


ދިެވިހރާްއޖޭން ފެނުުމން މިނިސްްޓރީެގ އިާދރާތަކުން ޢަމަލުކުާރެނޮގތުެގ އުސޫލު  "19-ކޮިވޑް"  

c 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

      ޖެއްރާހިވެދި،ލެމާ

  MACH/SOP/2020/01 ނަންބަރު:                                                              

    

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު   ގެ އިދާރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ފެނުމުން މިނިސްޓްރީ "  19- "ކޮވިޑް 

 ތަޢާރަފް  .1

މިނިސްޓްރީގެ ފައި ވާތީ، ން ފެނި ޖޭރާއްހިދިވެ "19-"ކޮވިޑްރުމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ާބމި އުސޫލަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި 

 މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ. ދާއިރާގެ 

 ( ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 2ޓް )ލެވެލް  ރއެލަ   ރީނދޫ  .2

" ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، މުވައްޒަފު އެ ކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާއަކަށް 19-ކޮވިޑް"    ހ.

އެންގުމުން، އެ މުވައްޒަފަކު އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުުޅން ރައްކާތެރިކަމަށް އެ އިދާރާއަކުން މުވައްޒަފަށް 

އްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް  އަންގަންދެން، އެ މުވައްޒަފަކަށް މަސަ

 .ލިޭބގޮތަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

      އެ މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތް ކުރާ  މެއް އެންގިކަމުގެ ލިޔު މުވައްޒަފު  ށްމަތީގައިވާ ގޮތަށް ކަމާ ެބހޭ އިދާރާ އަކަ. 1

  .ހުށަހެޅުންއިދާރާ އަކަށް ލަސް ނުކޮށް 

 .ހުށަހެޅުންލަސް ނުކޮށް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާ އަށް  ،ކަމާ ެބހޭ އިދާރާ އިން ދެއްވާ އިރުޝާދެއް. 2

  .އިދާރާ އިން މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރުން "ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސި ކަމުގެ ލިޔުން"މުވައްޒަފަށް  . 3

މުވައްޒަފު  ،ޢާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުން ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމާ ެބހޭ އިދާރާއިން މުވައްޒަފަށް އެންގުމުން. 4

 "ފަހު އެނުބރި މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު ހުށަހަޅާ ފޯމް ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް"  މަސައްކަތަށް ނުކުތުން، އަދި

 .ހުށަހެޅުންއިދާރާއަށް 



ދިެވިހރާްއޖޭން ފެނުުމން މިނިސްްޓރީެގ އިާދރާތަކުން ޢަމަލުކުާރެނޮގތުެގ އުސޫލު  "19-ކޮިވޑް"  

މުވައްޒަފެއްގެ ަބިލ ހާލަުތ ުހރިގޮތުން ނުވަަތ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ާބވަުތްނ، މަސައްކަތަށް ުނނިކުމެ   ށ.

ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ެއ  ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެ އިދާރާއެއްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިޭބގޮތަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް  މުވައްޒަފަކު ގޭގައި ހުރުމުގެ ފު

 ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

 ފަދަ ދިއުން މައްޗަށް ލޭ ،ަބއްޔާއި ހަކުރު ، ަބއްޔާއި ކެންސަރު ،ަބލިަބއްޔާއި ފުއްޕާމޭގެ ،ލިަބއްޔާއިހިތުގެ ަބ .1

 ާހލަތު  ަބލި  ތެރެއިން   މުވައްޒަފުންގެ  އުމުރުގެ  ޮދށީ   ރެވު  އަހަރަށް  55  އުމުރުން  ،މުވައްޒަފުްނނާއި  ުހންނަ  ބަލިތައް

  ިޒންމާދާރުވެރިޔާ  ނުަވތަ ޓަރީސެކްރެ ޕަރމަނަންޓް ޫނންކަމަށް ރަނގަޅު ނުުކތުން މަސައްކަތަށް ގޮތުން ހުރި

 .ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުން ސަނާއި މާަބނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްމުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާ

  ޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް  ފެންނަ މުވައްޒަފުންނަށްހުރި ކަމަށް އަލާމާތްތައް  އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ހުން އައުން ފަދަ .2

  .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހަމަޖައްސައި ދިނުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގިނަ މީހުން އެްއތަނަކަށް ޖަމާވެގެން ާބއްވާ ަބއްަދލުވުންތަކާއި ހަފްލާތަކާިއ، .  ނ

މެހެން ާބއްވަންެޖހިއްޖެ ނަމަ، ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ނުޭބއްުވމާއި، އެ ފަދަ ަބއްދަލުވުމެއް ޮކން

 ފަދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން އެ ކަން ިއންތިޒާމުކުރުން.

މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެ މަދު  ރ.

 މަސައްކަތަށް ނެރެގެން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު އަންނަނިވި ޮގތްތަކުގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުން.

