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 ޕްލޭން  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ރޯގާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން  90-ކޮވިޑް 

 ތަޢާރަފް  .9

ރޯގާއާ ދިވެހިރާއްޖޭއިން ފެނިފައި ވާތީ، މިމިނިސްޓްރީއިން ޢަމަލުކުރާނެ  90-މި ޕްލޭންއަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް

 ގޮތުގެ ޕްލޭނެވެ. 

 ( ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 2ރީނދޫ އެލަރޓް )ލެވެލް  .2

  ލިޔެކިއުންތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް )ހ( 

 އާދެމެދު  92099ންދުރު ފެށިގެން މެ 0099ހެނދުނު  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ނިސްޓްރީ ރިސެޕްޝަންގެ މި .9

އަދި  އަންގި ، ދެވޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމުކުރުމާއި، ރިސެޕްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޭސް މާސްކް

 ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

އެއް ގޮނޑި ދޫކޮށް ރިސެޕްޝަން އޭރިގައިވާ ގޮނޑިތަކުގައި އިށީދެންގެ ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި،  .2

 އް ގޮނޑީގައި އިށީނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. އަނެ

 އެއް ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި އެލިޔުން ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެކަމަށް ޚާއްސަ "ޑޮރްޕް ބޮކްސް"  މިނިސްޓްރީއަށް .3

އުމާއި ގުޅޭ އެލިޔެކި އިލަށް އެލިޔެކިޔުން މެއިލްކުރުމާއިމިނިސްޓްރީގެ އީމެއަށް ލުމުގެ އިތުރުން  "ޑޮރޮޕް ބޮކްސް"

ޖެހުމަށް ފަހު ޑޮރޮޕް  2ބަޔާންކޮށްފައިވުން. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު  އްލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރެމަޢު

މިނިސްޓްރީއަށް ހެޅި ފަރާތަށް އެލިޔުން ހެށަ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  3ބޮކްސް ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ނަގައި 

މު އަންގާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެލިޔުމަކަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ އިންތިޒާލް ނުވަތަ ފޯނުން މެއިލިޔުން ލިބިފައިވާކަން 

  ހަމަޖެއްސުން.

އަދި ހުށަހެޅޭނެ އޮންލައިންކޮށް  ހުށަހަޅާ އަދި މިނިސްޓްރީއިން ދޫކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިންމިނިސްޓްރީއަށް  .4

  މަލާތް ކުރެވޭގޮތް އިންތިޒާމުކުރުން.ޒަރިއްޢާއިން މުޢާދޫކުރެވޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް މެއިލްގެ 

 މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އޮފީސް ލައިން އެމުވައްޒަފެއްގެ ފޯނަށް ޑައިވަރޓްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.  .5

 މަޖެހުން އިޖުތިމާޢީ ހަ  –އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން 
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މިނިސްޓްރީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން އަދި ކޮންޓެރްޓަރުންނާއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސިންގ  .6

 އްޢާއިން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.ޒަރި

އެހެން ގޮތެއް  އެޚިދުމަތް ދިނުމަށްދިނުމުގައި ކެބިނެޓްގެ ލަފާގެ މަތިން މެދުނުކެނޑި އައި.ޑީ.ކާޑު ޚިދުމަތް   .7

 .ހަމަޖެއްސުން

ސަރުކާރު ބަންދު  ނިޔަލަށް 2929މާރޗް  26އިން ފެށިގެން  2929މާރޗް  90، ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތާއި ގުޅިގެން .8

ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާތީ، މިމިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް 

މުގެ ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިމުއްދަތު ތެރޭގައި އޮންލައިން އެކްސްސެސް ދީގެން މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރު

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މެއިލް ކުރެވިފާވާނެކަން. އެއާއި ގުޅިގެން ސަރކިއުލަރ މިއަދު ، އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފާވާކަމާއި

 ގައި ހިމެނިފާވާނެކަން.  9ސަރކިއުލަރ ޖަދުވަލް 

 )ށ( މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ގުޅޭނެ ޢާއިލާ  އެޑްރެސްއާއި، އެމަޖެންސީ ކޮންޓެކްޓަކަށް ދިރިއުޅޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މިހާރު  .9

މަޢުލޫމާތު  ކޮށްލޫ މެނެޖަރއަށް ޙިއްސާއެޑިޕަރޓްމަންޓެއްގެ އެސިސްޓަންޓް ފް  ބަރުމެމްބަރެއްގެ ނަން

