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ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

1

ރީނދޫ އެލަރޓް

2

)ހ(

ހރު ފެތުރެމުންދާ "ކވިޑް "19-ރޯގާ ރާއްޖެއިން
މި އުސޫލަކީ ދުނިޔޭގައި މި ާ
ރން ކުޑަކުރުމަށާއި ،ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް
ފެނިފައިވާތީ ،އެ ރޯގާ ފެތު ު
ކުޑަކުރުމަށާއި،

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

އިދާރާތަކުން

މ އތޯރިޓީގައި އަޅާނެ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާފައިވާތީވެި ،
ލފައިވާ އުސޫލުއެވެ.
ބޔާންކށް އެކުލަވައި ާ
ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަށް ަ
)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ "ކވިޑް "19-ރޯގާއާ ގުޅިގެން
ފެމިލީ ޕްރޓެކްޝަން އތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގތުގެ އުސޫލު"
އެވެ.

(ލެވެލް  )2ގައި
އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް

ބޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
އ އތޯރިޓީން ތިރީގައި ަ
ރީނދޫ އެލަރޓް (ލެވެލް  )2ގަ ި
(ހ)

"ކވިޑް "19-ގެ އެއްވެސް އަލާމަތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ،މުވައްޒަފަކު އެކަން
އ މުވައްޒަފަކު އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުމުން
އތޯރިޓީއަށް އަންގައިފިނަމަެ ،
ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި،

އެ

މުވައްޒަފަކަށް

ށޓަކައި ،މުސާރައާ
ފުރުޞަތުދިނުމަ ް

މަސައްކަތަށް

އިނާޔަތްތައް

ލިބޭގތަށް

ނުނިކުމެ

ހުރުމުގެ

ޚާއްޞަ

ޗުއްޓީއެއް

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބލި ޙާލަތު ހުރިގތުން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ
މުވައްޒަފެއްގެ ަ
މ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
ބވަތުން ،މަސައްކަތަށް ނުނުކު ެ
ާ
ށ
ނ އެ މުވައްޒަފަކަށް ،މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިބޭގތަ ް
އފިސަރ އަންގާ ގތެއްގެ މަތި ް
ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

މވައްޒަފަކަށް ޚާއްޞަ
ތންު ،
ބޔާންކށްފައިވާ ގތުގެ މަ ި
އ ަ
(ނ) މި މާއްދާގެ  1އަދި  2ގަ ި
ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ ،މުވައްޒަފުގެ ގައިން ފެނިފައިވާ "ކވިޑް "19ރޯގާގެ
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ނ އިރު އަމަލުކުރަންވީ
ތއި ،ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގައި ހުން ަ
އަލާމާތްތަކާއި ،ޗުއްޓީގެ މުއްދަ ާ
ބރި މަސައްކަތަށް ނެރުމާގުޅޭ ގތުން ،ހެލްތް ޕްރޓެކްޝަން
ގތް ،އަދި އަލުން އެނ ު
އގްޒެކެޓިވް އފިސަރު
ފލޫ މެނޭޖަރ ހޯދައި ،ޗީފް ެ
ދ ް
އތޯރިޓީގެ ލަފައާ އިރުޝާ ު
އަންގަންވާނެއެވެ.
މވައްޒަފަކަށް ޚާއްޞަ
ތންު ،
ބޔާންކށްފައިވާ ގތުގެ މަ ި
އ ަ
(ރ) މި މާއްދާގެ  1އަދި  2ގަ ި
ބޔާންކށް
ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ ،ޗުއްޓީގެ މުއްދަތާއި އަމަލުކުރަންވީ ގތް ަ
ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އފިސަރު އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި،
މިގތަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ ލިޔުކިޔުންތައް އަދި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ދެވޭ
މުވައްޒަފުންނާ

ގުޅޭ

ރެޖިސްޓްރީއެއް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

އތޯރިޓީގައި

ވނެއެވެ.
ބލަހައްޓަން ާ
ަ
(ބ)