ނޭޝަނަލް ިބއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު   .1

 މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ހުވަޫދ ސަރަޙައްދީ    ،ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީއާއި  ،އިއާޤައުމީ ކުތުުބޚާނާ  ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި  ،ޤައުމީ އަރުޝީފާއި .2

ދިވެހިަބހުެގ   ،އާއިކުޑަ ކުދިންގެ މަލްޓިމީޑީއާ ލައިްބރަރީ  ،ހާއިއޮލިމްޕަ  ،ހ.އ އުތީމު ގަނޑުވަރާއި  ،ދާރުލްއާސާރާއި

   ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުްނ.ދިރާސީ ލައިްބރަރީ އަދި ފޮތް ފިހާރަ އިން ދޭ އެކެޑަމީގެ 



ދިެވިހރާްއޖޭން ފެނުުމން މިނިސްްޓރީެގ އިާދރާތަކުން ޢަމަލުކުާރެނޮގތުެގ އުސޫލު  "19-ކޮިވޑް"  

  އެއް  ަކނޑައެޅޭއެއިދާރާއަކުން  ގެންދާނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ންތަކުގައިޝަޕްސެރި އިދާރާތަކުގެ މިނިސްޓްރީގެ .3

 ބޭނުންކުރުން. އަންގި އަދިކް މާސް ފޭސް މުވައްޒަފު، އަދި މި ފުމުވައްޒަ

އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ   ،ދާނެކަމަށްފަރާތެއް އޮފީހުގެ ތެރެއިން ފެނި " ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި  19-"ކޮވިޑް .4

 އްސާފައި ހުރުން:އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް އަންަނިނވި ގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖަ

ނާއި ހެލްތު ންއަލާމާތްތައް ހުރި ފަރާތެއް އޮފީހުގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތާއި މުވައްޒަފު.   4.1

 ެއއް " މެނޭޖަރ ފްލޫ"ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންެމ އިާދރާއެއްގައި 

 ކަނޑައެޅުން.

 ޅުން.ކަނޑައެ އެއް( ރޫމް ކޮންޓެިއންމަންޓް އެކަހެރިކޮށް ެބހެއްޓޭނެ ކޮޓަރި ) ތަކުގައި އިދާރާ.  4.2

އެކަހެރިކޮށް  އިދާރާގެ ،ކުރެވޭނަމަ ޝައްކު ނުވަތަ ނަމަ ފެންނަ އަލާމާތެއް އެއްވެސް މިވައިރަސްގެ.  4.3

 ންގުން.އެ އެޖެންސީއަށް ރޮޓެްކޝަންޕް ހެލްތު އަދި ،ެގންދިއުން ތެއްފަރާއެެބހެއްޓޭ ކޮޓަރިއަށް 

 ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. އަލާމާތްތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަުކރެވޭ ފަރާތާ ަބއްދަލުވެފައިވާ.  4.4

 މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާ ތަކަށް ވަދެ ނިކުމުއުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:  .5

އައުޓް ކުރުމުގައި ާކޑު ބޭނުންކުރުްނ. ފިންގަރޕްިރންޓް -އިން އަިދ ސައިން-މުވައްޒަފުން ސައިން .5.1

ންނާއި ފަހުން ވެސް ސެނިޓައިަޒރ ބޭނުންކުރާނަަމ، ފިންގަރޕްރިންްޓ މެޝިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރި 

 ބޭނުންކުރުްނ.

ރިސްޕްޝަނުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ތިޭބ މުވައްޒަފުން ފޭސްމާސްކު ބޭނުން ކުރުން. އަދި އެއްވެސް   .5.2

 ލިޔެކިޔުމަކާ ޙަވާލުވެއްޖެނަމަ، އެއަށް ފަހު ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުން ކުރުން.

 ެބހެއްޓުްނ: އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ސާފުތަހިރުކޮށް  .6

މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއެކު ބޭނުންކުރާ މައުސްއާއި ކީޯބޑު އަދި މޭޒުމަތި ރަނގަޅަށް  .6.1

 ފޮހެ ސާފުކުރުން.

އޮފީހުގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން، ކޮންމެދުވެއްގެވެސް ހެނދުނާއި މެންދުރު އޮފީސްތެރެއާއި އޮފީހުގައި  .6.2

ޓައިޒް ކުރުން ކުރަންތިބޭތަނާއި ފާޚާނަތައް ސާފުކުރުން. އަދި ތަޅުތައް ސެނިމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް 

  (11:30، މެންދުރު  08:00 -)ސާފުކުރާނެ ވަގުތު: ހެނދުނު 



ދިެވިހރާްއޖޭން ފެނުުމން މިނިސްްޓރީެގ އިާދރާތަކުން ޢަމަލުކުާރެނޮގތުެގ އުސޫލު  "19-ކޮިވޑް"  

 އޮފީހުގައި ހުޅުވާފައި ެބހެއްޓޭފަަދ ދޮރުތައް އެދުވަހެއްގެ އޮފީސް ނިމެންދެން ހުޅުވާފައި ެބހެްއޓުން. .6.3

 ން.ޓައިޒް ކުރުއަތް ރަނގަޅަށް ސެނި އިފިނަމަ ދޮރުގެ ތަޅުތަކުގައި އަތްލަ .6.4

 އާންމު ގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާ ތަކުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:  .7