 ފައިވާނެކަން.އެއްކޮށް

ހިތުގެ ބަލިބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބަލިބައްޔާއި، ކެންސަރުގެ ބައްޔާއި، ހަކުރު ބައްޔާއި، ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ފަދަ  .2

އަހަރަށް ވުރެ ދޮށީ އުމުރު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަލި ހާލަތު  55މުވައްޒަފުންނާއި، އުމުރުން  ބަލިތަކަށް ހުންނަ

ހުރި ގޮތުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ 

 ޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުން. މުވައްޒަފުންނާއި މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއް

އޮފީހަށް އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ،  (Flu) ރޯގާގެ މިނިސްޓްރީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން  .3

މުސާރައާ އިނާޔަތް ލިބޭނެ އެމުވައްޒަފަކަށް އަދި  ޙާޟިރުނުވެ ގޭގައި މަސައްކަތްކުރޭވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

މިނިސްޓްރީއިން ހަމަޖައްސައި ދިނުން. މުވައްޒަފުން މި ޗުއްޓީއަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ގޮތަށް 

  ކަން. ސަލާމް ބުނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ މަތިން

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މަޢުލުމާތު އެޗް.އާރުން ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގާ އާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޚާއްސަ  90-ކޮވިޑް  .4

 ތު ފޯނު ނުވަތަ މެސެޖްގެ މާއި އެމުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނިކުންނަންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމުވައްޒަފެއްގެ ޙާލަ ޙިއްސާކުރު

 ގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.އިސްވެރިޔާ/ސުޕަވައިޒަރ ބެލައި މޮނިޓަރކޮށް، އަން ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޒަރިއްޢާއިން
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ޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ/ސުޕަވައިޒަރ އެއްމުވައްޒަފަކަށް ގޭގައި ތިބިގެން މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ، ޑިޕަރ .5

ކުރަންޖެހޭޏެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅާ، މަސައްކަތްކުރޭތޯ ފޯނުން ނުވަތަ މެސެޖް ނުވަތަ މެއިލް މޮނިޓަރކޮށް އަޕްޑޭޓް 

 ބެލުން. 

ގެ މަސައްކަތައް ބަލައި ކޮންމެ ޑިޕަރޓްމަންޓެއް މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، .6

ފެށިގެން މެންދުރު  90099މުވައްޒަފަކު/މުވައްޒަފުންތަކެއް ހެނދުނު  އެންގުމުގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭއިސްވެރިޔާގެ 

 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.  ޙާޟިރުވެ މަސައްކަތްއާ ދެމެދު އޮފީހަށް  92099

ފޮނުވުމުގައި ކަތް ކުރުމުގައި، ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައް .7

 ކުރެވޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމުކުރުން. އެން.ސީ.އައި.ޓީއިން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުން 

ދާރައަށް ހިއްސާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އި .8

ފަދަ  ބަޑޭރި ޕޯޓަލް، ސެންޓްރަލް ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމް، ވަސީލަތްތައް މިސާލަކަށް ކްލައުޑް ޕްލެޓްފޯމް

 އެޕްލިކޭޝަންރައް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 

ތުރަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް، މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އިންޓަރނެޓް ޑޭޓަރ އި .0

 އެފަރާތްތަކަށް އިތުރު ޑޭޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

އޮފީސްތެރޭ  ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި، އޮފީހުގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން، .99

 ފޭސް މާކްސް، އަންގި އަދި ސެނިޓައިޒަރ ފޯރުކޮށްދިނުން.  ސާފުކުރުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ

  އަޓުޓް ކުރުމުގައި ކާޑު ބޭނުންކުރުން. -އިން އަދި ސައިން-މުވައްޒަފުން ސައިން .99

 އޮފީސް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭފަދަ ދުރުތައް އެދުވަހެއް ނިމެންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުން.  .92

ރޯގާއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ  90-ކިބައިން ކޮވިޑް އޮފީސް މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފެއްގެ )ނ( 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އައިސޮލޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާ ތަކުގައި ޝައްކުކުރެވޭ މުވައްޒަފަކު،  .9

 ކޮޓަރިއަށް ގެންދިޔުން. 

