ މައި ކައުންޓަރުން ކަނޑައެޅިފ

. ގެންދިޔުންކުރިއަށް  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  7

 މެޑިކަލް ހެއްދުން 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އެންގުމުގެ ދަށުން މިދުވަސްވަރު 

މެޑިކަލް ހުށަހެޅުމާ ނުލާ ވިސާ އައު ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެކަން 

 ސްކޫލުތަކަށް ވަނީ އެންގިފައި.

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  8

 ފޮޓޯ ނެގުން 

ފޮޓޯތަކުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސްފްޓް ކޮޕީ 

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން މިނިސްޓްރީ   
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ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  9

އެކްސްޓެންޝަން އަށް ހުށަހެޅުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް  

 އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  10

 ވިސާ ފީ ދެއްކުން 

މީރާއަށް ވިސާ ފީ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ހާޑް ކޮޕީ 

 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން 

ްގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުނ 11

 އިންޝުއަރެންސް އައު ކުރުން 

އިންޝުއަރެންސް އައުކުރުމަށް ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

 އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސަށް ފޮނުވުން

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  12

 ޕާސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށް ހުށަހެޅުން 

ޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވިސާ ކާޑު އެކްސްޕެ

ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅައި، ޕާސްޕޯޓު އަދި ފައިސާ ހިފައިގެން 

ން.ދިޔުއިމިގްރޭޝަން އަށް   

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އެއް ސްކޫލުން އަނެއް  13

 ސްކޫލަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން 

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލަށް އެންގުން. 

ވައްޒަފުން އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ބިދޭސީ މު 14

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބު ތަކާ  15

ހުރެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ 

 ޓާމިނޭޝަން، ޤައުމަށް ފުރުވާލުން

އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުން.   އީމެއިލް އަދި  

އެކި އިދާރާ ތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލް/ އިންވޮއިސް  16

 ފިނޭންސް ޑިވިޜަން އަށް ފޮނުވުން 

ބިލުތަކަށް ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހާޑް ކޮޕީ ފައިނޭންސް 

 ޑިވިޜަން އަށް ފޮނުވުން 

ް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށ 17

 ބޭނުންވާ ސިޓީ ތައްޔާރު ކުރުމާ ދޫކުރުން 

ސްކޫލުތަކުން އީމެއިލް/އާނު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭ 

ރިކުއެސްޓް ތަކަށް ސިޓީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު ސިޓީގެ އަސްލު 

  . މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ދޫކުރުން

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލު  18

ކުރުން ތައްޔާރު  

  ހުއްޓާލުން 

  ބޭއްވުން.   އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވިލަރެސް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންގެ މަސައްކަތް  19

 

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް #

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް  1

ރުން  އިންޓަވިއުކު  

.ހުއްޓާލުން  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ރިކުއަރމެންޓް  2

 ތައްޔާރުކުރުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ފޮނުވޭ ރެކުއެސްޓް ސްކޫލުން 

އީމެއިލް/ އާނު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުން ގޫގުލް 

 ޝީޓުތަކަށް އަދާ ހަމަކުރަމުން ދިއުން.
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ް އޮފަރ ލެޓަރ އިންޓަވިއު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށ 3

 ދިނުން 

ގޫގުލް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އެފަރ ލެޓަރ ތައްޔާރުކުރުމާއި، 

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އީމެއިލް ކުރުން. 

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް  4

 އޮރިއެންޓޭޝަން ދިނުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަންގައި ހިއްސާ ކުރެވޭ 

އެފް ފައިލް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތުގެ ޕީޑި

 މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވުން. 

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން  5

 ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުން 

ހުއްޓާލުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެ ގެނައުން   

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  6

ައިގަތުމާއި ދޫކުރުން ޕާސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އިން ބަލ  

ގަޑިއިރަށް މިނިސްޓްރީގެ މައި ކައުންޓަރުން ޕާސްޕޯޓު  02

 ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  7

 މެޑިކަލް ހެއްދުން 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އެންގުމުގެ ދަށުން މިދުވަސްވަރު 

ޑިކަލް ހުށަހެޅުމާ ނުލާ ވިސާ އައު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.މެ  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  8

 ފޮޓޯ ނެގުން 

ފޮޓޯތަކުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސޮފްޓް ކޮޕީ 

 މިނިސްޓްރީ އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން 

ރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކު 9

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެކްސްޓެންޝަން އަށް ހުށަހެޅުން

ް. އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުނ  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  10

 ވިސާ ފީ ދެއްކުން 

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން 

ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ  11

 އިންޝުއަރެންސް އައު ކުރުން 

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  12

ޕާސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ް. އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުނ  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އެއް ސްކޫލުން އަނެއް  13

 ސްކޫލަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން 

 ހުއްޓާލުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް  14

 ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

 ހުއްޓާލުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބު ތަކާ  15

ޭ މުވައްޒަފުންގެ ހުރެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވ

 ޓާމިނޭޝަން، ޤައުމަށް ފުރުވާލުން

 އީމެއިލް/އާނު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން. 

އެކި އިދާރާ ތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލް/ އިންވޮއިސް  16

 ފިނޭންސް ޑިވިޜަން އަށް ފޮނުވުން 

ޮނުވުން . އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފ  

ވުމަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅު 17

 ބޭނުންވާ ސިޓީ ތައްޔާރު ކުރުމާ ދޫކުރުން 

ޮނުވުން . އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފ  
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އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލު  18

 ތައްޔާރުކުރުން 

 ހުއްޓާލުން 

 ހުއްޓާލުން  ވިލަރެސް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންގެ މަސައްކަތް  19

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް #

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް  1

 އިންޓަވިއުކުރުން  

 ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކުރޫޓްކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ރިކުއަރމެންޓް  2

 ތައްޔާރުކުރުން 

ް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުނ  

އިންޓަވިއު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފަރ ލެޓަރ  3

 ދިނުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް  4

 އޮރިއެންޓޭޝަން ދިނުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން  5

 ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުން 

ީ ގޮތުން ހުއްޓާލުންވަގުތ  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  6

 ޕާސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އިން ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން 

ގަޑިއިރަށް  01ކޮންމެހެން ހުޅުވަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި 

އާދިއްތަ/އަންގާރަ/ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންޓަރުގެ ހިދުމަތް 

  ދިނުން.

ްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ މުވައ 7

 މެޑިކަލް ހެއްދުން 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އެންގުމާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  9

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެކްސްޓެންޝަން އަށް ހުށަހެޅުން

ޓްރީގެ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސް

 އެންގުމާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  10

 ވިސާ ފީ ދެއްކުން 

 އޮންލައިން ކޮށް ވިސާ ފީ ދެއްކުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި  11

 އިންޝުއަރެންސް އައު ކުރުން 

 އޮންލައިން ކޮށް

ަފުންގެ ވިސާ އައު ކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ މުވައްޒ 12

ޕާސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށް 

 ހުށަހެޅުން 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އެންގުމާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އެއް ސްކޫލުން އަނެއް  13

 ސްކޫލަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން

އްޒަފުން އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ބިދޭސީ މުވަ 14

 ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން
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ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބު ތަކާ  15

ހުރެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ 

 ޓާމިނޭޝަން، ޤައުމަށް ފުރުވާލުން

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން

ާރާ ތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލް/ އިންވޮއިސް އެކި އިދ 16

 ފިނޭންސް ޑިވިޜަން އަށް ފޮނުވުން 

ޮނުވުން . އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފ  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް  17

 ބޭނުންވާ ސިޓީ ތައްޔާރު ކުރުމާ ދޫކުރުން 

ޮނުވުން . އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފ  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލު  އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ 18

 ތައްޔާރުކުރުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން ވިލަރެސް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންގެ މަސައްކަތް  19

 
 

 ޝަން ޑިވި ފައިނޭންސް -3

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ޢަމަލުކުރަ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން އެންޓްރީތައް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދިނުން 1

ދާއިރާގެ ތަންތަނުން ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް  2

އެދި ހުށަހަޅާ ދަތުރުހުއްދަ / ކެޕިޓަލް ތަކެތި  ހޯދުމުގެ 

 ހުއްދަ ދިނުން

 ޖެމްސް / އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

ަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް އ 3

އެކައުންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އެދި ހުށަހެޅުމުން 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ސިޓީ ފޮނުވުން

ބީ.އެމް.އެލް އިން ހުއްދަކުރާ ނަމަ ސިޓީގެ ހާޑް ކޮޕީ 

 ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އީމެއިލް ކުރުން

ދުމަށް ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓްތައް ބިލްތަކުގެ ޕޭމަންޓް ހެ 4

ލިބުމުން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައި އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމަށް 

 އެންޓަރ ކޮށް ޕީވީ ޕޯސްޓްކޮށް ޕޭމަންޓް ހެދުން

ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޕީވީ ހަދައި 

ސެޕް އަށް އެންޓަރކޮށް ޑޮކިޔުމެންޓްތަކާ އެކު އިސްވެރިޔާ 

 ރުމުން ޕްރިންޓްކޮށް ސޮއިކޮށް ޕޯސްޓްކުރުންއަށް މެއިލް ކު

މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓްފައިސާ  5

 ޖަމާކުރުން

ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޕީވީ ހަދައި 

ސެޕް އަށް އެންޓަރކޮށް ޑޮކިޔުމެންޓްތަކާ އެކު އިސްވެރިޔާ 

 އިކޮށް ޕޯސްޓްކުރުންއަށް މެއިލް ކުރުމުން ޕްރިންޓްކޮށް ސޮ

ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަޖެޓްގެ އެއް އައިޓަމުން އަނެއް  6

 އައިޓަމަށް ފައިސާ ބަދަލުކޮށް އުނިއިތުރު ގެނައުން

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފު ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލް ސެޕް ސިސްޓަމަށް 

އެންޓަރކުރުމަށް ފަހު އިސްވެރިޔާ އަށް އެންގުމުން 

 އެޕްރޫވްކުރުން

ްތަނުގެ މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް ދާއިރާގެ ތަނ 7

އެތަންތަނުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމުން ރިޕޯޓްތައް 

ރިޕޯޓްތައް ލިބުމުން މުވައްޒަފުން ރިޕޯތްތައް ޗެކްކޮށް 

 ރިކޮންސައިލްކޮށް އެނަލިސިސް ހެދުން
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ޗެކްކޮށް، ޚަރަދުތައް ރިކޮންސައިލްކޮށް މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު 

 އެނަލިސިސް ހެދުން

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ/ މެސެޖް/  8

 ދެންނެވުން ފޮނުވުން

 ޖެމްސް / އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

 
 
 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް  ޖަވާބުދިނުން އެންޓްރީތައް ބަލައިގަނެ 1

 ހަމަޖެއްސުން  

ދާއިރާގެ ތަންތަނުން ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް  2

އެދި ހުށަހަޅާ ދަތުރުހުއްދަ / ކެޕިޓަލް ތަކެތި  ހޯދުމުގެ 

 ހުއްދަ ދިނުން

މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް 

 ަމަޖެއްސުން  ހ

އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް  3

އެކައުންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އެދި ހުށަހެޅުމުން 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ސިޓީ ފޮނުވުން

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފު އާދިއްތަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހު 

މެ ސިޓީތައް ގަޑިއިރަށް އޮފީހަށް ނުކު 2ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 ތައްޔާރުކުރުން

ބިލްތަކުގެ ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓްތައް  4

ލިބުމުން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައި އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމަށް 

 އެންޓަރ ކޮށް ޕީވީ ޕޯސްޓްކޮށް ޕޭމަންޓް ހެދުން

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން  ހަފްތާގެ އެކި ދުވަސްތަކަށް 

ގަޑި އިރަށް  3ދުވަހަކު  2ބަހާލައިގެން ކޮންމެވެސް 

 އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުން.

މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓްފައިސާ  5

 ޖަމާކުރުން

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން ހަފްތާގެ އެކި ދުވަސްތަކަށް 

ގަޑި އިރަށް  3ދުވަހަކު  2ބަހާލައިގެން ކޮންމެވެސް 

 އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުން.

ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަޖެޓްގެ އެއް އައިޓަމުން އަނެއް  6

 އައިޓަމަށް ފައިސާ ބަދަލުކޮށް އުނިއިތުރު ގެނައުން

 2ދުވަހު މުވައްޒަފު  2ހަފްތާގެ އާދިއްތަ، އަންގާރަ 

 ގަޑިއިރަށް އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުން

ދާއިރާގެ ތަންތަނުގެ މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް  7

ންތަނުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމުން ރިޕޯޓްތައް އެތަ

ޗެކްކޮށް، ޚަރަދުތައް ރިކޮންސައިލްކޮށް މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު 

 އެނަލިސިސް ހެދުން

 މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ/ މެސެޖް/  8

 ދެންނެވުން ފޮނުވުން

 ޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުންމުވައްޒަފު ގ
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 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން އެންޓްރީތައް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދިނުން 1

ގެ ތަންތަނުން ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ދާއިރާ 2

އެދި ހުށަހަޅާ ދަތުރުހުއްދަ / ކެޕިޓަލް ތަކެތި  ހޯދުމުގެ 

 ހުއްދަ ދިނުން

- 

އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް  3

އެކައުންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އެދި ހުށަހެޅުމުން 

 ީ ފޮނުވުންބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ސިޓ

- 

ބިލްތަކުގެ ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓްތައް  4

ލިބުމުން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައި އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމަށް 

 އެންޓަރ ކޮށް ޕީވީ ޕޯސްޓްކޮށް ޕޭމަންޓް ހެދުން

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މުވައްޒަފަކާއި ހުއްދަދޭ މުވައްޒަފު 

 އޮފީހަށް ނުކުތުން

މުސާރައާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓްފައިސާ މަސްދުވަހުގެ  5

 ޖަމާކުރުން

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މުވައްޒަފަކާއި ހުއްދަދޭ މުވައްޒަފު 

 އޮފީހަށް ނުކުތުން

ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަޖެޓްގެ އެއް އައިޓަމުން އަނެއް  6

 އައިޓަމަށް ފައިސާ ބަދަލުކޮށް އުނިއިތުރު ގެނައުން

- 

ދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް ދާއިރާގެ ތަންތަނުގެ މަސް 7

އެތަންތަނުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމުން ރިޕޯޓްތައް 

ޗެކްކޮށް، ޚަރަދުތައް ރިކޮންސައިލްކޮށް މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު 

 އެނަލިސިސް ހެދުން

 މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ/ މެސެޖް/  8

 ެންނެވުން ފޮނުވުންދ

 މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން
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 ޑިވިޝަން އިމްޕްރޫވްމަންޓް ކޮލިޓީ އެންޑް ސްޕަރވިޝަން އެޑިޔުކޭޝަނަލް -4

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

ސަރުކާރު މުއައްސަސާ ތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު  1

 ދިނުން 

 ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު  2

 ދިނުން

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

 ސާރވާރގައި އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން  3

 ކޮޕީ ހާޑް ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން  4

 ގައި ޑްރައިވް ް ބެލެހެއްޓުންކޭސްލޮގ 5

ސްކޫލުގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގެ ޑޭޓާ އެންޓްރީ  55 6

 ޝީޓްތައް ފުރިހަމަކުރުން

 ގައި ޑްރައިވް

ވަނައަހަރުގެ ރިސްކްއެސެސްމަންޓް ނުނިމޭ  2019 7

 ސްކޫލުތައް ފާހަގަކޮށް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

 ގައި ޑްރައިވް

އިވާ ސްކޫލުތަކުގެ ޑޭޓާ ހެލްތް ސްކްރީނިންގް ހަދާ ނިމިފަ 8

 އެންޓްރީ ހެދުން 

 ގައި ޑްރައިވް

އިމަޖެންސީ އާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުން  19ކޮވިޑް 9

ކަންކުރަންވީ ގޮތް އަންގާ އެކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރޭތޯ 

 ބެލުން

 މެދުވެރިކޮށް ފޯނު އަދި ޒަރިއްޔާއިން ގެ ސަރކިޔުލާރ

 މެދުވެރިކޮށް ޑްރައިވް އަދި އީމެއިލް އަދި

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާދޭއިރު، ސައިބަރ ސޭފްޓީ އަށް  10

 ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ވަސީލަތް އިލެކްޓްރޯނިކް އަތްމަތީފޮތް ބެލެނިވެރިންގެ

 ހިއްސާކުރުން މެދުވެރިކޮށް ތައް

ދަރިވަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒިފަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ކަރަންޓީނު  11

 ި މިކަން ކޯޑިނޭޓް ކުރުންކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައ

 އަމަލުކުރުން އެއްގޮތަށް އާ އެސްއޯޕީ

އިމަޖެންސީ ސެންޓަރަށް ދޫކުރާ ސްކޫލުތަކުގެ  19ކޮވިޑް 12

 މުވައްޒިފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހެއްޓުން

 މުވާސިލާތީ ،ކޮށް ވިލަރެސް ހުރިފަރާތްތަކާ ކަމާގުޅުން

 މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް

 މެދުވެރިކޮށް ފޯނު އަދި ޑްރައިވް ޓުގެ މަސައްކަތް ރިސްކް އެސެސްމަން 13

 މެދުވެރިކޮށް ފޯނު އަދި ޑްރައިވް ހެލްތް ސްކްރީނިންގެ މަސައްކަތް 14

 މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް އަދި ފޯނު އަދި ޑްރައިވް ޑީއާރް އާރްގެ މަސައްކަތް  15

 ިލް މެދުވެރިކޮށް ޑްރައިވް އަދި އީމެއ ވޮޝް ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  16

ސްކޫލުތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ/އަދި  18

 ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުން ،ފޮނުވަމުންދާ

 ހަނގާގެ ކޭސްތައް .1

 ޖިންސީ ގޯނާގެ ކޭސްތައް .2

 ޖިސްމާނީ ގޯނާގެ ކޭސްތައް .3

  ާހާލަތްތަކުގައި، މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތަކ

އެއްގޮތަށް، ފޯނު އަދި ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް 

 ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ރިފާރކުރުން؛
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 އިހުމާލުގެ ކޭސްތައް .4

 ބްލެކްމެއިލްގެ ކޭސްތައް .5

 ންދޭ ކޭސްތައްއަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލު .6

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ  .7

 ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް

 ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގައި އުޅޭދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް .8

 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައ10ްގްރޭޑް  .9

 ދިގު މުއްދަތަކަށޤް ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިން .10

 ރިޕީޓް އެންރޯލްމަންޓް ޓްރާންސްފަރ ކޭސް ތައް .11

 ުން ފާހަގަވާ ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައްޕޮލިސް ލިސްޓ .12

 

  ިސީދާ ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް، އަދ

ދަރިވަރުންނާއެކީ ސީދާމަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ރުން އަދި ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލު ދަރިވަ

ކުރުން؛ އަދި މިގޮތަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭ 

ދަރިވަރުންގެ ކަންތައްތައް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް 

 ކުރުން

  ެހުރިހާކަމަކަށް ބަލާފަ ދަރިވަރަށް އެންމ

ފައިދާވާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން، ޑްރައިވްގައި 

 ހެދުން/އަދި އަދާ ހަމަކުރުން

  ުމުއައްސަސާތަކަށް ކޭސްތަކާގުޅިގެން ތަފާތ

ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޖެމްސްމެދުވެރިކޮށް 

 ފޮނުވުން 

  ިދަރިވަރުންގެ ކޭސްތަކުގައި ގުޅުންހުރ

މުއައްސަސާތަކާއި އެކީ ކޭސްޑިސްކަޝަން 

މީޓިންގްތައް ބޭވުން އަދި އެހެން 

މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ މިފަދަ 

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ސްޓްރީމް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ތަޢުލީމު މެއިން  19

ފޯރުކޮއްދޭ ދަރިވަރުންނަށް އޯލްޓަރނޭޓިވް ލާނިންގ ޕާތުވޭ 

 ހަމަޖައްސައި ދިނުން

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ  .1

 ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް

 ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގައި އުޅޭދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް .2

 ިވާ ކުދިންގެ ކޭސްތައްބަލިވެ އިނދެ،ވިހާފައ .3

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  .4

 ވަކިން ކިޔަވައިދޭ ކުދިން

 ދުވަހަކުވެސް ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިން .5

ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްކުރާ ބައްޔެއް ހުރުމުގެ  .6

 ސަބަބުން ސްކޫލަށް ނުދެވޭ ކުދިން

 ބަންދުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުން .7

 ތިބޭ ކުދިންދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  .8

 

 

  ްމިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށ

ކިޔަވާދޭނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ސްކޫލު މެދުވެރިކޮށް 

ހަމަޖައްސާދިނުން؛ އަދި މިގޮތަށް 

ހަމަޖައްސުމުގައި، ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާ، 

ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމުގެ ކަންތައް 

ހަމަޖެއްސުމުގައި ސްކޫލުތަކަށް ލަފާދީ، 

ުރަމުންދާވަރި ބެލުން )ފޯނު، ތަންފީޒު ކ

 އީމެއިލް އިން(

  ިދަރިވަރުނަނަށް ހަދާ ޕްލެނުތައް އދ

ލިޔެކިޔުންތައް އަދާ ހަމަކޮށް ޑްރައިވްގައި 

  ބެލެހެއްޓުން 
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މިނިސްޓްރީ ގެ ކަމާގުޅުން ހުރި ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން  މުވައްޒިފުން ދަރިވަރުންނަށް ކުރާ ގޯނާގެ ކޭސްތައް ބެލުން  20

ާކޮށް، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ތަކާ މަޝްވަރ

އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވަކިވަކި ކޭސްތަކަށް އަމަލު ކުރާނޭ 

ގޮތް ކަނޑައަޅާ އަމަލު ކުރުން/ މިގޮތުން ބައްދަލުވުންތައް 

ބާއްވާ، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔުކިޔުންތައް ބަދަލުކޮށް، 

 ޕޯނުމެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް ކުރުން

 ބައްދަލުވުން އަދި މެދުވެރިކޮށް ޑްރްއިވް އަދި ފޯނުން އްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން ކައުންސިލަރުންގެ މަސަ 21

 ބާއްވައިގެން

 ބައްދަލުވުން އަދި މެދުވެރިކޮށް ޑްރްއިވް އަދި ފޯނުން ހެލްތް އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން  22

 ބާއްވައިގެން

 ަތް ނުހިނގާމަސައްކ ވާލްޑް ބޭންކް ޕޮރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް  21

ޖަލުބަންދުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އުނގެނުމުގެ ކަންތައް ރޭވުމުގެ  22

 މަސައްކަތް

 މަސައްކަތަށް ތައްޔަރުވުން 

 

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

ތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ސަރުކާރު މުއައްސަސާ  1

 ދިނުން 

 ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު  2

 ދިނުން

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

 ޑްރައިވް/އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން  3

 ސޮފްޓް ކޮށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން  4

 ގައި ޑްރައިވް ް ބެލެހެއްޓުންކޭސްލޮގ 5

ސްކޫލުގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގެ ޑޭޓާ އެންޓްރީ  55 6

 ޝީޓްތައް ފުރިހަމަކުރުން

 ގައި ޑްރައިވް

ވަނައަހަރުގެ ރިސްކްއެސެސްމަންޓް ނުނިމޭ  2019 7

 ސްކޫލުތައް ފާހަގަކޮށް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

 ގައި ޑްރައިވް

އިވާ ސްކޫލުތަކުގެ ޑޭޓާ ހެލްތް ސްކްރީނިންގް ހަދާ ނިމިފަ 8

 އެންޓްރީ ހެދުން 

 ގައި ޑްރައިވް

އިމަޖެންސީ އާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުން  19ކޮވިޑް 9

ކަންކުރަންވީ ގޮތް އަންގާ އެކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރޭތޯ 