މވައްޒަފަކަށް ޚާއްޞަ
ތންު ،
ބޔާންކށްފައިވާ ގތުގެ މަ ި
އ ަ
މި މާއްދާގެ  1އަދި  2ގަ ި
އ
ބލައި ގޭގަ ި
ލތުގެ ކުޑަބޑުމިނަށް ަ
ބލި ހާ ަ
ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ ،އޭނާގެ ަ
ހުރެގެން

ގޭގައި

މަސައްކަތްކުރެވޭނަމަ،

ހުރެގެން

ށ
އޭނާއަ ް

ކުރެވޭނެ

ފަދަ

މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ،ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް އެ މުވައްޒަފުގެ
ސުޕަވައިޒަރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

އތޯރިޓީން

ނ
ގ ް
އިންތިޒާމްކށް ެ

އ
ބއްދަލުވުންތަ ް
ަ

ގިނަ

ބއްވުމާއި،
ނު ޭ

މީހުން
ކންމެހެން

ށ
ތނަކަ ް
އެއް ަ
ހ
ބއްވަންޖެ ޭ
ާ

ޖަމާޢަވެގެން

ބއްވާ
ާ

ނތައް،
ބއްދަލުވު ް
ަ

ނންކށްގެން އެ ފަދަ
ބ ު
ޓކްނލޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ޭ
ެ
ޓެލެކންފަރެންސިންގ ފަދަ
ނތިޒާމްކުރަންވާނެއެވެ.
ބއްދަލުވުންތައް އި ް
ަ
އރެންޖް އެލަރޓް

3

(ހ)

ފށިގެން  30ދުވަހުގެ
ސަރުކާރުން އރެންޖެ އެލަރޓް އިޢުލާނުކށްފިނަމަ ،އެ ދުވަހުން ެ

(ލެވެލް  )3ގައި

ބލި ،ލޭމައްޗަށް
ބލި ،ހަކުރު ަ
ބލިތައް ،ކެންސަރު ަ
ބލި ،ފުއްޕާމޭގެ ަ
މުއްދަތަށް ،ހިތުގެ ަ

އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް

މވައްޒަފުންނާއި ،މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ،އުމުރުން
ބލިތައް ހުންނަ ު
ދިއުން ފަދަ ަ
ބން އެ
 55އަވަރަށް ވުރެ ދށީ ޢުމުރުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ތި ެ
ށ ޚާއްޞަ
އޒަފުގެ މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް ލިބޭގތަ ް
މުވައްޒަފުން އެދޭނަމަ ،އެ މުވަ ް
ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޒފަކަށް  30ދުވަހުގެ
ބޔާންކށްފައިވާ ގތުގެ މަތިން ،މުވައް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
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އ
ބލައި ގޭގަ ި
ލތުގެ ކުޑަބޑުމިނަށް ަ
ބލި ހާ ަ
ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ ،އޭނާގެ ަ
މަސައްކަތްކުރެވޭނަމަ،

ހުރެގެން

ހުރެގެން

ގޭގައި

ކުރެވޭނެ

ށ
އޭނާއަ ް

ފަދަ

މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ،ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް އެ މުވައްޒަފުގެ
ސުޕަވައިޒަރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ރަތް އެލަރޓް (ލެވެލް

4

)ހ(

 )4ގައި އަޅާނެ

މސައްކަތަށް ކންމެހެން
ސަރުކާރުން ރަތް އެލަރޓް އިޢުލާންކށްފިނަމަ ،އތޯރިޓީގެ ަ
ނ
އހެން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުނެރި ،އތޯރިޓީ ް
ނެރެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނޫން ެ