 ށް ވަގުތުން އަންގާ، އެފަރާތުގެ ލަފާއާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރުން.( އ9676ަހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ) .2

 )ރ( ފްލޫ މެނޭޖަރުން ޢައްޔަންކުރުން 

 )އެޗް.އާރު( މިނިސްޓްރީގެ ފްލޫ މެނެޖަރގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފާވާކަން. 7038425ސުވޭދާ އަޙްމަދު . 9
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އެފަރާތުން  ޢައްޔަންކުރެވިފާވަކާމާއި، މެނޭޖަރއެއް އެސިސްޓަންޓް ފްލޫ ކޮންމެ ޑިޕަރޓްމަންޓް/ސެކްޝަނަކަށް  .2

 2ފްލޫ މެނޭޖަރުންގެ ލިސްޓް ޖަދުވަލް ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީގެ ފްލޫ މެނޭޖަރއަށް ރިޕޯޓްކުރަމުން ގެންދާނެކަން. 

 ގައި ހިމެނިފާވާނެކަން. 

ންޓް ފްލޫ މެނޭޖަރ އަށް އަންގާ، . އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ރޯގާގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެސިސްޓ3ަ

ރ ސިވިލް ސަރވިސަސް ފްލޫ މެނޭޖަރ އަށް އަންގާ، ފްލޫ މެނޭޖަމިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓްޓަންޓް ފްލޫ މެނޭޖަރ، 

  އަން އަންގަމުންދާނެކަން.

 މުވައްޒަފުންގެ ސިއްޚީ ރިކޯޑްސްތައް އެސިސްޓަންޓް ފްލޫ މެނެޖަރ ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ފްލޫ  . ހުރިހ4ާ

 މެނޭޖަރއަށް ހިއްސާކޮށްފާވާކަން. 

. ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ނަގާ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ސިއްޚީ ރިކޯޑް އެސިސްޓަންޓް ފްލޫ މެނޭޖަރ ބަލަހައްޓާ، މިނިސްޓްރީގެ 5

އިދުން ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް ގަވާ  މާތުފްލޫ މެނޭޖަރ އެމަޢުލޫފްލޫ މެނޭޖަރއަށް އަންގާނެކަން. އަދި 

ންދާނެކަން. މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހައި ރިސްކް ގްރޫޕަށްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާކުރަމު

 ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފާވާކަން.   3މަޢުލޫމާތު ހިމޭނެ ލިސްޓް ޖަދުވަލް 

ޕެއް . މިނިސްޓްރީގެ ފްލޫ މެނޭޖަރ އަދި ހުރިހާ އެސިސްޓަންޓް ފްލޫ މެނޭޖަރުން ހިމޭނެގޮތަށް ވައިބަރ ގްރ6ޫ

 ހެދިފާވާކަން.

  ( ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 3އޮރެންޖު އެލަރޓް )ލެވެލް  .3

މިނިސްޓްރީގެ އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުން ރިސެޕްޝަންގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުން. ޚިދުމަތަށް  .9

 އިލް އެޑްރެސް އިޢުލާންކުރުން.މެއެދި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިދެއްގައި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި، އީ

ހިތުގެ ބަލިބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބަލިބައްޔާއި، ކެންސަރުގެ ބައްޔާއި، ހަކުރު ބައްޔާއި، ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ފަދަ  .2

އަހަރަށް ވުރެ ދޮށީ އުމުރު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަލި ހާލަތު  55ބަލިތަކަށް ހުންނަ މުވައްޒަފުންނާއި، އުމުރުން 

ން މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަާޅ ހުރި ގޮތު

 މުވައްޒަފުންނާއި މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުން. 

ންޖެހިއްޖެ މަސައްކަތެއްކަމުގައި ކޮންމެހެން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ ކުރަދިނުމަށް ކެނޑި ޚިދުމަތް މެދުނު މިނިސްޓްރީގެ  .3

 92099އަކާ މެންދުރު  0099ވާނަމަ، ޑިޕަރޓްމަންޓް އިސްވެރިޔާ/ސުޕައިވައިޒަރ ކަނޑަޅާ މުވައްޒަފުން، ހެނދުނު 

 ދެމެދު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމުކުރުން. 
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އްގެ އިންވޮއިސް ބަލައިގަނެ ޕްރޮސެސްކުރަމުންދާ އޮފީހެއްކަމަށްވުމާއި އަދި އިންވޮއިސް މިމިނިސްޓްރީއަކީ ގިނަ އަދަދެ .4

ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ އުސޫލުގައި "އަސްލު" ގެންގުޅުން ލާޒިމްކުރާތީ އިންވޮއިސްތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ކަމަށް ވަކި ޕްރޮޓޮކޯލެއް ކަނޑައެޅިގެންދިޔުން. ސިގްނޭޗާރ އާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާ އެ-ކޮޕީ، އީ

ށް ބަލައިގަނެ މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓްތައް އަދި ބިޑްތައް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮ .5

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެނޭ  އިވެލުއޭޝަން ހަދާ

ލޫ މެނެޖަރ ބަލަހައްޓައި، ގެ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފްކުގައި ދަތުރުކުރާ މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަ .6

 އެމުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ފޯނުން ނުވަތަ މެސެޖް އިން މޮނިޓަރކުރުން. 

 ( ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 4ރަތް އެލަރޓް )ލެވެލް  .4

ން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުނެރުން އަދި މުސާރަާއ ކޮންމެހެން މަސައްކަތަށް ނެރެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެ .9

 އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސާ ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުން. 

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކުރިއަށް ނުކެނޑި މެދު ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައްކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  .2

 މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނިކުތުން.މަތީން، ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ/ ސުޕައވައިޒަރ ކަނޑައަޅާ  އަންގަވާގޮތެއްގެ

މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމުކުރުމާ، މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅޭނެ  .3

 ސްތައް އިޢުލާންކުރުން. ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ނަންބަރުތަކާއި، އީމެއިލް އެޑްރެ

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ނިންކުނަވާ  މަސައްކަތް ކުރައްވަންކޮންމެހެން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެގެން ރެޑް އެލަރޓްގައި  .4

 2099މެންދުރު އިން  8099މިމުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުންނަވާނީ ހެނދުނު ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެކަން.  4ޖަދުވަލް 

  އަކާއި ދެތެރޭ.
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  9ޖަދުވަލް 

 ސަރކިއުލަރ

ނިޔަލަށް ސަރުކާރު  2929މާރޗް  26އިން ފެށިގެން  2929މާރޗް  90، " ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތާއި ގުޅިގެނ90ް-"ކޮވިޑް
ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ބަންދު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ނިންމަވާފައިވާތީ، މިިމނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް 

މިމުއްދަތު ތެރޭގައި އޮންލައިން އެކްސްސެސް ދީގެން ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 
މީގެ އިތުރުން، ގޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އޮީފސް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

ކުރުމުގެ އެފުރުޞަތު އެމުވައްޒަފުންގެ ސުޕަވައިޒަރގެ ހުއްދައާއެކު ދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން، މަސައްކަތް
 އެމުވައްޒަފުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރައްވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ. 

މި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމެވުމަށް އަހައްމިޔަތު ދިނުމަށާއި ނުނި، ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު މި ދަނޑިވަޅުގައި މުވައްޒަފުން
ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. އެހެނީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އަދި ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތައް އޮފީހުން 

އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު، އޭގެ ސިއްރު ބޭރުގައި އަމިއްލަ ކޮންޕިއުޓަރ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްެގން ކުރާއިރު، 
ހިފެހެއްޓެނެވި ގޮަތށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިޮގތަށް ޢަމަލުނުކުރެވިއްޖެނަަމ، މިނިސްޓްރީއަށާއި ދައުލަތަްށ 

ވައްޒަފަކުވެސް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއްވުްނ އެކަށީގެންވެއެވެ. ވީމާ، ގޭގައި އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮންމެ މު
 އެމުވައްޒަފަކާ މަތިކުރެވޭ އެންމެހާ އިލްތިޒާމްތައް އަދާނުކުރެވިއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފު އޭގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭނެކަން 

 ހަނދުމަކޮށްއަރުވަމެވެ.

 9449ރަޖަބު  23

 2929މާރޗް  98
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 2ޖަދުވަލް 

Name: 

Phone 

Number  

Department / 

Section Mail Id    

Suvaidha 

Ahmed 
7938425 HR 

suvaidha.ahmed@planni

ng.gov.mv  

Main 

focal 

point 

for flu 

manage

rs 

Hawwa Shaheen 7782521 DNR shaheen@dnr.gov.mv  

Asissta

nt focal 

points 

for flu 

manage

r 

Shunaya Jaufar 

Ahmed 7510162 NBS 
sunayya.jaufar@stats.gov.mv  

Fathimath Naseeha 9695225 MLSA 

Fathimath.naseeha@mlsa.gov.

