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ީކޭޝަންީޔ ީއޮފްީހަޔަރީއެޑިީީީމިނިސްޓްރ ީ
 މާލެ،ީދިވެހިރާއްޖެީ.ީީީީީީީީ
ީ

 ގެީސަބަބ ންީބަދަލ ީގެނައ ން.ީީ"19ީީީ-"ކޯވިޑ ީމިީމިނިސްޓަރ އިންީޚިދ މަތްީދިނ މ ގައިީގެންގ ޅޭީއ ސޫލަށީްީ
ީ

 ތަޢާރަފީްީ .1
ީމިހާރ ީ ީ"ކޯވިމިއ  ީމ ހ ންީީ"19-ޑ ީފެތ ރެމ ންދާ ީފައްސިވެފައިވާ ީއިތ ރަށްީނިފެީއިންދިވެހިރާއްޖެއަށް ީވ ީހިނދ ،ީއެަބލި ފައި

ީީހަޔަރީއެޑިޔ ކޭޝަނ ންމިނިސްޓްރ ީއޮފީްީފެތ ރ ނަީނ ދިނ ަމށްީޞިއްޙ ގޮތ ންީލިެބމ ންދާީއިރ ޝާދ ތަަކށްީސަމާލ ކަންީދ ގެން،ީީ
ީީދެމ ންދާ ީމ ީ،މ ޒާންތިއިީވެމ ންދާނެދެީނ ެކނޑިމެދ ޚިދ މަތްތައް ީމަދ  ީމަސައްކަތަށްއެންމެ ނެރެގެންީީވައްޒަފ ން
ީހަމަޖެއް ީސ މަށްޓަކައި، ީއ ސޫލެވެ. ީގެންދާނެ ީޚިދ މައެީއަމަލ ކ ަރމ ން ީފާހަގަކޮފަަދ ީގ ޅިަބމި، ށްތްތައް ީޤާއިމ ކެރެވޭީއްާޔއި ގެން

ވެ.ީލަވާލައިފައިވާީމިންގަނޑ ތަކެކ އެީޔާންކޮށްަބރ ކޮށްދެވޭނެީގޮތްީފޯީމެދ ނ ކެނޑައިީޚިދ މަތްއޮފ ހ ގެީރޓްީލެވެލްީތަކ ގައިީލައެ
އަދިީމ ވައްޒަފ ންީމަދ ކޮށްީޚިދ މަތްދޭންީޖެހިއްޖެީޙާލަތެއްގައިީއޮފ ހާއިީގޭގައިތިބެގެންީމ ވައްޒަފ ންނަށްީމަސައްކަތްީކ ރެވޭނީޭީ

 ގޮތްީހަމަޖައްސާނެީގޮތައްީަބޔާްނީކ ރާީއ ސޫލެވެ.ީީ

ީީީސްކޯޕްީ .2
ީމިފިޔަވަޅ ތައްީއ ވާލައިީޢާއްމ ީހާލަތ ީއިޢ ލާންީކ ރަންދެންީީމ ންގެންދާީޚާއްސަކާރ ންީއަޅަ"ީއާއިީގ ޅިގެންީސަރ 19-"ކޯވިޑ 
ޚިދ މަތްީމިީއ ސޫލ ގައިވާީގޮތަށްީޢަމަލ ީކ ރ މަށްީއެއްާބރ ލ ންީީީ.ޓަންީވާނެއެވެފަހައްހިީީހ ރިހާީމ ވައްޒަފ ންމިނިސްޓްރ ގީެީއ ސޫލ ީީ

ީދެއްވ ންީއެދެވިގެންވެއެވެ.
 

ީީީޔެކިއ މާއިީތަކެތިީބަލައިގަތ މާއިީޖަވާބ ދިނ ންީލިީ .3
ވ ވަރަކ ްނީމަދ ީީންީެޖހ މާއި،ީަކއ ންޓަރ ންީތަެކތިީަބލައިަގންނަްނީޖެހ ން،ޚިދ މަތްީހޯދަމިނިސްޓްރ ގެީކައ ންޓަރަށްީޙާޒިރ ވެީ