 ބެލުން

 މެދުވެރިކޮށް ފޯނު އަދި ޒަރިއްޔާއިން ގެ ސަރކިޔުލާރ

 މެދުވެރިކޮށް ޑްރައިވް އަދި އީމެއިލް އަދި

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާދޭއިރު، ސައިބަރ ސޭފްޓީ އަށް  10

 ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ވަސީލަތް އިލެކްޓްރޯނިކް އަތްމަތީފޮތް ބެލެނިވެރިންގެ

 ހިއްސާކުރުން މެދުވެރިކޮށް ތައް
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ދަރިވަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒިފަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ކަރަންޓީނު  11

 ި މިކަން ކޯޑިނޭޓް ކުރުންކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައ

 އަމަލުކުރުން އެއްގޮތަށް އާ އެސްއޯޕީ

އިމަޖެންސީ ސެންޓަރަށް ދޫކުރާ ސްކޫލުތަކުގެ  19ކޮވިޑް 12

 މުވައްޒިފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހެއްޓުން

 މުވާސިލާތީ ،ކޮށް ވިލަރެސް ހުރިފަރާތްތަކާ ކަމާގުޅުން

 މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް

 މެދުވެރިކޮށް ފޯނު އަދި ޑްރައިވް ޓުގެ މަސައްކަތް ރިސްކް އެސެސްމަން 13

 މެދުވެރިކޮށް ފޯނު އަދި ޑްރައިވް ހެލްތް ސްކްރީނިންގެ މަސައްކަތް 14

 މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް އަދި ފޯނު އަދި ޑްރައިވް ޑީއާރް އާރްގެ މަސައްކަތް  15

 ިލް މެދުވެރިކޮށް ޑްރައިވް އަދި އީމެއ ވޮޝް ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  16

ސްކޫލުތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ/އަދި  17

 ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުން ،ފޮނުވަމުންދާ

 ހަނގާގެ ކޭސްތައް .13

 ޖިންސީ ގޯނާގެ ކޭސްތައް .14

 ޖިސްމާނީ ގޯނާގެ ކޭސްތައް .15

 އިހުމާލުގެ ކޭސްތައް .16

 ބްލެކްމެއިލްގެ ކޭސްތައް .17

 ންދޭ ކޭސްތައްއަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލު .18

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ  .19

 ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް

 ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގައި އުޅޭދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް .20

 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައ10ްގްރޭޑް  .21

 ދިގު މުއްދަތަކަށޤް ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިން .22

 ރިޕީޓް އެންރޯލްމަންޓް ޓްރާންސްފަރ ކޭސް ތައް .23

 ުން ފާހަގަވާ ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައްޕޮލިސް ލިސްޓ .24

 

  ާހާލަތްތަކުގައި، މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތަކ

އެއްގޮތަށް، ފޯނު އަދި ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް 

ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް 

 ރިފާރކުރުން؛

  ިސީދާ ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް، އަދ

ދަރިވަރުންނާއެކީ ސީދާމަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ރުން އަދި ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލު ދަރިވަ

ކުރުން؛ އަދި މިގޮތަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭ 

ދަރިވަރުންގެ ކަންތައްތައް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް 

 ކުރުން

  ެހުރިހާކަމަކަށް ބަލާފަ ދަރިވަރަށް އެންމ

ފައިދާވާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން، ޑްރައިވްގައި 

 ހެދުން/އަދި އަދާ ހަމަކުރުން

  ުމުއައްސަސާތަކަށް ކޭސްތަކާގުޅިގެން ތަފާތ

ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޖެމްސްމެދުވެރިކޮށް 

 ފޮނުވުން 

  ިދަރިވަރުންގެ ކޭސްތަކުގައި ގުޅުންހުރ

މުއައްސަސާތަކާއި އެކީ ކޭސްޑިސްކަޝަން 

މީޓިންގްތައް ބޭވުން އަދި އެހެން 

މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ މިފަދަ 

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ސްޓްރީމް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ތަޢުލީމު މެއިން  18

ފޯރުކޮއްދޭ ދަރިވަރުންނަށް އޯލްޓަރނޭޓިވް ލާނިންގ ޕާތުވޭ 

 ހަމަޖައްސައި ދިނުން

  ްމިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށ

ކިޔަވާދޭނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ސްކޫލު 

މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސާދިނުން؛ އަދި މިގޮތަށް 
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ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ  .9

 ދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް

 ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގައި އުޅޭދަރިވަރުންގެ ކޭސްތައް .10

 ިވާ ކުދިންގެ ކޭސްތައްބަލިވެ އިނދެ،ވިހާފައ .11

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ވަކިން  .12

 ކިޔަވައިދޭ ކުދިން

 ދުވަހަކުވެސް ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިން .13

ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްކުރާ ބައްޔެއް ހުރުމުގެ  .14

 ސަބަބުން ސްކޫލަށް ނުދެވޭ ކުދިން

 ބަންދުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުން .15

 ތިބޭ ކުދިންދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  .16

 

 

ހަމަޖައްސުމުގައި، ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާ، 

ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމުގެ ކަންތައް 

ހަމަޖެއްސުމުގައި ސްކޫލުތަކަށް ލަފާދީ، 

ުރަމުންދާވަރި ބެލުން )ފޯނު، ތަންފީޒު ކ

 އީމެއިލް އިން(

  ިދަރިވަރުނަނަށް ހަދާ ޕްލެނުތައް އދ

ލިޔެކިޔުންތައް އަދާ ހަމަކޮށް ޑްރައިވްގައި 

  ބެލެހެއްޓުން 

މިނިސްޓްރީ ގެ ކަމާގުޅުން ހުރި ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން  މުވައްޒިފުން ދަރިވަރުންނަށް ކުރާ ގޯނާގެ ކޭސްތައް ބެލުން  19

ާކޮށް، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ތަކާ މަޝްވަރ

އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވަކިވަކި ކޭސްތަކަށް އަމަލު ކުރާނޭ 

ގޮތް ކަނޑައަޅާ އަމަލު ކުރުން/ މިގޮތުން 

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

ލިޔުކިޔުންތައް ބަދަލުކޮށް، ޕޯނުމެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް 

 ކުރުން

 ބައްދަލުވުން އަދި މެދުވެރިކޮށް ޑްރްއިވް އަދި ފޯނުން އްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން ކައުންސިލަރުންގެ މަސަ 20

 ބާއްވައިގެން

 ބައްދަލުވުން އަދި މެދުވެރިކޮށް ޑްރްއިވް އަދި ފޯނުން ހެލްތް އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން  21

 ބާއްވައިގެން

 ަތް ނުހިނގާމަސައްކ ވާލްޑް ބޭންކް ޕޮރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް  22

ޖަލުބަންދުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އުނގެނުމުގެ ކަންތައް ރޭވުމުގެ  23

 މަސައްކަތް

 މަސައްކަތަށް ތައްޔަރުވުން 

 
 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ހުއްޓާލުން  ރުންބެލެނިވެރިންނާ އަދި ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކު  1

ހެދުން ޓެލެކޮންފަރެންސިން ކޭސްޑިސްކަޝަން ބައްދަލުވުންތައް  2  

 ހުއްޓާލުން  މުވައްޒިފުންގެ ކޭސްތަކުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް 3



20 | P a g e  

 

ގެ ޓާސްކް ފޯސް ބައްދަލުވުންތަކުގައި  19ކޮވިޑް 4

 ބައިވެރިވުން 

 ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 

ުންގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ކޭސްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުންދަރިވަރ 5 އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާދޭއިރު މުކުމެދާނޭ މައްސަލަތަކަށް  

 ހައްލުހޯދުން 

ނޯޓު: އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު،އޮފީހަށް ނުކުންނަގޮތަށް  

 ހަމަޖެހިފައި ނުވޭ

 

 

 ޑިވިޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސްކޫލް -5

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2 ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 އެޗްޕީއޭ ގެ ލަފާގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.  - ގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރިކަން ފާހަގަވުން. 19ކޮވިޑް   1

މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާއެކު 

ައް ގޭގައިހުރެގެން ކުރެވޭނެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތ

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން. މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ 

 ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ އެޗް.އާރް އިން.

ސްކޫލްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި  - ޢާންމުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން. 2

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ސޫޓް އަދި ފޯނުގެ -ޫލްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ޖީސްކ -

 ޒަރީއާއިން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް ފޯނު އަދި 

 އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ޖަވާބުދިނުން.

ުވައްޒަފެއްނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި މ - ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން 3

ދުވަސް ވަންދެން ގޭގައި މަޑުކުރުން  14މަދުވެގެން 

ގެ 19އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ކޮވިޑް 

ޢަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅު 

ވަންދެން އަދި  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އަންގާ 

 މުއްދަތަކަށް ގޭގައި މަޑުކުރުން. 

މަޑުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގެ  މިގޮތުން ގޭގައި

 ރެކޯޑްތައް އޮފީހުން ބަލަހައްޓަން ވާނެ.
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 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

ތި އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި ބޮޑެ 55މާބަނޑު މީހުންނާއި   1

ބަލިތަކަށް )ހިތުގެ ބަލި، ފުއްޕާމާގެ ބަލި، ކެންސަރު ބަލި، 

ހަކުރު ބަލި، ލޭމައްޗަށް ދިއުން ފަދަ( ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަރުވާ 

 ހޯދާ މީހުން އޮފީހުގައި ތިބުން

ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ  30މިފަދަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް  -

 ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

ވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް މި މުއްދަތުގައި އޮފީހުން ހަ -

ވަގުތަށް ނިންމުން އަދި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް 

 މޮނީޓާ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

މިހާލަތުގައި ޗުއްޓީ ދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް  -

 އޮފޯހުން ބަލަހައްޓަން ވާނެ.

ގޮތަށް މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ގައިގޯޅި ނުވާ - އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން 2

 މަސައްކަތް ކުރުން. 

ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަވުންތައް ފިޔަވާ އެހެން  -

 ބައްދަލުވުންތައް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ގެންދިއުން. 

ވީހާވެސް މަދު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ  -

 މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.

ެވޭނެ އޮންލައިންކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރ -

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

 

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

ހާލަތައް ބަލައި ކޮންމެހެން ނެރެންޖެހޭ އެންމެ  - - އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން.  1

 ްޒަފުން ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުން.މަދު މުވައ

މި މުއްދަތުގައި އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް  -

ވަގުތަށް ނިންމުން އަދި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް 

 މޮނީޓާ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ގައިގޯޅި ނުވާގޮތަށް  -

 މަސައްކަތް ކުރުން. 

ްތައް ފިޔަވާ އެހެން ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަވުނ -

 ބައްދަލުވުންތައް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ގެންދިއުން. 

އޮންލައިންކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން.
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  ސްކޫލްތައް ސަރުކާރުގެ -6

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ތުގެ ތަފްޞީލް މަސައްކަ #

މިނިސްޓްރީން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ދަރިވަރުންނަށް  - ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  1

 ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

ދަރިވަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ޖީސޫޓް އަދި  -

 ފޯނުގެ ޒަރީއާއިން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ނަށް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ލިބޭ މިންވަރަށް ދަރިވަރުން

ބިނާކޮށް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ޕްރިންޓެޑް މެޓީރިއަލްސް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެސްކިޑް އިން  - ގެ އެއްވެސް ޢަލަމާތެއް ހުރިކަން ފާހަގަވުން. 19ކޮވިޑް  2

ސީޖަރސް ފޮނުވާފައިވާ "ސްޓޭންޑަޑް އޮޕްރޭޝަން ޕްރޮ

 " އަށް ޢަމަލުކުރުނ19ްއޮން ކޮވިޑް 

 އެޗްޕީއޭ ގެ ލަފާގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.  -

މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާއެކު  -

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައިހުރެގެން ކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ްގެމަތިން މިގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއ

މިހާލަތު މެދުވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ޢާންމުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި  3

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ބެލެނިވެރިންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  -

 ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ދ

ޚިދުމަތެއް ވާނަމަ، ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖެހުމަކާނުލައި އެ 

 ޚިދުމަތެއް ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް  4

 ނުކުތުން

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ  -

ުކުރުން ދުވަސް ވަންދެން ގޭގައި މަޑ 14މަދުވެގެން 

ގެ 19އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ކޮވިޑް 

ޢަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅު 

ވަންދެން އަދި  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އަންގާ 

 މުއްދަތަކަށް ގޭގައި މަޑުކުރުން. 

މިގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ  -

 ުން ބަލަހައްޓަން ވާނެ. ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑްތައް އޮފީހ
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މިގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފު ކުރާނެ  -

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން އަދި ވަޞީލަތްތައް ތަންދިން 

 މިންވަރަކުން ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޚާއްޞަ ޗުއްޓީތަކާއި އެހެނިހެން ޗުއްޓީގައި ތިބޭ  - މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން 5

 ްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.މުވައ

ފިންގަރ އެޓެންޑެސް މެޝިންގެ ބަދަލުގައި  -

މެނުއަލްކޮށް އެޓެންޑެންސް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

ހަމަޖެއްސުން.  މިސާލަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ވަކި ކަރުދާހެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ.

 

 

 ( ޓްއެލާރަ   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  1

 

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި  55މާބަނޑު މީހުންނާއި  -

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް )ހިތުގެ ބަލި، ފުއްޕާމާގެ ބަލި، 

 ކެންސަރު ބަލި، ހަކުރު ބަލި، ލޭމައްޗަށް ދިއުން ފަދަ(

ދުވަހުގެ  30ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް 

 ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުމެ ގައިގޯޅި  -

 ނުވާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 

މި މުއްދަތުގައި އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް  -

މަސައްކަތް މޮނީޓާ ވަގުތަށް ނިންމުން އަދި ހަވާލުކުރާ 

 ކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

މިހާލަތުގައި ޗުއްޓީ ދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް  -

 އޮފީހުން ބަލަހައްޓަން ވާނެ.

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި  55މާބަނޑު މީހުންނާއި  2

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް )ހިތުގެ ބަލި، ފުއްޕާމާގެ ބަލި، 

ދިއުން ފަދަ(  ކެންސަރު ބަލި، ހަކުރު ބަލި، ލޭމައްޗަށް

 ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން އޮފީހުގައި ތިބުން

ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ  30މިފަދަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް  -

 ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

މި މުއްދަތުގައި އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް  -

ވަގުތަށް ނިންމުން އަދި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް މޮނީޓާ 

 ލެހެއްޓުން. ކޮށް ބެ

މިހާލަތުގައި ޗުއްޓީ ދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް  -

 އޮފީހުން ބަލަހައްޓަން ވާނެ. 

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ގައިގޯޅި ނުވާގޮތަށް  - އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން 3

 މަސައްކަތް ކުރުން. 
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ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަވުންތައް ފިޔަވާ އެހެން  -

 އްދަލުވުންތައް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ގެންދިއުން. ބަ

އޮންލައިންކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ  -

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް  4

 ނުކުތުން

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ  -

ަންދެން ގޭގައި މަޑުކުރުން ދުވަސް ވ 14މަދުވެގެން 

ގެ 19އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ކޮވިޑް 

ޢަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅު 

ވަންދެން އަދި  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އަންގާ 

 މުއްދަތަކަށް ގޭގައި މަޑުކުރުން. 

ެ މިގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގ -

 ރެކޯޑްތައް އޮފީހުން ބަލަހައްޓަން ވާނެ. 

މިގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފު ކުރާނެ  -

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން އަދި ވަޞީލަތްތައް ތަންދިން 

 މިންވަރަކުން ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ްޓީގައި ތިބޭ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީތަކާއި އެހެނިހެން ޗުއ - މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން 5

 މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

ފިންގަރ އެޓެންޑެސް މެޝިންގެ ބަދަލުގައި  -

މެނުއަލްކޮށް އެޓެންޑެންސް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

ހަމަޖެއްސުން.  މިސާލަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ވަކި ކަރުދާހެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ.

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  1

 

ވީހާވެސް މަދު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ  -

 މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ގައިގޯޅި ނުވާގޮތަށް  -

 ައްކަތް ކުރުން. މަސ

ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަވުންތައް ފިޔަވާ އެހެން  -

 ބައްދަލުވުންތައް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ގެންދިއުން. 

އޮންލައިންކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ  -

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ ވީހާވެސް މަދު  - އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން  2

 މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.
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މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ގައިގޯޅި ނުވާގޮތަށް  -

 މަސައްކަތް ކުރުން. 

ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަވުންތައް ފިޔަވާ އެހެން  -

 ބައްދަލުވުންތައް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ގެންދިއުން. 

ހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އޮންލައިންކޮށް އޮފީ -

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ޚާއްޞަ ޗުއްޓީތަކާއި އެހެނިހެން ޗުއްޓީގައި ތިބޭ  - މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން 3

 މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

ފިންގަރ އެޓެންޑެސް މެޝިންގެ ބަދަލުގައި  -

ެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް މެނުއަލްކޮށް އެޓެންޑެންސް ބެލ

ހަމަޖެއްސުން.  މިސާލަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ވަކި ކަރުދާހެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ.

 

 
 

 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް. އެސް.ޕީ -7

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 އާންމު ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން  ުވާ ސިޓީތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނ  1

 އާންމު ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން  މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީތައް 2

 އާންމު ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން  މޮނީޓަރ ކުރާ މަސައްކަތްތައް 3

 ރާ އުސޫލުންއާންމު ހާލަތުގައި އަމަލުކު ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  4

 އާންމު ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން  ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން 5

 

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 މުވައްޒަފު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 

1  

 

 ފޮނުވާ ސިޓީތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

 ނެޓްވޯކްތެރެއިން ގެ VPN މުވައްޒަފަކަށް ސެކްޝަނުގެ އެއް

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް ސެކްޝަނުގެ ހުއްދަދެވި އެކްސެސް

ގެންދެވޭނެ އަދި ޚާއްސަ މަސައްކަތަކަށް އޮފީހަށް ނެރެން ޖެހޭ 

ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެއް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ވަކި 

 ެރުންވަގުތަކަށް ނ
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2 

 

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީތައް

 ނެޓްވޯކްތެރެއިން ގެ VPN މުވައްޒަފަކަށް ސެކްޝަނުގެ އެއް

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް ސެކްޝަނުގެ ހުއްދަދެވި އެކްސެސް

ގެންދެވޭނެ އަދި ޚާއްސަ މަސައްކަތަކަށް އޮފީހަށް ނެރެން ޖެހޭ 

ކު އޮފީހަށް ވަކި ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެއް މުވައްޒަފަ

 ވަގުތަކަށް ނެރުން

 

3 

 

 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

 ނެޓްވޯކްތެރެއިން ގެ VPN މުވައްޒަފަކަށް ސެކްޝަނުގެ އެއް

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް ސެކްޝަނުގެ ހުއްދަދެވި އެކްސެސް

ގެންދެވޭނެ އަދި ޚާއްސަ މަސައްކަތަކަށް އޮފީހަށް ނެރެން ޖެހޭ 

ަމަ އެއް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ވަކި ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނ

 ވަގުތަކަށް ނެރުން

 

4 

 

 މޮނީޓަރ ކުރާ މަސައްކަތްތައް

 ނެޓްވޯކްތެރެއިން ގެ VPN މުވައްޒަފަކަށް ސެކްޝަނުގެ އެއް

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް ސެކްޝަނުގެ ހުއްދަދެވި އެކްސެސް

ގެންދެވޭނެ އަދި ޚާއްސަ މަސައްކަތަކަށް އޮފީހަށް ނެރެން ޖެހޭ 

ތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެއް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ވަކި ހާލަ

 ވަގުތަކަށް ނެރުން

 

5 

 

 ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން

 ނެޓްވޯކްތެރެއިން ގެ VPN މުވައްޒަފަކަށް ސެކްޝަނުގެ އެއް

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް ސެކްޝަނުގެ ހުއްދަދެވި އެކްސެސް

ައްޒަފަކު ޚާއްސަ މަސައްކަތަކަށް ގެންދެވޭނެ އަދި މުވ

އޮފީހަށް ނެރެން ޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެއް 

 މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ވަކި ވަގުތަކަށް ނެރުން

 

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 

1 

  

 

 ް ފޮނުވާ ސިޓީތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުނ

ޕީ.އެސް ގެ އިރުޝާދާއިއެކު ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް 

 ކަމާއިގުޅުންހުރި ތަންތަނަން ފޮނުވުން 

2 

 

ޕީ.އެސް ގެ އިރުޝާދާއިއެކު ކަމާއިގުޅުންހުރި  މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީތައް

ސެކްޝަންތަކަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން އަދި 

ކަން ކަޝަވަރުކުރުމަށް މެއިލްއަށް މަސައްކަތްތައް ނިމުނު

 ރިޕްލައި ކުރުން

 

3 

 

 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

ގޫގަލް ޑްރައިވް ، ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް 

މެދުވެރިކޮށް ޕީ.އެސް އަށް ފޮނުވުމުން ،ޕީ.އެސްގެ 
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ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ޖަވާބު ދިނުން 

 

4 

 

 މޮނީޓަރ ކުރާ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ގުޅުމާއިއެކު 

މެއިލް ފޮނުވުން އަދި މަސައްކަތްތައް ނިމުނުކަން 

 ކަޝަވަރުކުރުމަށް މެއިލްއަށް ރިޕްލައި ކުރުން

ި ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ގުޅުމާއިއެކު މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން 5

މެއިލް ފޮނުވުން އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ޖެމްސް 

 ނުވަތަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން -8  

 

 ގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް( 2)ލެވެލް  ރީނދޫ އެލަރޓް .1

 ޢަމަލުކުރަންމުންދާ ގޮތް   މަސައްކަތް #

 

Covid-19  ްއާ ގުޅިގެނ

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 

1 
އީމެއިލް/ޖެމްސް/އާނު މެދުވެރިކޮށް  ފޯމްގެ އަސްލު ބަލައިގަތުން ތަކެއްޗާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް 

 ބަލައިގަތުން.

2 
ރިކުއެސްޓްގެ އަސްލު ފައިނޭންސް  ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް 

 ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުން

މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް/ޖެމްސް/އާނު 

 ފައިނޭންސް ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުން.

3 

ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 

ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން 

 ހޯދުން 

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

4 

މެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކޮށް  SAP ޕާރޗަރސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރުން

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެންޑަރ އަށް 

 ފޮނުވުން.

SAP  ްމެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކޮށ

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެންޑަރ އަށް 

 ފޮނުވުން.

5 
ބިލްގެ އަސްލު ނުވަތަ އީމެއިލް  ބިލްގެ އަސްލު ބަލައިގަތުން ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ ބިލްތައް 

 ބަލައިގަތުންމެދުވެރިކޮށް 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 1ހަފްތާއަކު  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 2ހަފްތާއަކު  ބިޑް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  6

7 
ޕްރޮކިއުމަންޓަށް އަންނަ 

 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޖެމްސް  ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދިނުން.

 ޖަވާބުދިނުން.މެދުވެރިކޮށް 
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 ގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް( 3)ލެވެލް  އެލަރޓް އޮރެންޖު .1

އާ ގުޅިގެން  Covid-19 މަސައްކަތް #

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 

 ނެރުމަށް މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

1 
އީމެއިލް/ޖެމްސް/އާނު މެދުވެރިކޮށް  ތަކެއްޗާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް 

 ބަލައިގަތުން.

 މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ

2 

މުވައްޒަފު ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް  ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް 

ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަން ހެޑަށް 

ފޮނުވުމުން ސެކްޝަން ހެޑް 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ސެކްޝަން 

ހެޑްގެ އީމެއިލުން ފައިނޭންސް 

 ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުން.

 މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ

3 

ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 

ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން 

 ހޯދުން 

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓޭޝަން 

އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ސެކްޝަން 

 ހެޑަށް ފޮނުވުން.

 މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ

4 

ޕާރޗަރސް އޯޑަރ 

 ތައްޔާރުކުރުން

SAP  ްމެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކޮށ

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެންޑަރ އަށް 

 ފޮނުވުން.