mv 

Mohamed Nail 7512414 Planning 

mohamed.naail@planning.gov.

mv 

Amila Saleem 9934442 Planning amila.saleem@planning.gov.mv  

Aman Khaleel 7955030 Planning aman.khaleel@planning.gov.mv  

Ghadhiya Ahmed 7883669 INFRA 

ghadhiya.ahmed@planning.gov.

mv 

Hawwa Shifna 9953530 CIDD 

hawwa.shifna@planning.gov.m

v 

Shazna Hashim 9992584 Finance 

shazna.hashim@planning.gov.

mv 

Hawwa Shifza 9729190 Procurement 

hawwa.shifza@planning.gov.m

v 

Ali Janah 7703831 IT ali.janah@planning.gov.mv  

Hussain Nawaz 

Mohamed 7412821 PS Unit 

nawaz.mohamed@planning.gov

.mv 

Fathimath 

Rasheedha 7912928 MB  

fathimath.rasheeda@planning.g

ov.mv 

Aminath Eman 

Abdul Gafoor 9914448 Legal 

aminath.eman@planning.gov.m

v 

Mariyam Saariya 7777568 Admin 

mariyam.sariya@planning.gov.

mv 

Mohamed Yaniu 

Hashim 7971363 PR 

mohamed.yaniu@planning.gov.

mv 

Ahmed Sharaf 9991122 

Facility 

Monitoring 

ahmed.sharaf@planning.gov.m

v 

Rifaya Ibrahim 9999793 Dharubaaruge 

rifaya.ibrahim@planning.gov.m

v 

Ali Zahir 7915398 PWSD (SITES) ali.zahir@planning.gov.mv  

Yamin Abdul 

Wahhab 9108899 PWSD 

yamin.abdulwahhab@planning.

gov.mv 

Adam Shafeeq  9710986 PWSD 

adam.shafeeq@planning.gov.m

v 

 

mailto:suvaidha.ahmed@planning.gov.mv
mailto:suvaidha.ahmed@planning.gov.mv
mailto:shaheen@dnr.gov.mv
mailto:sunayya.jaufar@stats.gov.mv
mailto:Fathimath.naseeha@mlsa.gov.mv
mailto:Fathimath.naseeha@mlsa.gov.mv
mailto:mohamed.naail@planning.gov.mv
mailto:mohamed.naail@planning.gov.mv
mailto:amila.saleem@planning.gov.mv
mailto:aman.khaleel@planning.gov.mv
mailto:ghadhiya.ahmed@planning.gov.mv
mailto:ghadhiya.ahmed@planning.gov.mv
mailto:hawwa.shifna@planning.gov.mv
mailto:hawwa.shifna@planning.gov.mv
mailto:shazna.hashim@planning.gov.mv
mailto:shazna.hashim@planning.gov.mv
mailto:hawwa.shifza@planning.gov.mv
mailto:hawwa.shifza@planning.gov.mv
mailto:ali.janah@planning.gov.mv
mailto:nawaz.mohamed@planning.gov.mv
mailto:nawaz.mohamed@planning.gov.mv
mailto:fathimath.rasheeda@planning.gov.mv
mailto:fathimath.rasheeda@planning.gov.mv
mailto:aminath.eman@planning.gov.mv
mailto:aminath.eman@planning.gov.mv
mailto:mariyam.sariya@planning.gov.mv
mailto:mariyam.sariya@planning.gov.mv
mailto:mohamed.yaniu@planning.gov.mv
mailto:mohamed.yaniu@planning.gov.mv
mailto:ahmed.sharaf@planning.gov.mv
mailto:ahmed.sharaf@planning.gov.mv
mailto:rifaya.ibrahim@planning.gov.mv
mailto:rifaya.ibrahim@planning.gov.mv
mailto:ali.zahir@planning.gov.mv
mailto:yamin.abdulwahhab@planning.gov.mv
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mailto:adam.shafeeq@planning.gov.mv
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  3ޖަދުވަލް 

   އިްނފްރާސްްޓރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެަޝނަލް ޕްލޭނިްނގ ެއންޑް 

 ގައި ތިބި" ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ " ގެ ދަށުން ލިބިދ95/2929ޭނަންބަރު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރ

 މުވައްޒަފުން 
  ޑެއިލި ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓް

 
 

 

ޚާއްޞަ ޙާލަތު )މާބަނޑުވުން ނުވަތަ ދާއިމީ ބޮޑެތި  ގައިވާ މުވައްޒަފުންނާއިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޗުއްޓީ 
 ރެކޯޑް( ބަލިތަކުގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ

 
 

 ނަން / އައިޑީ ަނންަބރ މަާޤމް   ބަލީގެ ތަފްސީލް
 

 

HAWWA SHAHEEN - DNR 7782521  

ބަލި ައދި ލޭމައްަޗށް ދާ  ހަކުރު
 63) ބައްޔަށް ދާިއމީ ބޭސްުކރުން

 އަހަރު(
 A033330 1ފަރީދާ ޔޫސުފް /   ޑިރެކްޓަރ

ދާ ބައްާޔއި ކޮލެސްޓްރޯލް  ލޭމައްޗަށް
 69ބައްޔަށް ދާިއމީ ބޭސްުކރުން )

 އަހަރު(
 A000359 2އިްބރާީހމް /  هللاޢަބްދު  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

ލޭމައްޗަށް ދާ ބައްާޔއި ފުއްާޕމޭގެ 
 58ޭބސްކުރުން ) ބައްޔަށް ދާިއމީ

 އަހަރު(
 A009797 3ައބޫބަުކރު /  މުަޙއްަމދު  ސްެޓންޑް ޑިރެކްޓަރއެސި 

ލޭމައްޗަށް ދާ ބައްޔަށް ދާިއމީ 
 އަހަރު( 57ބޭސްުކރުން )

 A012345 4ޙަލީމް /  هللاޢަބްދު  އެސިސްެޓންޑް ޑިރެކްޓަރ 

 A153923 5މުަޙްއމަދު /  ޝަނީފާ  އެސިސްެޓންޑް ޑިރެކްޓަރ   ހަކުރުަބއްޔަށް ާދއިމީ ޭބސްކުުރން

 A057937 6އުްއމީދާ ޢަްބދުްއަރއްާޒޤް /    ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ   ރުަބއްޔަށް ާދއިމީ ޭބސްކުުރންހަކު

 A038918 7ފާޠިމަތު އަްޙމަދު /    އެޑްމިިނސްޓްރޭިޓވް އޮފިަސރ   ނޭވާލާ ނިާޒމުގެ ަބއްޔަށް ޭބސްކުުރން

 A238980 8ނަީޢމް /  ޙަސަން ާނޝިދު  ސެިސންގ ޮއފިސަރއެސިސްެޓންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮ   ނޭވާ ހިއްުލމަށް ޭބސްކުރުން
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ލޭމައްޗަށް ދާ ބައްޔަށް ދާިއމީ 
  ބޭސްުކރުން

 A035895 9ޝަމްޒީނާ ޢަލީ /    ކޭޝިއަރ 

 54ތައިރޮަޑށް ދާިއމީ ޭބސްކުރުން )
 އަހަރު(

 A000750 10ފާޠިމަތު ނަޝީދާ /    އެޑްމިިނސްޓްރޭިޓވް އޮފިަސރ 

 A078722 11ރަްޙމާ /  ފާޠިމަތު  އެސިސްެޓންޓް ހިއުމަން ރިޯސސަސް ޮއފިސަރ   ސްުކރުންާދއިމީ ބޭ ހަކުރުަބއްޔަށް

 A248745  12/  ޚަީދޖާ ާއދަމް އެސިސްެޓންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެިސންގ ޮއފިސަރ  މާބަނޑުވުން 

      13 

SHUNANYA JAUFAR - NBS 7510162   

 A045388 1ދާ އަިއޝަތު ޝަހު  ޗީފް ސްޓެޓިސްޓިޝަން  ދިޔުން ލޭމައްޗަށް

ފުއްޕާޭމގެ އޮަޕރޭޝަެނއް ކޮށްފައި 
ާދއިމީ ގޮެތއްަގއި ޭބސް  ހުރުާމއި އެކު
 ބޭނުން ކުރޭ 

 A038898 2ަހސަން ައޒީޒް  އަޒްމީލާ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިަސރ އެިސސްޓަންޓް

 A113489 3 ޝާމިލާ ރަީޝދު  އެކަުއންޓްސް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް  ހަކުރު ބަލި

 A036473 4  ޖައުަފރު އަުހމަދު ސުނައްޔާ  ހިުއމަން ިރސޯސް އޮިފަސރ ިސސްޓެންޓްއެ  ހަކުރު ބަލި

 A094789 5ހާޝިޔާ  ފާތިމަތު  އޮފިަސރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ހަކުރު ބަލި