ީފޮނ ވާ ީކ ންފ ނިތަކ ން ީފަރާްތަތކާއި ީޢާންމ  ީެގނައ މ ގެީކައ ންޓަ)ީލިޔ ންތައްީކ ރ މަށްޓަކައި، އ މެއިލްއިންީީ(ަބދަލ ގައިީރަށް
ީ ީއެކަން ީހަމަޖައްސައި ީގޮަތްށ ީަބލައިަގންނަ ީއިއ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ.ފޮނ ވ މ ން ީފޮނ ވާީީއަދިީީޢާންމ ކޮށް މިނިސްޓްރ އިން

ީލިއ ންތަ ީފޮނ ވާނ  ީީމެއިލް/މެިއލްއ އްވެސް ީއިދާރާތަކާމެދ ވެރިކޮށެވެ. ީއެންމެހައި ީކ ރާނ ސަރ ކާރ ގެ މިހާރ ވެސްީީީމ އާމަލާތ 
ީ.ކޮށެވެީވެރިދ ންޓްީސިސްޓަމް"ީ)ޖެމްސް(ީމެމަެލޓަރީމެނޭޖ -ންޓްީއ މަގަވަރީ"ކ ރާގޮތަށްީ

ީީ

 ބަލައިގަތ ނީްީހަވާލ ީކ ރ މާއީިީފައިސީާީ .4
ީަބލައިގަތ ންީހ އްޓާލައި،ީއެީފަދަީފައިސާީޖަމާކ ރާނެީކައ ންޓްތައްީމިނިސްޓްރ  އަށްީދައްކަންީޖެހޭީފައިސާީނަގ ދ ގެީގޮތ ގައި

ކޮންސައިލްީކ ރ މާއިީހިސާބ ީބެލެހެްއޓ ންީފަދަީ-ިލޭބީފައިސާީރިީީއަދިކަނޑައަޅައިީއެކަންީއާންމ ކޮށްީއިޢްލާނ ީކ ރަންވާނެއެވެ.ީީ
ީވާނެއެވެ.ހަމަޖައްސަންޔަތ ީޤަވާއިދާއިީފިނޭންސްީމިނިސްޓްރ ގެީއ ސޫލ ތަކާީއެއްގޮތައްީއިދާރ ީއިންތިޒާމ ތައްީމާލިއް

ީީީ 
 ތަކ ގައިީބައިވެރިވ ނީްީީީބާއްވާީވޯކ ޝޮޕްީސެމިނަރީފަދަީމަޝްވަރާީބައްދަލ ވ ންީީީރ ގައިީއޮފ ހ ންީބޭީ .5
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ާބއްވާީމަޝަވަރާީަބއްދަލ ވ މެއް،ީވޯރކްޝޮޕެއްީފަދަީކަމެއްގައިީކަމެއްގައިީމިީމިނިސްޓްރ ީމ ވައްޒަފ ންީީީތަކ ންރާތްހެންީފައެހ.ީީ
ީވެ.ީށެކޮސްީފަދަީަވސ ލަތެއްީމެދ ވެރިރެންތަީޓެލެކޮންފަވަންކޮށްީނީ އިލައޮންީވެރިީވާނ ަބއި
ތެްއގައިީަބއިވެރިވާންީޖެހޭނަަމީހާލަީނ ވެވީޭީއިވެރިަބީސްީފަދަީވަސ ލަތެއްީމެދ ވެރިކޮށްންރެޮކންފަތަީޓެލެވަށްީނ ކޮންއިލައޮންށ.ީީ

ީޚާއްޞަީއެންގެވ މަކަށެވެ.ީގެީސ ޕަވައިޒަރ ީަބއިވެރިވާނ 
 ީ.ނެއެވެނ ވާއިވެރިއެއްީަބމިީދ ވަސްވަރ ީމ ވައްޒަފ ންީކަމެއްގައިީއެއްވެސްީދަީފަީގާީމިރ ގައިީހިންޭބށ ންީރަ.ީނ

 
ީއަލާމ19ީާީ-"ކޮވިޑްީ .6 ީގެ ީކ ރެވީޭީހ ރީިީތެއީްީ" ީފެނިދާނެކަމަށްީކަމަށްީޝައްކ  ީއޮފ ހ ން ހަމަޖައްސަންޖެހީޭީީީ،ޓަކައިފަރާތެއް