 ކާތަކެތި ޭބރުން ގެނައުމާއި ޭބުނންކުރުމުގައި  ސާފުތާހިރުކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދިނުން  .7.1

 މުގެ ކުރިން ހޫނުކުރުން ނުވަތަ މައިކްރޯވޭވްކުރުންގެއިން ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެންނަ ކާބޯތަކެތި ޭބުނން ކުރު .7.2

އޮފީހުން ޭބަރށް ކާންދިއުްނ މަދުުކރުން އަދި ދިޔަނަމަވެސް، އޮފީަހށް އެނުބރި އައުމާއެކު އޮީފހަށް ވަދެ  .7.3

 ނިކުމެ އުޅުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުން

 އޮފީހުގައި އެންމެން ަބއިވެރިވާގޮަތށް ކެއުން ނުޭބއްވުން  .7.4

 ންނާއި ފަހުން ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮުވންކެއުމުގެ ކުރި .7.5

 ރަސްމީ ގަޑި ނިމުނުނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަްނތައްތައް:  .8

 ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ދިއުން މަދުކުރުން ނުަވތަ ނުދިއުން.  .8.1

 ކޮންމެހެން ދަތުރުކުރަން ޖެހިގެްނ މެނުވީ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުނުކުރުން  .8.2

 ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓު ބޭނުންކުުރން މަދުކުރުން ނުވަތަ ޭބުނން ުނކުރުން. .8.3

 

 އި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ( ގަ 3އޮރެންޖު އެލަރޓް )ލެވެލް   .3

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ހިތުެގ  30އޮރެންޖް އެލަރޓް ލެވެލް އެ ސަރަޙައްދެއްގައި އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ހ.

ަބލިަބއްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ަބލިަބްއޔާއި، ކެންސަރު ަބއްޔާއި، ހަުކރު ަބއްޔާއި، ލޭމައްޗައް ދިޔުން ފަދަ ަބިލތައް ހުންަނ 

ައަހަރަށް ވުރެ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތަށް  55މުވައްޒަފުންނާއި، މާަބނޑު މުަވއްޒަފުންނާއި، އުމުރުން 

ނުނިކުމެ، ތިުބމުގެ ފުރުޞަތުދިުނމުގެ ގޮތުން، އެ މުވައްޒަފުން އެދޭ ނަމަ، މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިޭބގޮތަށް ޚާއްޞަ  

 ޗުއްޓީއެ ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ބޭނުންވެއްޖެ   ދާރާތަކުގެ ރިސެޕްޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުން. ޚިދުމަތަށް އެދި އަންނަ ފަރާތްތަކަށްއި  ށ.

 ހިނދެއްގައި އިދާރާއަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އެނގޭނެ ގޮތަށް އިޢުލާނެއް ެބހެއްޓުން 



ދިެވިހރާްއޖޭން ފެނުުމން މިނިސްްޓރީެގ އިާދރާތަކުން ޢަމަލުކުާރެނޮގތުެގ އުސޫލު  "19-ކޮިވޑް"  

 ފިޔަވަޅު ( ގައި އަޅާނެ  4ރަތް އެލަރޓް )ލެވެލް   .4

ކަތަށް ނުނެރުން އަދި މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން މަސައްކަތަށް ނުރެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން މުވައްޒަފުން  މަސައް.  ހ

 ނުނެރެ ގޭގައި ަބައިތިއްާބ ދުވަްސތަކަށް މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިޭބގޮތަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖަައްސައިދިނުން.

ށްޓަކައި ކޮންމެެހން އޮފީހަށް ނުކުްނނަންޖެހިއްޖެ ގޭގައިތިެބ މަސައްކަތް ކުރުަމށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަްލ މައްސަލަތަްއ ހައްލުކުރުމަ  ށ.

އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ހާލަތެއްގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

 ށް ނުކުުތންމުވައްޒަފުން މަސައްކަތަ

 ކަންތައްތައް   ސަމާލުކަންދޭންވީ   އިތުރަށް  .5

 ހާލަތެއްގައި   ހުރެއްޖެ  މުވަްއޒަފަކު  އެއްވެސް  ޭބރުގައި  ާރއްޖޭން  ވަގުތު  ކުރެވޭ  އިޢުލާން   އެލާޓެއް  އެއްވެސް  މިއުސޫލުގައިވާ  ހ.

 : ގޮތް އަމަލުކުރަންވީ

ރާއްޖޭން ޭބރުގައި ތިޭބ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއަށް އެނުބރިއަންަނ ދުވަހުން ެފށިގެން އަމަލުކުރަްނވާނީ ހެލްުތ  .1

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަކަށެވެ.

 ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޮއންނަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ. .2

  މުވައްޒަފަކަށް ަބލި ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ.މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ .3

 ހުރިހައި މުވައްޒަފުން  އަމިއްލަ ސިއްހަތަށް އިތުރު ސަމާލުކަން ދިނުން  .4

 އޮފީހުގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ކަރަންީޓންކޮށް ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރުން  .5
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