FATHIMATH NASEEHA - MLSA 9695225   

 A067646 1ފާޠިމަތު ޝަންނާ /  ޑިރެކްޓަރ  މާބަނޑު

 A306078 2ޢަްބދުލް ޙަކީމް /  ދާވިރު  އޮިފސަރ އެކައުންްޓސް  މާބަނޑު

 A159967 3ސާިޖދާ /  އާމިނަތު ރިޯސސް އޮިފސަރ ހިއުަމން ހިތުގެ ބަލި 

MOHAMED NAIL - PLANNING 7512414   

 A309427 1ޤަްއޔޫމް  އަިއޝަތު އަނާ ައްބދުލް  އޮފިަސރ އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ މާބަނޑު 

AMAN KHALEEL - PLANNING 7955030   

 ޭރން އަށް ާދއިމީ ފަުރވާ މަިއގް
  އެލަރޖިްކ0 ފަސޭހަިއން ޯރގާ ޖެހުން

 A062474 1ޒީނިޔާ ރިޔާޒް   ޕްރޮޖެކްޓް އެނެިލސްޓް

HAWWA SHIFNA - CIDD 9953530   

 A100968 1ބިންތު އަލީ  ފާތިމަތު  އެސްޓެންޓް އާކިޓެކްޓް ފުއްާޕމޭގެ ބަލި/  އެސްަތމާ

 A158693 2ތިލްމިޒާ ޔޫޒް   ެއޑްމިން އޮފިަސރ ސީނިައރ އެސްަތމާ / ފުއްޕާޭމގެ ބަލި 

 A215326 3ޒީޝާން  އަިއޝަތު  އޮިފސަރ އެޑްިމން އެސްަތމާ / ފަސޭަހއިން ޯރގާ ޖެހޭ 
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ALI JANAH -  ICT 7703831 

 A074045 1މުހަްއމަދު އަޝްޔަމް   ްޕރޮްގރާަމރ ކޮމްޕިއުޓަރ  ނޭވާ ހިއްުލމާ ލޭމައްަޗއް ދިުޔން

AMINATH EMAN ABDUL GAFOOR - LEGAL 9914448 

 A156848 1އަިއމިނަތު ީއމާން ައބްދުލް ގަފޫރް   އޮފިަސރ ލީގަލް  އެސްަތމާ

MARIYAM SARIYA - ADMIN 7777568 

 A001005 1ހުަސއިން  އަހުަމދު  ެއޑްމިން އޮފިަސރ ސީނިައރ  އަހަރު ވެފައި 55

 A033756 2އިްދރިސް  ޝަރުމީލާ  މަަސއްކަތު  ނޭވާ ހިއްލާ

އަޑް މަްއސަލަާއއި ސިސްޓް އަދި ޕީރި
ަބއްޔަކަށް ާދއިމީ ފަުރވާ  ބަނުޑގެ

  ކުރަމުްނދޭ
 A094760 3ޝާމިލާ ާއދަމް   މަަސއްކަތު

AHMED SHARAF - FACILITIES UNIT 9991122 

 A032222 1ިއސްާމއިލް  މުަޙއްަމދު  ސުޕަަވއިަޒރ ހިތުގެ ބަލި )ަބއިޕާސް ލެްއވިަފއި(

 A026085 2ހަސަން  هللاއަްބދުއް   އޮފިަސރ ސެކިުއރިޓީ  ހިތުގެ ބަލި

 A039539 3ތައުީފޤް  އާަދމް  ފޯމަން އެިސސްޓަންޓް  ހިތުގެ ބަލި

 A210268 4ުމހަްއމަދު  ޒާހިދާ  ސުޕަަވއިަޒރ ތައިޮރއިޑް 

 A007785 5ރަީޝދާ  ފާތިމަތު  ސުޕަަވއިަޒރ  އަހަރު ވެފައި 55

 A115884 6  ަޝރުމީލާ އަިއމިނަތު  އޮފިަސރ ސެކިުއރިޓީ  އަހަރު ވެފައި 55

SHAZNA HASHIM -  

   A111380  ޝަހީދާ އާމިނަތު އޮިފަސރ އ.ފައިެނންސް ހާޓް ވޭލް ރިޕްޭލސް  މައިޓްރަލް

   A263760ައބްދުލް ަސއްާތރ  އާމިނަތު މަހާ އޮިފސަރ އުކައުންްޓސް  ނޭވާ ހިއްލުން

 HAWWA SHIFZA - PROCUREMENT 9729190 

 A159862 1ސިާނން  އަހުަމދު އޮިފސަރ ޓްޕްރޮކިުއމަން އެސްަތމާ 

  
 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ނުލިބޭ( ހައި ރިސްކް)