- 

5 
ބިޑް ކޮމެޓީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  ބިޑް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 ގެންދިއުންމެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް 

 މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ

6 

ޕްރޮކިއުމަންޓަށް އަންނަ 

 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.

މުވައްޒަފު ސިޓީ ތައްޔާރުކޮށް 

ސެކްޝަން ހެޑަށް ފޮނުވުމުން 

ސެކްޝަން ހެޑް ޑިޖިޓަލްކޮށް 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޖެމްސް/އީމެއިލް 

 ފޮނުވުން.މެދުވެރިކޮށް 

 

 މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ

7 
ބިލް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ ބިލްތައް 

 ބަލައިގަތުން

 މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ
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 ޢަމަލުކުރާނެގޮތްގައި ( 4)ލެވެލް  އެލަރޓް ރަތް .1

އާ ގުޅިގެން  Covid-19 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް #

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 

   ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ނެރުމަށް މުވައްޒަފު

1 
އީމެއިލް/ޖެމްސް/އާނު މެދުވެރިކޮށް  ތަކެއްޗާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް 

 ބަލައިގަތުން.

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް

2 

މުވައްޒަފު ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް  ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް 

ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަން ހެޑަށް 

ފޮނުވުމުން ސެކްޝަން ހެޑް 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ސެކްޝަން 

ހެޑްގެ އީމެއިލުން ފައިނޭންސް 

 ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުން.

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް

3 

ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 

ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން 

 ހޯދުން 

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓޭޝަން 

އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ސެކްޝަން 

 ހެޑަށް ފޮނުވުން.

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް

4 

ޕާރޗަރސް އޯޑަރ 

 ތައްޔާރުކުރުން

SAP  ްމެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކޮށ

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެންޑަރ އަށް 

 ފޮނުވުން.

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް

5 
ބިޑް ކޮމެޓީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  ބިޑް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުންމެދުވެރިކޮށް 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް

6 

ޕްރޮކިއުމަންޓަށް އަންނަ 

 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.

މުވައްޒަފު ސިޓީ ތައްޔާރުކޮށް 

ސެކްޝަން ހެޑަށް ފޮނުވުމުން 

ސެކްޝަން ހެޑް ޑިޖިޓަލްކޮށް 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޖެމްސް/އީމެއިލް 

 މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން.

 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް

7 
ބިލް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ ބިލްތައް 

 ބަލައިގަތުން

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގައި މުވައްޒަފު

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް
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 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސާރޗް ޑިވިޜަން -9

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޖެހިފައިވާގޮތް ޢަމަލުކުރަން ހަމަ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން ސަރުކާރުގެ އޮފިސްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން   1

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 2

 ދަދިނުންކޮށާރު މެދުވެރިކޮށް ހުއް ސްކޫލްތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތް ދޫކުރުން 3

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯ ހޯދުން އަދި ހުއްދަ ފޮނުވުން ކިޔަވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 4

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން މަތީ ޘާނަވީ ދަރިވަރުންގެ ފީ ދެއްކުން 5

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފީ ދެއްކުން  6

 އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން ެ މަޢޫލޫމާތު އަދާހަމަކުރުން މީމިސް ގ 7

 ހުއްދަދިނުން ހުއްޓާލުން ރިސާރޗް ހުއްދަދިނުން 8

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެސް.އޭ.ޕީ މޮނިޓަރކޮށް އަދާހަމަކުރުން 9

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ( އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތESPIGްއެސްޕިގް ) 10

 ގޫގްލް ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ެކުލަވާލުންޕޮލިސީލިޔެ އ 11

 

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  ސަރުކާރުގެ އޮފިސްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  1

އިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވުމުން ޑްރަ

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން 

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީ ތަކަކށް ޖަވާބު ދިނުން 2

ންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވުމުން ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަ

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން

 ހުއްޓާލުން ސްކޫލްތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތް ދޫކުރުން 3

 ކިޔަވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން ހުއްޓާލުން ކިޔަވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 4

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  ދެއްކުން މަތީ ޘާނަވީ ދަރިވަރުންގެ ފީ 5

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވުމުން 

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން 
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ު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބ ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފީ ދެއްކުން  6

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވުމުން 

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން 

 އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް މީމިސް ގެ މަޢޫލޫމާތު އަދާހަމަކުރުން  7

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރިސާރޗް ހުއްދަދިނުން 8

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެސް.އޭ.ޕީ މޮނިޓަރކޮށް އަދާހަމަކުރުން 9

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ( އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތESPIGްއެސްޕިގް ) 10

 ގޫގްލް ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް  ޕޮލިސީލިޔެ އެކުލަވާލުން 11

 

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  ޞީލް މަސައްކަތުގެ ތަފް #

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  ސަރުކާރުގެ އޮފިސްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން   1

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވުމުން 

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 ން އީމެއިލްކުރު

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 2

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވުމުން 

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން

 ހުއްޓާލުން ޓް ފޮތް ދޫކުރުންސްކޫލްތަކަށް ޓެކްސް 3

 ކިޔަވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން ހުއްޓާލުން ކިޔަވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 4

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  މަތީ ޘާނަވީ ދަރިވަރުންގެ ފީ ދެއްކުން 5

މުން ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވު

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން 

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފީ ދެއްކުން  6

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވުމުން 

ހިމެނުމަށްފަހު ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ،

 އީމެއިލްކުރުން 

 އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް މީމިސް ގެ މަޢޫލޫމާތު އަދާހަމަކުރުން  7

 ހުއްޓާލުން  ރިސާރޗް ހުއްދަދިނުން 8

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެސް.އޭ.ޕީ މޮނިޓަރކޮށް އަދާހަމަކުރުން 9
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 ކޮށްއީމެއިލް މެދުވެރި ( އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތESPIGްއެސްޕިގް ) 10

 ގޫގްލް ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް  ޕޮލިސީލިޔެ އެކުލަވާލުން 11

 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން -10

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ޝަކުވާ  ާ ކުރުން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި ޝަކުވ  1

 ހުށަހެޅުން

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން އޮފީސް / ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން 2

 ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ވަޒީފާއަށާއި ކުދިން ވެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް 3

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން މެއިލް، ޖެމްސް  އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން 4

 އިން ފޮނުވުން

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް  އޮފީހަށް ވަދެނިކުތުމުގެ އިންތިޒާމްތައް 5

 ހެދުން

ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ގުދަނަށް އައިސް ހަވާލުވުން،  ދަލާއި ތަކެތި ހިފައިގެން ކުރާ ދަތުރުތައްމު 6

 ކޮންމެހެން ކުރާންޖެހޭ ދަތުރުތައް އެކަނި ކުރުން.

 މައި ދޮރުތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގައި ސެނިޓައިޒަ ބެހެއްޓުން މިނިސްޓްރީގައި ސެނިޓައިޒަރ ހަރުކުރުން 7

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މޭޒުތަކާއި ދޮރުތައް ޑިޓޯލުލައިގެން  އުލު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުންއޮފީސް މާހަ 8

 ސާފުކުރުން

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުން އެޓެސްޓ އެޓެސްޓް ކުރަން ގެންނަ ތަކެތި ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލުން   1

ކައުންޓަރުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން  2

 ހުއްޓާލުން

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުން ގޫލް ޑްރައިވްގެ 

އެންޓްރީ ފޯލްޑަރގައި ރައްކާކުރުން އަދި ކަމާގުޅުންހުރި 

 ސެކްޝަނަށް މެއިލް ކުރުން 

ގޫގުލް ޑްރައިވްގެ އެންޓްރީ ފޯލްޑަގައި ރައްކާކުރުމާއެކު  ިން އެންޓްރީއަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންމިނިސްޓްރީގެ މެއ 3

 ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން

މިނިސްޓްރީއަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސެޕް  4

 މެދުވެރިކޮށް ރިސީވް ކުރާތަކެތި

ިވްގެ ސެޕް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ގޫގުލް ޑްރައ

ރިސީވް އައިޓަމް ފޯލްޑަގައި މައުލޫމާތު ރައްކާތެރި ކުރުން 

 އަދި ވެރިޔާއަށް އިންފޯމް ކުރުން
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މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންތައް އަދި ސްކޫލުތަކަށް  ންކަންއެކިއެކި ސެކްޝަންތަކާއި ސްކޫލްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ ކަ 5

ވްގެ ލިޔެކިޔުމުގެ މުޢާމަލާތު ކުރުން އަދި ގޫގުލް ޑްރައި

 ސެންޑްފޯލްޑަގައި ރައްކާކުރުން

ކޮންމެހެން ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްޗެއް ފިޔަވައި މި މަސައްކަތް  ހަރުމުދާ ، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ފޮތްތައް ފޮނުވުން  6

 ހުއްޓާލުން

އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓި  55އުމުރުން  7

 ހަމަޖެއްސުން

ުލަރ މި ފަރާތްތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ސަރކިއ

އާ އެއްގޮތަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް އެޗް.އާރ  15/2020

 އަށް ފޮނުވުން

 ސަރކިއުލަރ ސަރވިސް ސިވިލް ފަރާތްތަކަށް މި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން 8

 އާރ.އެޗް ހަމަޖެއްސުމަށް ޗުއްޓީ އެއްގޮތަށް އާ 15/2020

 ފޮނުވުން އަށް

 ހެއްދުމުގެ ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ކާޑެއް ފިޔަވައި ކާޑުގެ ި ކާޑުގެ ހެއްދުންތަޅުދަނޑ 10

 ކަނޑާލުން މެދު މަސައްކަތް

ކޯލް ޕާސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައި މޮޕައިލް  ކޯލް އޮޕަރޭޓަރ ޚިދުމަރް 11

 ނަންބަރު ބޭނުން ކުރުން

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  ައްކަތުގެ ތަފްޞީލް މަސ #

ކައުންޓަރުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން   1

 ހުއްޓާލުން

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުން ގޫލް ޑްރައިވްގެ 

އެންޓްރީ ފޯލްޑަރގައި ރައްކާކުރުން އަދި ކަމާގުޅުންހުރި 

 ސެކްޝަނަށް މެއިލް ކުރުން 

 ސްޓޮކް ސޮފްޓްވެއަރ އިން މަސައްކަތް ކުރުން ސްޓޮކުން ތަކެއްޗަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުންމިނިސްޓްރީގެ  2

ކޮންމެހެން ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްޗެއް ފިޔަވައި މި މަސައްކަތް  ހަރުމުދާ ، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ފޮތްތައް ފޮނުވުން  3

 ހުއްޓާލުން
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 އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕަލަޔަންސް ސެކްޝަން -11

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ެ ލެވެލް ރައްކާތެރިކަމުގ

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މަސައްކަތް #

ޖެމްސް، އީމެއިލް، އާނު މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުން  މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުން 1

 )އޮފީހުގައި ތިބެގެން(

 ުންއާނު މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފަށް ޙަވާލުކުރ މައްސަލަ/މަސައްކަތް އެސައިން ކުރުން 2

 )އޮފީހުގައި ތިބެގެން(

ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސަރވަރގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ  މައްސަލައާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން 3

 ކުރެވިފައިވާ ފައިލުގައި ރައްކާކުރުން

 )އޮފީހުގައި ތިބެގެން(

 ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީގައި ރިޕޯޓްކުރުން ރިޕޯޓް ކުރުން 4

 ންވާ މަޢުލޫމާތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުންބޭނު އިންވެސްޓިގޭޝަން/ އޮޑިޓިން 5

 

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މަސައްކަތް #

ޖެމްސް، އީމެއިލް، އާނު މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުން )ގޭގައި  މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުން 1

 ތިބެގެން(

 އާނު މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފަށް ޙަވާލުކުރުން އްކަތް އެސައިން ކުރުންމައްސަލަ/މަސަ 2

 )ގޭގައި ތިބެގެން(

ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސަރވަރގައި ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި  މައްސަލައާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން 3

 އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފައިލުގައި ރައްކާކުރުން

 )ގޭގައި ތިބެގެން(

 ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީގައި ރިޕޯޓްކުރުން ރުންރިޕޯޓް ކު 4

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން އިންވެސްޓިގޭޝަން/ އޮޑިޓިން 5

 

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މަސައްކަތް #

އިލް، އާނު މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުން )ގޭގައި ޖެމްސް، އީމެ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުން 1

 ތިބެގެން(

 އާނު މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފަށް ޙަވާލުކުރުން މައްސަލަ/މަސައްކަތް އެސައިން ކުރުން 2

 )ގޭގައި ތިބެގެން(
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ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސަރވަރގައި ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި  މައްސަލައާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން 3

 ްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފައިލުގައި ރައްކާކުރުންއެކަމަށް ޚާއ

 )ގޭގައި ތިބެގެން(

 ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީގައި ރިޕޯޓްކުރުން ރިޕޯޓް ކުރުން 4

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން އިންވެސްޓިގޭޝަން/ އޮޑިޓިން 5

 

 އައި. ޓީ. ސެކްޝަން -12

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

1    ްމިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާރކް އާއި އެކްސްޓެންޑެޑް ލޭނ

 .ބެލެހެއްޓުން

  ިނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތ

ޚާއްޞަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުން 

 .އިންޓްރާނެޓްގެ ހިދުމަތް އިންޓަރނެޓް އަދި

  ޭމިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ބޭނުން ތަކަށް ހަދަން ޖެހ

 ޕްރަގްރާމާއި ޑާޓާބޭސް ހެދުން. 