ީީ:ޖެއްސ ންީއެންމެހާީއިންތިޒާމ ތައްީއަންނަނިވިީގޮތ ގެީމަތިންީހަމަީ
ީހ.ީ 19ީ"ކޯވިޑް ީފެނިއްޖެނަަމ،ީީތެއްީއަލާމާ"ީގެ ީކިަބއިން ީމ ހެއްގެ ީހ ރި ީމިއޮފ ހ ގައި ީއެއްވެސްކަމެއް ީޝައްކ ކ ރެވޭ ކަމަށް

ީ"ފ ލޫީމެނޭަޖރ"ީއަށްީއެންގ ން.އެކަންީލަސްނ ކޮށްީ
ީއަޅައިީމ ވައްޒަފ ންނަށްީއެންގ ން.ކަނޑަީއެއް"ީމެނޭޖަރީފްލޫ"ށ.ީހ.ީގައިީބ ނެފައިވާފަދައިންީއަންގާނެީ

އަށްީއެފަދަީމަޢްލޫމާތެއްީލިިބއްޖެނަމަީލަސްނ ކޮށްީ"އެޗް.ީޕ .ީއޭ"ީއާީމ އާމަލާތ ކޮށް،ީލިޭބީއިރ ޝާދާީނ.ީ"ފ ލޫީމެނޭޖަރ"ީ
ީއެއްގޮތަށްީއަމަލ ީކ ރ ން.

ކަމަށްީޝައްކ ކ ރެވޭީއެއްވެސްކަމެއްީމިއޮފ ހ ގައިީހ ރިީމ ހެއްގެީކިަބއިންީފެނިއްޖެނަމަ،ީއެީީތެއްީއަލާމާ"ީގ19ީެ"ކޯވިޑްީ.ީރ
ީމ  ީހ ރި ީީ،ހާއަލާމާތް ީލިެބންދެން، ީއިރ ޝާދ  ީގެ ީއޭ" ީޕ . ީ)"އެޗް. ީެބހެއްޓޭނެ ީއައިސޮލޭޝަންއެކަހެރިކޮށް ީއެއްކޮޓަރި(

ީކަނޑައެޅ ން.
އެީީ،ކަމަށްީޝައްކ ކ ރެވޭީއެއްވެސްކަމެއްީމިއޮފ ހ ގައިީހ ރިީމ ހެއްގެީކަިބއިންީފެނިއްޖެނަމަ،ީީތެއްއަލާމާ"ީގ19ީެީ"ކޯވިޑީްީ.ީީބ

ީ.އަހ ލ ވެރިީކ ރ ވ ންއެއަށްީކ ރާނެީގޮތ ގެީއެސް.އޯ.ޕ ީއެއްީއެކ ލަވާލައިީމ ވައްޒަފ ންީީޢަމަލ އަލާމާތްީހ ރިީމ ހާީއާމެދ ީ
ީ
 ީީީ.ޚިދ މަތްީދިނ މ ގެީޕްލޭންީއެކ ލަވާލ ންީ .7

ކ ރަންޖެހޭީމަސަްއކަތްތަކާއިީގޭގައިީކ ރެވިދާނެީއޮފ ހ ގައިީކޮންމެީސެކްޝަނެއްގެީމަސައްކަތްތަކަށްީަބލައިީޮކންމެެހންީއޮފ ހ ގެީ
އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.ީމިީޕްލޭނ ގައިީތިރ ގައިީީއްގެީޕްލޭނެީކ ރާނެީގޮތ މަސައްކަތްއޮފ ހ ގަޔާއިީގޭގައިީީ،މަސައްކަތްީފާހަގަކޮށް

ީަބޔާންީކޮށްފައިީހ ންނަންވާނެއެވެ.ީީކަންމިވާީކަން
 ދޭންޖެހޭީިޚދ މަތްީއިކޮންމެހެންީއޮފ ހ ގަ •
 ގޭގައިީކ ރެވިދާނެީމަސައްކަތް •
 އެންމެީމަދ ީމ ވައްޒަފ ންގެީއަދަދ ކ ރެވޭނެީމަސައްކަތްީީޖެހޭީކ ރަންއޮފ ހ ގައިީ •
 ބޭނ ންވާނެީވަސ ލަތްތައްީމަސައްކަތްީކ ރަންީީއިގޭގަ •
 ީލިެބންީހ ރިކަންީނ ވަތަީނޫންކަންީ ގައިގޭގައިީމަސައްކަތްީކ ރަންީޭބނ ންވާީވަސ ލަތްތައްީގޭ •
މ ވައްޒަފ ންނަށްީމަސައްކަތްީކ ރެވޭނޭީމާޙައ ލާއިީވަސިލަތްީގޭގައިީގޭގައިީމަސައްކަތްީކ ރާނެީމ ވައްޒަފ ންީފާހަގަކޮށްީއެީ •