   ސެކްޝަން /  ޑިޕަރޓްމަންޓް ޕޮއިންޓް  ފޯކަލް  ނަންބަރު
 1  ޑިޕަރޓްމަންޓް އިންފްރާސްޓރަކްވަރ  އަހުމަދު ގާދިޔާ 7883669

 ސައިޓުތައް() އަލީ ޒާހިރު 7915398
  ސަރވިސަސް ސްޕަބްލިކް ވަރކް

2 

 3  އަބްދުލް ވައްހާބު ޔާމިން 9108899
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 4 އާދަމް ޝަފިޤް  9710986

 5  ދަރުބާރުގެ  އިބްރާހިމް ރިފާޔާ 9999793

  ނުހިމެނޭ ޑިޕަރޓްމަންޓް/ސެކްޝަންތައް ހައި ރިސްކް
 1 ބިއުރޯ  މިނިސްޓަރސް

 2 ސެކްރެޓަރީ ބިއުރޯ  ޕާމަނަންޓް

 4  ރިސޯސް ސެކްޝަން ހިއުމަން

 5  ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން ޕަބްލިކް

    

ަމޢުލޫާމތު ލިބުމުން ޮފނުަވއިދޭެނ  ހައި ރިސްކް ުމވައްަޒފުްނގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ނުިލބޭ މުަވއްޒަފުްނގެ
 ވާހަކަ ދަްނަނވަމެެވ.
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 4ޖަދުވަލް 

Office/Department Name Designation Mobile 

Department of National Registration 

Fareedha Yoosuf Director 7762696 

Ibrahim Shaugee Systems Analysts 7736428 

Ismail Irafan  
Assistant Data 
processing Officer 7995850 

National Bureau of Statistics 

Aishath Shahudha Chief Statistician  7785899 

Ashiyath Shazna Statistician  7795339 

Thahmeela Ibrahim Deputy Director General 7720257 

Fathimath Rifahath 
Riffath  Director HR 7914204 

Maldives land and survery Authority  

Mohamed Shafee Director General  7916966 

Ibrahim Solah  Assistant GIS Officer  7576611 

Mariyam 
Amaanee Administrative Officer 9792828 

Ministry of National Planning and Infrastructure  

Infrastructure Department  

Fathimath Shaana 
farooq Director General  7913342 

Mohamed Riyaz  Senior Project Officer 7744354 

Amra Adam Moosa Administrative Officer  9717299 

Public Works Services  

Mohamed Afeef 
Hussain  Director General 7773583 

Yameen Abdul 
wahhab Project Manager 9108899 

Adam Shafeeg Director  9710986 

Construction Industry Development 
Department 

Ahmed Tholhath Director General 9999960 

Mohamed Siraj  Director 7784865 

Moosa Waheedh Architect  9896885 

National planning Department        

Urban Planning Section Fathimath Shaheen Director  7796686 

Ismail Ameen Assistant Architect 7667751 

National Planning Section Mohamed Imad  Chief Projects Officer 7781138 

Aman Khaleel Administrative Officer  7955030 

Spatial Planning Section  Nafha Aujaz Environment Analyst 7721554 

Amila Salim  
Assistant Planning 
Officer 9934442 

Program And Projects  Anwar Ali Deputy Director General 7776505 

Zeeniya Riyaz   7756010 

Corporate 

Finance Shazna Hashim  Director  9992584 
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Hussain Ameem 
Imad Accounts Officer 7783813 

Procurement Hawwa Shifza Procurment Officer 7707378 

Ahmed Mauroof Assistant Officer 756393 

Legal  Aminath Eman  Legal Officer 9914448 

Aishath Zunainath 
Ibrahim  Legal Officer 7719870 

ICT&PR Mohamed Yaniu 
Hashim 

Senior Public Relations 
Officer 7971363 

Mariyam Inaa Majid Public Relations Officer 9555195 

Ali Hisham  
Assistant Computer 
Technician 7461308 

Abdul Matheen 
Ibrahim  Computer Technician 9999261 

Admin 

Mariyam sariya Director 7777568 

Yusuf Rilwan  Admin Officer 9118598 

HR 

Aishath Shamla Director  7766727 

Suvaidha Ahmedh 
Senior Human Resource 
Officer 7938425 

 