 .ްމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 

 .ިޓީ. އާ ގުޅޭ ސީ.މިނިސްޓްރީ ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ އައ

 .ތަކެތި މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

  ީޓީ.ސީ.އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ އައިމިނިސްޓްރ. 

 .އާއިގުޅޭ ބިޑް އިވޭލުއޭޓްކުރުން

 ގާ ތަންތަނުގެ ްމިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނ

އާއި އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ތަމްރީން  .ޓީ.ސީ.މުވައްޒަފުން އައި

 .ގްރާމް ހިންގުންޮޕްރ

 ަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއަށް އައި.ސީ.ޓީ. އާއި ގުޅޭ ކ

 ލަފާ ދިނުން

  ުމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި ސަރުކާރ

ސަޕޯޓު ދިނުމާއި، ، ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމާއި

ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނެޓްވަރކް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ހިންގުން އަދި ސްކޫލްތަކުގައި ޓެބްލެޓް  މަސައްކަތްތައް ރާވައި

 ބޭނުންކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުން

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރުން
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  ްމޯލްޑިވް އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮރމޭޝަނ

ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ދިނުން

 

 

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް ރައ

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

1    ްމިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާރކް އާއި އެކްސްޓެންޑެޑް ލޭނ

 .ބެލެހެއްޓުން

  ިނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތ

ޚާއްޞަކޮށް ް މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުނ

 .އިންޓަރނެޓް އަދި އިންޓްރާނެޓްގެ ހިދުމަތް

  ޭމިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ބޭނުން ތަކަށް ހަދަން ޖެހ

 ޕްރަގްރާމާއި ޑާޓާބޭސް ހެދުން. 

 .ްމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 

 .ިޓީ. އާ ގުޅޭ ސީ.މިނިސްޓްރީ ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ އައ

 .ާއި ބެލެހެއްޓުންތަކެތި މަރާމާތުކުރުމ

 ިޓީ.ސީ.މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ އައ. 

 .އާއިގުޅޭ ބިޑް އިވޭލުއޭޓްކުރުން

 ގާ ތަންތަނުގެ ްމިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނ

އާއި އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ތަމްރީން  .ޓީ.ސީ.މުވައްޒަފުން އައި

 .ގްރާމް ހިންގުންޮޕްރ

 ާއަށް އައި.ސީ.ޓީ. އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރ

 ލަފާ ދިނުން

  ުމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި ސަރުކާރ

ސަޕޯޓު ދިނުމާއި، ، ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމާއި

ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަން 

ަންޖެހޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނެޓްވަރކް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރ

މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން އަދި ސްކޫލްތަކުގައި ޓެބްލެޓް 

 ބޭނުންކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުން

  ްމޯލްޑިވް އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮރމޭޝަނ

ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ދިނުން

 

ޮނިޓަރކޮށް، ދިމާވާ އެންމެހާ ސާވަރތަކާއި ނެޓްވަރކް މ -

 މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

އަށް އަންނަ ރިކްއެސްޓްތަކަށް  އީމެއިލް، ޖެމްސް -

 އެޓެންޑްވުން 

ސްކޫލްތަކުން އަންނަ ނެޓްވަރަކް، އިންޓަރނެޓް އަދި  -

 ޓެބްލެޓާ ގުޅޭ އެންމެހާ މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްލުކުރުން

ްޓް ތަކުގެ މިނސްޓްރީ ގެ ދަށުން ހިންގާ ޑިޕާޓްމަނ -

 ނެޓްވަރކް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
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 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

1    ްމިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާރކް އާއި އެކްސްޓެންޑެޑް ލޭނ

 .ބެލެހެއްޓުން

 ްހިދުމަތްތައް  ދެވޭ މެދުވެރިކޮށް ނެޓްވާރކ

 .ފޯރުކޮށްދިނުން މުވައްޒަފުންނަށް ުމެއްނެތިމެދުކެނޑ

 ިޓީ.ސީ.މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ އައ. 

 .އާއިގުޅޭ ބިޑް އިވޭލުއޭޓްކުރުން

  ުމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި ސަރުކާރ

ސަޕޯޓު ދިނުމާއި، ، ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމާއި

ލުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައް

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނެޓްވަރކް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން އަދި ސްކޫލްތަކުގައި 

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

 ދިނުން.

  ްމޯލްޑިވް އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮރމޭޝަނ

ް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ސިސްޓަމަށ

 ދިނުން.

 

ސާވަރތަކާއި ނެޓްވަރކް މޮނިޓަރކޮށް، ދިމާވާ އެންމެހާ  -

 މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

އަށް އަންނަ ރިކްއެސްޓްތަކަށް  އީމެއިލް، ޖެމްސް -

 އެޓެންޑްވުން 

ސްކޫލްތަކުން އަންނަ ނެޓްވަރަކް، އިންޓަރނެޓް އަދި  -

 އެންމެހާ މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްލުކުރުން.ޓެބްލެޓާ ގުޅޭ 

މިނސްޓްރީ ގެ ދަށުން ހިންގާ ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުގެ  -

 ނެޓްވަރކް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުން  -

)މުވައްޒަފު ހާޒިރުވެގެން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް 

މުވައްޒަފުން، އަޙުމަދު  2ި ތިބޭ ވާނަމަ، އޮން ކޯލްގައ

ހާފިޡް އަދި އުސާމާ ޢަލީ،  އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތް 

 ކުރުން(

 

 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް މިނިސްޓަރ -13

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ކޯޑިނޭޓް މަސައްކަތް ންޖެހޭ ކުރަ ގުޅިގެން އޮފީހާ ރައީސް  1

 ކުރުން

 ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

 ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މިނިސްޓަރ 2

 އެއްކުރުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ

 ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

 މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ 3

 ކުރުންވިލަރެސް

 ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތައް  4

 އިންތިޒާމްކުރުން

 މިނިސްޓްރީގައި
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 އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަނާއި އޮފް މިނިސްޓްރީ 5

 އޮފީސްތަކާއި ހިނގަމުންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

 މެދުވެރިކޮށް މީޑިޔާ މަޢުލޫމާތު ހޭޢާއްމުކުރަންޖެ ސްކޫލްތަކުން

 ޢާއްމުކުރުން

 މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވޯރކް ބޭނުން ކޮށްގެން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަނާއި އޮފް މިނިސްޓްރީ 6

 އޮފީސްތަކާއި ހިނގަމުންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

 މަޢުލޫމާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ މުހިއްމު ހިންގާ ސްކޫލްތަކުން

 އަދި ފެތުރުން މީޑިއާގައި ސޯޝަލް ަށްވަގުތ ވަގުތުން

 ކުރުން އަޕްޑޭޓް ވެބްސައިޓް

 އޮފް މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވޯރކް ބޭނުން ކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ

ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕްލެޓް ފޯމް އަދި  އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

 ބެލެހެއްޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ސެކްޝަން ޚަބަރު ވެބްސައިޓްގެ

  މީހުން މްތަކަށްޕްރޮގްރާ ތަފާތު ނުވަތަ އިންޓަރވިއު 5

 ފޮނުވުން

 ނުވަތަ އިންޓަރވިއު ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާއި ދާއިރާގެ

 މަޝްވަރާގެ މިނިސްޓަރގެ މީހުން ފޮނުވާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ކަނޑައެޅުން އަދި ފޮނުވާ މަތިން

 ޙިއްސާ އެފަރާތްތަކާއި ހޯދައި ތަފާސްހިސާބު މަޢުލޫމާތާއި

 ކުރުން

 މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުން ޮންފަރެންސްކ ޕްރެސް 6

 

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ކޯޑިނޭޓް މަސައްކަތް ންޖެހޭ ކުރަ ގުޅިގެން އޮފީހާ ރައީސް 1

 ކުރުން

ގޫގަލް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް 

އިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން ޑްރަ

މިނިސްޓަރ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ،

 ބިއުރޯ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރުން 

 ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މިނިސްޓަރ  2

 އެއްކުރުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ

ގޫގަލް ، ޮށް މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކ

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން 

މިނިސްޓަރ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ،

 ބިއުރޯ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރުން

 ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ 3

 ވިލަރެސްކުރުން މަސައްކަތްތައް

ގޫގަލް ، ރުކޮށް މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާ

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން 

މިނިސްޓަރ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ،

 ބިއުރޯ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރުން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަނާއި އޮފް މިނިސްޓްރީ 4

 އޮފީސްތަކާއި ހިނގަމުންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

ގޫގަލް ޑްރައިވް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް

މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން ،މިނިސްޓަރ 

 އެޕްރޫވް ކުރެއްވުމުން މީޑިޔާތަކަށް މެއިލްކުރުން
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 މެދުވެރިކޮށް މީޑިޔާ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ ްސްކޫލްތަކުނ

 ޢާއްމުކުރުން

 އޮފް ިސްޓްރީމިނ އެޑިޔުކޭޝަނާއި އޮފް މިނިސްޓްރީ 5

 އޮފީސްތަކާއި ހިނގަމުންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

 މަޢުލޫމާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ މުހިއްމު ހިންގާ ސްކޫލްތަކުން

 އަދި ފެތުރުން މީޑިއާގައި ސޯޝަލް ވަގުތަށް ވަގުތުން

 ކުރުން އަޕްޑޭޓް ވެބްސައިޓް

 އޮފް ގޭގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ

ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕްލެޓް ފޯމް އަދި  ަނުގެއެޑިޔުކޭޝ

 ބެލެހެއްޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ސެކްޝަން ޚަބަރު ވެބްސައިޓްގެ

  މީހުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތަފާތު ނުވަތަ އިންޓަރވިއު 6

 ފޮނުވުން

 ނުވަތަ އިންޓަރވިއު ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާއި ދާއިރާގެ

ް ފޯނު މެދުވެރިކޮށ މީހުން ފޮނުވާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 މިނިސްޓަރއާ މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެޅުން އަދި ފޮނުވާ

 ހޯދައި ތަފާސްހިސާބު މަޢުލޫމާތާއި ބޭނުންވާ ފަރާތަށް

 ކުރުން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްސާ އެފަރާތްތަކާއި

ރައީސް އޮފީހުން އެވަގުތެއްގައި ޕްރެސް ބޭއްވުމަށް އެދިލައްވާ  ބޭއްވުން ކޮންފަރެންސް ޕްރެސް 7

މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއާ މަޝްވަރާކޮށް  ގޮތަކަށް ފޯނު

 ކަނޑައެޅުން  

 

 

 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 ކޯޑިނޭޓް މަސައްކަތް ންޖެހޭ ކުރަ ގުޅިގެން އޮފީހާ ރައީސް 1