 ހ ރިކަންީކަށަވަރ ީކ ރ ން
 މެކޭނިޒަމްީރިޕޯރޓިންީއިކ ރާނަމަީމަސައްކަތްީރޭވިފައިވާގޮތާމަސައްކަތްީގޭގައިީ •
 ރެވިފައިީވ ންއަށްީރިސްކ ީޮބޑ ީމ ވައްޒަފ ންީފާހަގަކ ީ"19-ކޯވިޑ " •

ީ
ީ
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ީީީޚާއްސަީސަމާލ ކަމެއްީދިނ މާއިީ"ޑިސްއިންފެކްޓ "ީކ ރ ންީއޮފ ހ ގެީސާފ ތާހިރ ކަމަށީްީ .8
ީކޮމްޕިއ ޓަރީސިސްޓަމާ • ީކ ރާ ީކ ޯބީއިމަސައްކަތް ީތަކެތި،ީީޑާއިީމައ ސްއާއި ީއެހެނިހެން ީމޭޒ  ީއަދި ީދ ވާލަކ  2ީމަދ ވެގެން

ީރަނަގޅަށްީފޮހެީސާފ ކ ރ ން.ޭބނ ންީކޮށްެގންީީއްސޮލޫޝަނެީޓަންޓްފަހަރ ީޑިސްއިންފެކް
ީނިކ މެވާީީވަދެީީޭބރ ންީީއޮފ ހަށްީީ،ތެރެއާއިއެީީހ ގެއޮފ ީީއެއްފަހަރ ީީީީގަޑިއިރަކ ންީީދެތިންީީއޮފ ހ ގެީސަޕޯޓްީސްޓާފ ން،ީކޮންމެ

ީލައްޕަންީހ ޅ ވައިީ،އަތްަގނޑ ތަކާއިީގެދޮރ ތަކ ީނަީންހ ީގޮތައް ީތަންޑ ތައްީތަޅާއިީހ ރިަނމަީއަތްލާޮގތަށްީއާންމ ކޮށްީ
ީ.ސާފ ކ ރ ންީޮފހެީީރަނގަޅަށްީކޮށްގެންީބޭނ ންީސޮލޫޝަނެއްީީޑިސްއިންފެކްޓަންޓް

ޑިސްއިންފެކްަޓންޓްީސޮލޫޝަނެއްީޭބނ ންީާީާީަކުއްނަޓާރިއ ިރެސްޕަޝްނ ޭއިރއ،  ީދެތިްނީގަޑިއިރަކ ންީީއެްއފަހަރ ކޮންމެ •
ީ.ކޮށްގެންީސާފ ކ ރ ން

ީ

ީީީއ ސޫލަށްީޢަމަލ ކ ރަންީފެށ ނީްީ .9
ީވާީއާދިއްތަީދ ވަހ ންީފެށިގެންނެވެ.2020ީީމާރިޗ 18ީީމިީއ ސޫލަށްީޢަމަލ ީކ ރާނ ީ
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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން   މިނިސްޓްރ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.         
                     

 
 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ފެނިއްޖެ ނަމަ    އޮފ ހުން  ފަރާތެއް/ މުވައްޒަފަކު ގެ ޢަލާމާތްތައް ހުރި  "  19- "ކޯވިޑު 

 
 

 ތަޢާރަފް   .1

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ތ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ނިފައިވާ"ދިވެހިރާއްޖޭން ފެ 19-އްގައި ފެތުރެމުންދާ "ކޯވިޑުރުމި ނެާބމިއ  މިހާރު ދުނިޔޭގައި 

އައި ފަރާތަކުން ފެނިއްޖެނަމަ، އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާނެ   ކިަބއިން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަންމުވައްޒަފަކުގެ 

 .  އެވެ ގޮތްތައް ަބޔާން ކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕ  ފިޔަވަޅުތަކާއި ޢަމަލު ކުރާނެ

 އަދި އައިސޮލޭޝަން ރޫމް    ، ޓާސްކް ފޯސް . ފުލޫ މެނޭޖަރ 2

   7977755، ޮމަބއިލް:  903ސްޓެންޝަން ތާރިގު ޖަލާލު، އެކް :ފުލޫ މެނެޖަރ ހ.