ފިޔަވަޅުތައް

ކުރަންޖެހޭ

ކންމެހެން

ހަމަޖައްސައިދޭން
އަމަލުކުރާނެ

މަސައްކަތްތައް

ވާނެއެވެ.
ގތުގެ

މި

ސލެއް
އު ޫ

ގޭގައި

ގތުން،

ބގެން
ތި ެ

ގޭގައި

އތޯރިޓީން

ކުރެވޭނެ

ބގެން
ތި ެ

އިންތިޒާމް

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ކަނޑައަޅައި،

މުވައްޒަފުންނާ

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
'ކވިޑް '19-ރޯގާގެ

5

އަލާމާތްތައް ހުރި

އތޯރިޓީގައި މަސަކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި "ކވިޑް "19-ރޯގާގެ އަލާމާތެއް މުވައްޒަފެއްގެ
މވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އަޅަންވާނެއެވެ.
ބއިން ފެނިއްޖެނަމަ ތިރީގައި ި
ކި ަ

މުވައްޒަފަކު އފީހުގެ

(ހ)

ތެރެއިން ފެނިއްޖެނަމަ،

އތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި "ކވިޑް "19-ރޯގާގެ ޢަލާމަތްތައް ކަމަށް
ބޔާންކުރާ އެއްވެސް
ހެލްތް ޕްރޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންގައި ަ

ތ
ޢަމަލުކުރާނެގ ް

ބއިން ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތުން
ޢަލާމާތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކި ަ
ފެށިގެން ،އެ މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ވަކިން އެކަހެރި ތަނެއްގައި
ވނެއެވެ.
ބހައްޓަން ާ
ަ
(ށ)

ށ
ތ ޕްރޓެކްޝަން އެޖެންސީއަ ް
ތން ހެލް ް
އެކަހެރިކށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގު ު
ގުޅައި އަންގައި ،އެ އެޖެންސީން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

'ކވިޑް '19-ރޯގާއާ
ގުޅިގެން،

6

'ކވިޑް '19-ރޯގާއާ ގުޅިގެން ،މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން
އތޯރިޓީން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ
ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި
އތޯރިޓީން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން

(ހ)

ފންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިންއަށް އެކްސެސްވުމުގައި އފީސް ކާޑު
ބނުންކުރާ ި
އފީހުގައި ޭ
ވ
ބނުންކުރާގތަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި ،އެކްސެސް ކާޑު މިވަގުތު ހެދިފައިނު ާ
ޭ
މުވައްޒަފުން

އެ

މުވައްޒަފަކަށް

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ޚާޒިރީ

ޝީޓެއްގައި

ގަޑި

ނޯޓުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

ބލެހެއްޓުމަށް
ެ
ކންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަން ސާފުތާހިރުކށް
ބނުންވާ
އިލްތިމާސްކށް ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންތައް ސާފުކުރުމަށް ޭ
ނއެވެ.
ބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާ ެ
ލ ޭ
ތަކެތި ހޯދައި މުވައްޒަފުންނަށް ި

(ނ) ހެލްތް

ޕްރޓެކްޝަން

ނސީގެ
އެޖެ ް

ގައިޑްލައިނާ

އެއްގތަށް

އތޯރިޓީގައި

މެނޭޖަރ'އެއް ހަމަޖައްސައި އެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ލ
'ފް ޫ
މި

ލ މެނޭޖަރ'ގެ ގތުގައި ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ ހިއުމަން
ގތުން ،މި އތޯރިޓީގައި 'ފް ޫ
ބލިވާ ޙާލަތުގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތު
ރިސޯސް އފިސަރއެވެ .އަދި ،މި މުވައްޒަފު ަ
އަދާކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އފިސަރެވެ.
(ރ) އތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި "ކވިޑް "19-ރޯގާގެ ޢަލާމަތްތަށް ކަމަށް
ބޔާންކުރާ އެއްވެސް
ހެލްތް ޕްރޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންގައި ަ
ބއިން ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތުން
ޢަލާމާތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކި ަ
ނ
ބހެއްޓޭ ެ
ފެށިގެން ،އެ މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ވަކިން އެކަހެރި ތަނެއްގައި ެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .މިގތުން ،މި އތޯރިޓީގައި "ކވިޑް"19ގެ އަލާމާތެއް
ފެނިއްޖެނަމަ