 ކުރުން

ގޫގަލް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް 

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން 

މިނިސްޓަރ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ،

 ބިއުރޯ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރުން 

 ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މިނިސްޓަރ  2

 އެއްކުރުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ

ގޫގަލް ، ާބު ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން 

މިނިސްޓަރ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ،

 ބިއުރޯ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރުން

 ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ 3

 ވިލަރެސްކުރުން މަސައްކަތްތައް

ގޫގަލް ، ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ 

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން 

މިނިސްޓަރ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ،

 ބިއުރޯ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރުން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަނާއި އޮފް މިނިސްޓްރީ 4

 ިއޮފީސްތަކާއ ހިނގަމުންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

ގޫގަލް ޑްރައިވް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް

މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން ،މިނިސްޓަރ 

 އެޕްރޫވް ކުރެއްވުމުން މީޑިޔާތަކަށް މެއިލްކުރުން
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 މެދުވެރިކޮށް މީޑިޔާ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ ސްކޫލްތަކުން

 ޢާއްމުކުރުން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ ުކޭޝަނާއިއެޑިޔ އޮފް މިނިސްޓްރީ 5

 އޮފީސްތަކާއި ހިނގަމުންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

 މަޢުލޫމާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ މުހިއްމު ހިންގާ ސްކޫލްތަކުން

 އަދި ފެތުރުން މީޑިއާގައި ސޯޝަލް ވަގުތަށް ވަގުތުން

 ކުރުން އަޕްޑޭޓް ވެބްސައިޓް

 ޮފްއ ގޭގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ

ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕްލެޓް ފޯމް އަދި  އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

 ބެލެހެއްޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ސެކްޝަން ޚަބަރު ވެބްސައިޓްގެ

  މީހުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތަފާތު ނުވަތަ އިންޓަރވިއު 6

 ފޮނުވުން

 ނުވަތަ އިންޓަރވިއު ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާއި ދާއިރާގެ

ު މެދުވެރިކޮށް ފޯނ މީހުން ފޮނުވާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 މިނިސްޓަރއާ މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެޅުން އަދި ފޮނުވާ

 ހޯދައި ތަފާސްހިސާބު މަޢުލޫމާތާއި ބޭނުންވާ ފަރާތަށް

 ކުރުން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްސާ އެފަރާތްތަކާއި

ރައީސް އޮފީހުން އެވަގުތެއްގައި ޕްރެސް ބޭއްވުމަށް އެދިލައްވާ  ބޭއްވުން ކޮންފަރެންސް ޕްރެސް 7

ގޮތަކަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއާ މަޝްވަރާކޮށް 

 ކަނޑައެޅުން  

 

 

 ކޮލިޓީ އެސުއަރެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް -14

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

  ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް #

ފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް މުވައްޒަ ން  ދިނުޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވާބު 1

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ޑީ.ޖީ އަށް ފޮނުވުމުން ، ޑީ.ޖީ ގެ 

 ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މެއިލްކުރުން  

ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފު ގޭގައި ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ހެދުން  އްޕޭމަންޓްތަ 2

ރުމަށް ފޮނުވުން، ސޮއި ލިބުމުން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ސޮއިކު

 ސެޕް މެދުވެރިކޮށް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރުން 

 ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން  ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 3

މުވައްޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ޑީ.ޖީ  މުސާރައިގެ މަސައްކަތް  4

 ލް ހޯދުމަށްފަހު އެމް.އޯ.އީ އަށް ފޮނުވުން  ގެ އެޕްރޫވަ

މަށާއި ރިވިއުދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ ގުޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިން 5

 އެއްޗެހި ހޯދުން 

 ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން 

މަށް އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރު އެސް އެސް އީ ހެދުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން 1

ފަހު ނިންމާ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ގޫލްގުލް 

 ޝީޓު ނުވަތަ ވައިބަރ ގުރޫޕު މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރުން
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އެސް އެސް އީ ހެދުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު  2

 މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ލިސްޓުކުރުން

ކުރުމަށް އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ

ފަހު ނިންމާ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ގޫލްގުލް 

 ޝީޓު ނުވަތަ ވައިބަރ ގުރޫޕު މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރުން

ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޓޫލްކިޓޫގައި ހިމެނޭ  ންޓޫލްކިޓު ރިވިއުކުރު 3

 މައްސައްކަތްތައް )ސުވާލު ކަރުދާސްތަކާއި ޗެކުލިސްޓުތައް(

 ބަހާލުން

ސުވާލު ކަރުދާސްތައް  އެނަލިސިސް ޝީޓުތަކާ  4

 އެއްގޮތްކުރުން 

 އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި މަސައްކަތްކުރުން

 އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި މަސައްކަތްކުރުން އެސް އައި ފޯމާއި ރިޕޯޓު ފޯމެޓު އެއްގޮތްކުރުން 5

 އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި މަސައްކަތްކުރުން  ޕީ ޕީ ޓީ ފޯމެޓް މުޠާލިޔާކުރުން 6

 އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި މަސައްކަތްކުރުން އެސް އެސް އީ ރިޕޯޓު ފޯމެޓު މުޠާލިޔާކުރުން 7

ންއޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި މަސައްކަތްކުރު އެސް އެސް އީ ގައިޑުލައިނާއި މެނުއަލް މުޠާލިޔާކުރުން  8  

ފޯނު ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، އެސް އެސް އީ ކުރިއަށް  9

 ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި މަސައްކަތްކުރުން

ޮށްފައިވާ ޓިމްސް އަދި ޕާލްސް އިމްތިޙާނު ތަކުގައި ބޭނުންކ ޓިމްސް އަދި ޕާލްސް އިން ޓެސްޓް އައިޓަމްތައް ހޯދުން. 1

 އައިޓަމްތައް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުން.

އައިޓަމްތައް ދިރާސާކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަންހަޖާ ގުޅޭ 

 އައިޓަމްތައް ވަކިކުރުން.

އެކަށައެޅި އައިޓަމްތައް ތަކާއި ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ތަފްޞީލް 

 ޓައިޕް ކުރުން.

ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް  މިހާރު ނާލޯގައި ބޭނުންކުރާ އައިޓަމްތަކުގެ 2

 ތައްޔާރުކުރުން.

ޓިމްސް އަދި ޕާލްސް އިމްތިޙާނު ތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

 އައިޓަމްތައް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުން.

އެކަށައެޅި އައިޓަމް ތަކާއި ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ތަފްޞީލް 

 ޓައިޕް ކުރުން.

    ހިސާބު ޓެސްޓް ޕޭޕަރ )އިބްރާހީމް ޙުސައިން( ގެ ޓެސްޓް ޕޭޕަރ ފައިނަލައިޒް ކުރުން. 2020 3

 އިގިރޭސި ޓެސްޓް ޕޭޕަރ )ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ(

 ދިވެހި ޓެސްޓް ޕޭޕަރ )މުހައްމަދު ނާޝިދު(

ނާލޯ ގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް )ޑޭޓާ ޔޫޒަރ  4

 ގައިޑް( ތައްޔާރުކުރުން.

ޭޓާ ޔޫޒަރ ނާލޯ ގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް )ޑ

 ގައިޑް( އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އެކުލަވާލުން

 ފޮތުގައިވާ ބައިތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރުން

 ނާލޯ ގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް ފައިނަލް ކުރުން
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 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ތް ޢަމަލުކުރާނެގޮ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ، ގޫގަލް  ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވާބުނިދުން   1 

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ޑީ.ޖީ އަށް ފޮނުވުމުން ، ޑީ.ޖީ ގެ 

 ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މެއިލްކުރުން  

މުވައްޒަފު ގޭގައި ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޕޭމަންޓްތަށް ހެދުން  2

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ސޮއިކުރުމަށް ފޮނުވުން، ސޮއި ލިބުމުން 

 ސެޕް މެދުވެރިކޮށް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރުން 

 ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން  ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 3

ްޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ޑީ.ޖީ މުވައ މުސާރައިގެ މަސައްކަތް  4

 ގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށްފަހު އެމް.އޯ.އީ އަށް ފޮނުވުން  

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންމަށާއި ރިވިއުދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ  5

 އެއްޗެހި ހޯދުން 

 ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން 

1 

ގަތުންއެސް އެސް އީ ހެދުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެ  

ގޭގައި ތިބެގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ފަހު ނިންމާ ނިންމުންތައް ހަދާފައިވާ ވައިބަރ ގުރޫޕު 

 މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރުން

މަސައްކަތްތައް ނިމެމުންދާވަރަށް ގޫގްލް ޝީޓުގައި 

 އަދާހަމަކުރަމުންދިއުން

2 

ތަކާމެދު އެސް އެސް އީ ހެދުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުން

 މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ލިސްޓުކުރުން 

ގޭގައި ތިބެގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ފަހު ނިންމާ ނިންމުންތައް ހަދާފައިވާ ވައިބަރ ގުރޫޕު 

 މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރުން

މަސައްކަތްތައް ނިމެމުންދާވަރަށް ގޫގްލް ޝީޓުގައި 

 އަދާހަމަކުރަމުންދިއުން

3 

ޫލްކިޓު ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލުންޓ  

ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޓޫލްކިޓޫގައި ހިމެނޭ 

މައްސައްކަތްތައް )ސުވާލު ކަރުދާސްތަކާއި ޗެކުލިސްޓުތައް( 

 ބަހާލުން

ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ގުޅިގެން އިންޑިކޭޓާތައް  4

 މުޠާލިއާކުރުން 

ރުންނަށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލުންރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަ  

ޓޫލްކިޓާ އެއްގޮތަށް ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުން  5

)ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން، މުދައްރިސުންނާއި އެސް 

އެމްޓީ މެންބަރުން، ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ އާއި ޓެކްނިކަލް 

 މުވައްޒަފުން އަދި އެޑްމިން މުވައްޒަފުން( 

ންބަރުންނަށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލުންރިވިއު ޓީމުގެ މެ  

ސުވާލު ކަރުދާސްތައް  އެނަލިސިސް ޝީޓުތަކާ  6

 އެއްގޮތްކުރުން 

 އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން
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 އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން އެސް އައި ފޯމާއި ރިޕޯޓު ފޯމެޓު އެއްގޮތްކުރުން 7

ިޔާކުރުން ޕީ ޕީ ޓީ ފޯމެޓް މުޠާލ 8  އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން 

 އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން އެސް އެސް އީ ރިޕޯޓު ފޯމެޓު މުޠާލިޔާކުރުން 9

 އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން އެސް އެސް އީ ގައިޑުލައިނާއި މެނުއަލް މުޠާލިޔާކުރުން  10

ަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، އެސް އެސް އީ ކުރިއަށް ފޯނު ކޮންފ 11

 ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ރިވިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން

ޓިމްސް އަދި ޕާލްސް އިމްތިޙާނު ތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ޓިމްސް އަދި ޕާލްސް އިން ޓެސްޓް އައިޓަމްތައް ހޯދުން. 1

 ންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުން.އައިޓަމްތައް އި

އައިޓަމްތައް ދިރާސާކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަންހަޖާ ގުޅޭ 

 އައިޓަމްތައް ވަކިކުރުން.

އެކަށައެޅި އައިޓަމްތައް ތަކާއި ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ތަފްޞީލް 

 ޓައިޕް ކުރުން.

މިހާރު ނާލޯގައި ބޭނުންކުރާ އައިޓަމްތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް  4

 ކުރުން.ތައްޔާރު

ޓިމްސް އަދި ޕާލްސް އިމްތިޙާނު ތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

 އައިޓަމްތައް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުން.

އެކަށައެޅި އައިޓަމް ތަކާއި ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ތަފްޞީލް 

 ޓައިޕް ކުރުން.

    ރާހީމް ޙުސައިން(ހިސާބު ޓެސްޓް ޕޭޕަރ )އިބް ގެ ޓެސްޓް ޕޭޕަރ ފައިނަލައިޒް ކުރުން. 2020 5

 އިގިރޭސި ޓެސްޓް ޕޭޕަރ )ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ(

 ދިވެހި ޓެސްޓް ޕޭޕަރ )މުހައްމަދު ނާޝިދު(

ނާލޯ ގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް )ޑޭޓާ ޔޫޒަރ  8

 ގައިޑް( ތައްޔާރުކުރުން.