 މަރިޔަމް މުޙައްމަދު  ، هللاއާދަމް އަުބދުއާމިނަތު ޒޫނާ، ، އިސްނަގައި އުޅޭނެ ޓާސްކް ފޯސް: ތާރިގު ޖަލާލު، އިުބރާހިމް ނަސ މް ށ.

 2އައިސޮލޭޝަން ރޫމް: މ ޓިން ރޫމް ނ. 

   މުވައްޒަފުން ދެނެގަތުން . ބަލ ގެ ޢަލާމާތް ހުރި  3

، އަލާމާތްތައް ހުރި މިންވަރުގައި  އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރިތޯބެލުމަށް ތިރ ގައިވާ ތާވަލުބޭނުންކުރުން 19- * ކޮވިޑް 

އިތުރުންވެސް ހުންނަ  ، އަދި މިގޮތުން ބަލ ގެ އަލާމާތްތައް ހުރިކަމަށް ކަނޑައަޅާނ  އެ ފަރާތެއްބަލާ ފަރާތަކުންނެވެ. މ ގެ، ބޮޅުއެޅުމަށް 

 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށް ބުނެފިނަމަވެސް، އަލާމާތް ހުރި ފަރާތަކަށް ބެލިދާނެއެވެ.    19- އަލާމާތެއްގެ ސަބަބުން އެފަރާތަކުން ކޮވިޑް 

 އާދައިގެ ރޯގާ   އަރިދަފުސް ރޯގާ   19- ކޮވިޑް  އަލާމާތް  

 އާއްމުކޮށް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް/ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން  ޑިގުރ އަށް ވުރެ މަތިވުން(    38އާއްމުކޮށް )  ހުންއައުން  

 އާއްމުކޮށް   ބައެއް ފަހަރަށް ކުޑަކޮށް ކެއްސުން    އާއްމުކޮށް ހިކިކޮށް ކެއްސުން   ކެއްސުން  

 އާއްމުކޮށް  ބަޔެއްފަހަރަށް   ބަޔެއްފަހަރަށް   އެނބުރުން  

 އާއްމުކޮށް   އާއްމުކޮށް  ބަޔެއްފަހަރަށް   ހިރުވުން/ ތަދުވުން  

 ބަޔެއްފަހަރަށް  އާއްމުކޮށް  ބަޔެއްފަހަރަށް  ކަރުގަރިއްސުން  

 އާއްމުކޮށް   މަދު މަދުން   ބަޔެއްފަހަރަށް  ބޮލުގައިރިއްސުން 

 ނުހުންނާނެ  ނުހުންނާނެ  ބަޔެއްފަހަރު   ނޭވާ ކުރުވުން  

 ބަޔެއްފަހަރު  އާއްމުކޮށް  މަދު މަދުން   ނޯށުން ފޭބުން/ ބެދުން 



 

 

 admin@mohe@gov.mvއީމެއިލް:               3026966  ޓެލެފޯނު:       މަުގ އަމީނީ  ަވނަ ފަްނިގފިލާ(2ފެން ބިލްޑިން)

  

 ބަޔެއްފަހަރު  ނުހުންނާނެ  މަދު މަދުން  ބޭރައްހިންގުން  

 ނުހުންނާނެ  އާއްމުކޮށް   ނުހުންނާނެ  ކިނބިހި އެޅުން 

 މި ތާވަލު ހެދުމުގެ އަސްލެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނ  އަޔަރލޭންޑްގެ، ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ހެލްތުން ހަާދފަިއވާ ތާވަލަކަށެވެ. 

 ޖެހިފައިވާ   19-ކޮވިޑް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  14  އަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ފާއިތުވ19ި-* މަތ ގައިވާ ތާވަލުން ކޮވިޑް

 އުޅުނުތޯ ރަށެއްގައި /ގައުމެއް ނުވަތަ އުޅުނުތޯބެލުން، އިމާރާތެއްގައި އުޅުނު ފަރާތެއް އެފަދަ ެބލެން، ކޮންޓެކްޓްވެފައިވޭތޯ މ ހަކާއި

  ބެލުން

 . ބަލ ގެ ޢަލާމާތް ހުރި މުވައްޒަފާއި މެދު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް  4