ށ
އެކަހެރިކުރުމަ ް

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،

ތގައި
އތޯރި ީ

ޤާއިމުކށްފައިވާ

ޓްރެއިނިންގ ހޯލްއެވެ.
'ކވިޑް '19-ރޯގާއާ
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'ކވިޑް'19-

ރޯގާއާ

ގުޅިގެން،

އތޯރިޓީގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

ޢަމަލުތައް

ގުޅިގެން ،އތޯރިޓީގެ

ވނީ ،އެމީހަކަށާއި ،އތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި
ބހައްޓަން ާ
ަ

މުވައްޒަފުން

ތން ،ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން
ކށެވެ .މި ގ ު
ބނެ ފަދަ ގތަ ަ
ލ ޭ
ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ނު ި

ތ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގ ް

އވެ.
މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރަންވާނެ ެ
(ހ)

"ކވިޑް"19އާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން

ޚާއްޞަ ޗުއްޓީގައި ދުވަސްވަރުގައި އަދި

ބރަށް ދިޔުމާއި ،އާންމުން އެއްވެ
ވސްތަކުގައި ރަށުން ޭ
ބ ދު ަ
މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ތި ޭ
ބރަށް ނިކުމެ އުޅުން ވީހާވެސް
އުޅޭ ތަންތަނަށް ދިޔުމާއި ،އެކި ކަންކަމުގައި ގެއިން ޭ
މަދުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ރޯގާ ޖެހި ،ކެއްސާ ،ކަރުގައި ރިއްސާ ،ހުންއައިސްފިނަމަ
ވަގުތުން ފްލޫ މެނޭޖަރއަށް އެކަން އަންގައި ،ފްލޫ މެނޭޖަރު އަންގާ ގތެއްގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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(ނ) ކންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ،އފީސް ތެރެ އަދި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަން ސާފު
ތާހިރުކުރަންވާނެއެވެ .މި ގތުން ،ހެލްތް ޕްރޓެކްޝަން އެޖެންސީން ނެރެފައިވާ
ނ ދުވާލަކު  3ފަހަރު ސްޓޭޝަން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
ގައިޑްލައިނާ އެއްގތަށް މަދުވެގެ ް
ނ
ތކަށް ދިއުމާ ،އެހެ ް
ޓޝަން ަ
(ރ) އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސްޓޭޝަން ނޫން އެހެން ސް ޭ
މވައްޒަފަކާ ކުރަންޖެހޭ
ލއި ،އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް ު
ޓ ަ
ނންކުރުން ހުއް ާ
ބ ު
ސްޓޭޝަން ޭ
ލ އިން ކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.
މުޢާމަލާތްތައް ފޯނު އަދި އީމެއި ް
(ބ)

ނ
އފީސް ގަޑީގައި ،ގިނަ ގިނައި ް

ހ
ބ ި
މށާއި ،ކެއްސާ ކި ި
ގން އަތްދވު ަ
ބނި ލައި ެ
ސައި ޯ

ވގުތުން އެއްލާލުމަށް)
ނންކުރުމަށްފަހު ަ
ބ ު
ޝ (ޓިޝޫ ޭ
އަޅާނަމަ ނޭފަތާއި އަނގަ ޓި ޫ
އަދި އުޅަބށިން ނިވާކުރުމަށާއި ،އަދި ރޯގާ ޖެހިފައިވާނަމަ ،ގޭގައި މަޑުކުރަންވާނެއެވެ.
މި އުސޫލަށް
ޢަމަލުކުރުން
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ބޑުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން
ގ ޯ
ނ މި އުސޫލު މި އތޯރިޓީ ެ
ފށާ ީ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.
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