ނާލޯ ގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް )ޑޭޓާ ޔޫޒަރ 

 ނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އެކުލަވާލުންގައިޑް( އަށް ބޭ

 ފޮތުގައިވާ ބައިތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރުން

 ނާލޯ ގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތް ފައިނަލް ކުރުން

 

 

 

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަރމިނޭޝަންސް -15

 

 ( އެލާރަޓް   ރީނދޫ) 2ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ތަފްޞީލް މަސައްކަތުގެ  #

)ކްރޮނިކް މައްސަލަތައް ހުރި މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން  ޢާންމު ޙާލަތުގައި މި އޮފީހުން ދެމުންދާ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް.  1

މުވައްޒަފުންނާއެކު ޢާއްމު ޙާލަތެއްގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތް 

ިކް މައްސަލަތައް ހުރި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. އަދި ކްރޮނ

މުވައްޒަފުން ދެނެގަނެ އެމީހުންނަށް ދެވެންހުރި ލުއިތަކެއް 

 ދިނުން(
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 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

މުވައްޒަފުން  3 މިހާރުވެސް އެމަސައްކަތް ކުރައްވާ ރިސެޕްޝަން )ކައުންޓަރު( ގެ ޚިދުމަތް  1

 މަސައްކަތަށް ނެރުން.

މުވައްޒަފު  1މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  2މިހާރު ތިބި  ފައިސާ ބަލައިގަތުން )ރެވެނިއު( 

 8ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު ހެނދުނު އަދި މަސައްތަށް ނެރުން. 

 ރުންށް ބަދަލުކު 12ން 

މުވައްޒަފުން  2މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި  4ު ތިބި މިހާރ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ ޚިދުމަތް. 

ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުން. މިހާރު ތިބި ސަޕޯޓް 

މުވައްޒަފު  1ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 މަސައްކަތަށް ނެރުން.

އިމްތިޙާނުތައް ބޭއްވުމަށް ސީދާގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ  

 ރީސް، އިންވިޖިލޭޝަން ޔުނިޓް(މަސައްކަތްތައް ކުރުން. )އެންޓް

އިމްތިޙާނުތައް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އިމްތިޙާނު 

ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުން.

ބީޓެކްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި  ބީޓެކް 

 ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުން.

އިމްތިޙާނުގެ ޕޭޕަރ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާއި އޭ އެސް  ްލޮޖިސްޓިކ 

ިވާ ކަލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައ

 ދުވަސްތަކުގައި ނެރުން )އިމްތިޙާނު ބާއްވާނަމަ(

ކޮންމެހެން ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ އިމްތިޙާނުގެ  ލޯކަތް އިމްތިހާނުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 

 މަސައްކަތަށް ނުނެރުން. މަސައްކަތެއް ނެތް ނަމަ

ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް  ބަޖެޓް 

ކުރުން. )ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން(

 3މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ތިބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ) އައި.ޓީ 

 ފުން( މަސައްތައް ނެރުން.މުވައްޒަ

މުސާރައާއި ސަލާމުގެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން  އެޗް.އާރު 

ކުރުން. )ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން(
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 ( އެލާރަޓް   ރަތް ) 4ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  ތަފްޞީލް  މަސައްކަތުގެ #

ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އިމްތިޙާނެއް ފަސްކޮށްފައި ނުވާނަމަ،   1

އެމަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނެގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުން.

އިމްތިޙާނެއް ކުރިމަތިވެފައި ނެތްނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ 

އްޒަފަކު އިމްތިޙާނެއް ފަސްކޮށްފައި ވާނަމަ، އެއްވެސް މުވަ

 ނުނެރުން. 

 

 

 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން -16

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ކުރާނީ ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ. އަދި މަސައްކަތްމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޒިފުން މި ލެވެލްގައި މިއިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަންނީ މުއައް  1

 މުއައްޒިފުންގެ މަސައްކަތް މޮނީޓަރ ކުރެވޭނެ އުސޫލު އެ ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން ހަމަޖައްސާނެއެވެ.

ރީ މުވައްޒިފުންނާއި ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ގޭގައެވެ. ހަމަ މިގޮތުގެ މަތިން، އިދާ 2

ނަމަވެސް އިދާރީ މުވައްޒިފުންނާއި ސަޕޯޓް ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން  ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް 

 މަސައްކަތް ގައި 2ވިއުގަ އަދި ސެޕް އަދި މުސާރަެ. މީގެ ތެރޭގައި އޮފީހުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިކުންނަން ޖެހޭނެއެވ

 އޮފީހަށް ވަކިވަގުތަކަށް ދުވަހު 1 ހަފްތާއަކު ކޮންމެ މުވައްޒަފުން ނިކުންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ

ވޭނެއެވެ.ކުރު މަސައްކަތް ނެރެގެން  

 

 ވާނަމަ ފަރާތެއް ހިމެނޭ ބައްޔެއްގައި ބަލިތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިން އޭ.ޕީް.އެޗ މީހުންނާއި ޢުމުރުގެ މަތީ އަހަރުނ55ް 3

 ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ. ލީވް މެންޑޭޓަރީ

 ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަންނީ މިވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ިޔަސް( ގޭގައި ސެޓައްޕް ހެދުންލެޕްޓޮޕް )އޮފީހުގައި ހުރި ނުވަތަ އެހެންތަނަކުން ވ 6 -

 ޑެސްކްޓޮޕް )މިހާރުވެސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ( ގޭގައި ސެޓައްޕް ހެދުން 12 -

 މޮނިޓަރ )މިހާރުވެސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ( 1 -

-  120GB  ްމުވައްޒަފުންނަށް  19ގެ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖ 

 

 



46 | P a g e  

 

 ( އެލާރަޓް   އޮރެންޖް ) 3ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް 

ސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮފީހަށް ހާޒިރެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ލެވެލްގައި މިއިންސްޓިޓިއުޓުގެ އެއްވެ  1

ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. އެމެޖެންސީ ހާލަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު 

ތްތަކަށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުން އެފަރާތްތައް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެފަރާ

 މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ވާނެއެވެ.

 ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަންނީ މިވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 ޓައްޕް ހެދުންލެޕްޓޮޕް )އޮފީހުގައި ހުރި ނުވަތަ އެހެންތަނަކުން ވިޔަސް( ގޭގައި ސެ 6 -

 ޑެސްކްޓޮޕް )މިހާރުވެސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ( ގޭގައި ސެޓައްޕް ހެދުން 12 -

 މޮނިޓަރ )މިހާރުވެސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ( 1 -

- 120GB މުވައްޒަފުންނަށް 19ނެޓް ޕެކޭޖް ގެ އިންޓަރ 

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކުލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން -17

 

 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

ޙާލަތު އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުވަންދެން ލަސްކޮށްފައިވާކަން  ބޮޑެތި ބައްދަލުވުންތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން 1

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަށާއި 

 ބައިވެރިންނަށް އެންގުން.

ސިޔާސަތު އާންމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުގެ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސިޔާސަތު އާންމުކުރުން.އިންކުލޫސިވް  2

ް ކުރާ މަސައްކަތް ޑިޕާޓުމަންޓުގެ އާންމު ހާލަތުގައިވެސ

 ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަނާދެއްވާ  3

ޓީޗަރުންނާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކަށް ގޮސް ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

އެ ތަންތަނަށް ދިޔުން ފަސްކޮށް ފޯނުންނާއި އެ ނޫންވެސް 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަން އެންމެފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

 ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކަށް ފައިސާދެއްކުމާއި ފައިސާގެ އިންވޮއިސްތަ 4

 މުއާމަލާތްތައްކުރުން.

ސެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކަން ކަނޑައަޅައިފައި 

 ވާގޮތަށް އެކަންކުރުން.

 މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުން .ޑިޕާޓުމަންޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 5

 މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުން ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި މުސާރަ ދިނުން. 6

ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ޑިޕާޓުމަންޓުގެ އެކި  7

 ތައްޔާރުކުރުން

ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ރަސްމީ ވަގުތުގައި ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތުގައި ހިމަނައިގެން ރަސްމީ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި 

 ުރުން.ކ
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ޑިޕާޓުމަންޓުން ކުރަންޖޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ސޮޕްތައް  8

 ތައްޔާރުކުރުން

ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ރަސްމީ ވަގުތުގައި ކުރަންޖެހޭ 

ްމީ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގައި ހިމަނައިގެން ރަސ

 ކުރުން.

 ވަކި ތާރީޚެއް ނެތި ފަސްކޮށްފައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސްޓަޑީ ޓުއާރ ތަކުގައި ބައިވެރިވުން 9

އެޑިޔުކޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އިންކުލޫސިވް  10

 ޑިޕާޓުމަންޓުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުތައް ބޭއްވުން.

ޑިޕާޓުމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވާފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ބޭރުން 

ހޯދަންޖެހޭ ލަފަޔާ އިރުޝާދާއި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެ 

ް ދައުވަތު މަސައްކަތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށ

 ދީގެން ޑިޕާޓުމަންޓުގައި ބޭއްވުން

ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާނެ ލިޔުންތަކާއި މަންޒަރާއި ވީޑިއޯ  ވެބްސައިޓު ތައްޔާރުކުރުން. 11

 ތައްޔާރުކުރުން

މިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޭ ލަފަޔާއެއްގޮތަށް  ާމް ރާވާ ހިންގުންސްކޫލް ބޭސްޑް ތެރެޕީ ދިނުމުގެ އިންތިޒ 12

ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމާއި ބާއްވަންޖެހޭ 

 ުންތައް ބޭއްވުން.ބައްދަލުވ

 ސީއެސްސީ ގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. ވަޒީފާތަކަށް އިޢުލާނު ކުރުމާއި އިންޓަވިއުތައް ބޭއްވުން 13

ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ރަސްމީ ވަގުތުގައި ކުރަންޖެހޭ  ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުން 14

މަސައްކަތުގައި ހިމަނައިގެން ރަސްމީ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި 

 ކުރުން.

ކަމުގެ ހުނަރުވެރިންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި  ތައްޔާރުކުރުން.އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ސޮފްޓުވެއަރ  15

މުއައްސާސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު ދީގެން 

 ވުން.ބައްދަލުވުންތައް ބޭއް

ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ޑިޕާޓުމަންޓުން ބޭރުން  ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކުރުން 16

 ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން. 

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް، ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ފޯމުތައް  ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ޑާޓާ އެއްކޮށް ތައްޔާރުކުރުން 17

އެކްސެލް ޝީޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން  ލިބޭ މިންވަރަކުން

 ތައްޔާރުކުރުން

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް، ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ފޯމުތައް  ދަރިވަރުން ގެ ޙާލަތާއި ދަރިވަރުން ތިބި ތަންތަން ދެނެގަތުން 18

ލިބޭ މިންވަރަކުން އެކްސެލް ޝީޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ތައްޔާރުކުރުމާއި ޑިޕާޓުމަންޓުގައި ފެންނާނެހެން ބަހަޓާ 

 ރަހައްދުތައް ފާހަގަކުރުން.ރާއްޖޭގެ ޗާޓެއްގައި އެ ސަ

ހަބް ސުކޫލުތަކާއި ކުލަސްޓާ ސްކޫލުތައް ގާއިމް ކޮށް އެ  19

 ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

މި ދެ ބާވަތުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 

ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ލަފާއާއެކު ކަނޑައަޅައި 

އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، އެ ސްކޫލުތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިންޑިޔާ ގްރާންޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓު  20

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ ސްކޫލުން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ ސްކޫލުގެ އެކައުންޓަށް 

ޖަމާކުރުމާއި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް 

 މޮނިޓަރކުރުން.

މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި އެ 

ަފަޔާ ބޭނުންވާ ނޫންވެސް މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ލ

ލިޔުންތައް ފޮނުވުމާއި މުޅި މަސައްކަތް މާލިއްޔަތުގެ 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުވުން. މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާ 

ގޮތް ދެނެ ގަތުމަށް ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ ހޯދައިގެން 

 ބެލެހެއްޓުން.

 

 