، ގެންދިއުމުގައި ެއފަރާތަކަށް ހިނގާިބނގާވެ އުޅޭވޭަނމަ "އައިސޮލޭޝަން ރޫމަށް" ގެންދިއުން  ނޭޖަރު"ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް"ފުލޫ މެ  *

އައިސޮލޭޝަން ރޫމަށް  އެހެންމ ހުން ނުވަތަ ަތންތަންވެސް އިތުރަށް ކޮންޓަމިނޭްޓ ނުވާނެހެން ފޫޓުދުރުމިނުގައި ހުރެގެން 3އެފަރާތަކާއި 

ތެއްގައިނަމަ އެމ ހަކާއި ވ ހާވެސް މަދު ފަރާތްތަކަކުން ކޮންޓެކްޓްވެގެްނ، އެހެންމ ހުން ނުަވތަ ، އަދި މިއަށްވުރެ ގޯސް ހާލަދިއުމަށް ުބނުން 

 ތަންތަންވެސް އިތުރަށް ކޮްނޓަމިޭނޓް ނުވާނެހެން އައިސޮލޭޝަން ޫރމަށް ގެންދިއުން. 

މާސްކް ފޯރުކޮށްދިނުން، އަތް ދޮވުމަށް ވަގުުތން * އިތުރަށް ތަންތަން ކޮންޓަިމނޭްޓވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަކަށް، ފޭސް

 ސަނިޓައިޒަރއެއްފަދަ އެއްޗެއްދިނުން

 އަންގަވާ ގޮތުގެ މަތ ން ޢަމަލުކުރުން ށް ގުޅާ އެޗް.ޕ .އޭ އާ މަޝްވަރާކޮށް އަ 1676ހޮޓްލައިން * 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން  5* މި އެސް.އޯ.ޕ .ގެ 

 އް ހަމަޖައްސަދިނުން އާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ޗުއްޓ  މުވައްޒަފަ 19-* ކޯވިޑު
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، ގެންދިއުމުގައި ެއފަރާތަކަށް ހިނގާިބނގާވެ އުޅޭވޭަނމަ "އައިސޮލޭޝަން ރޫމަށް" ގެންދިއުން* "ފުލޫ މެނޭޖަރު"ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް  

ފޫޓުދުރުމިނުގައި ހުރެގެން އެހެންމ ހުން ނުވަތަ ަތންތަންވެސް އިތުރަށް ކޮންޓަމިނޭްޓ ނުވާނެހެން އައިސޮލޭޝަން ރޫމަށް  3އެފަރާތަކާއި 

އްގައިނަމަ އެމ ހަކާއި ވ ހާވެސް މަދު ފަރާތްތަކަކުން ކޮންޓެކްޓްވެގެްނ، އެހެންމ ހުން ނުަވތަ ދިއުމަށް ުބނުްނ، އަދި މިއަށްވުރެ ގޯސް ހާލަތެ

 ތަންތަންވެސް އިތުރަށް ކޮްނޓަމިޭނޓް ނުވާނެހެން އައިސޮލޭޝަން ޫރމަށް ގެންދިއުން. 

ސްކް ފޯރުކޮށްދިނުން، އަތް ދޮވުމަށް ވަގުުތން * އިތުރަށް ތަންތަން ކޮންޓަިމނޭްޓވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަކަށް، ފޭސްމާ

 ސަނިޓައިޒަރއެއްފަދަ އެއްޗެއްދިނުން

 އަށް ގުޅާ އެޗް.ޕ .އޭ އާ މަޝްވަރާކޮށް އަންގަވާ ގޮތުގެ މަތ ން ޢަމަލުކުރުން  1676* ހޮޓްލައިން 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން  5* މި އެސް.އޯ.ޕ .ގެ 
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 ފަރާތެއްގެ ސަަބުބްނ ކޮންޓަރމިނޭޓްވެފައި ހުރެދާނެ އެއްވެސް ތަނަކާއި ނުވަތަ ފަރާތަކާއި  /* ަބލ ގެ ޢަލާމާތެއް ފެނުނު މުވައްޒަފެއް

)ޙާއްސަކޮށް މުވައްޒަފެއްނަމަ ވޯކް ސްޓޭޝަން، އެފަރާތުގެ ފޯން، ކ ޯބޑް، މައުސް، ގޮނޑި، އަދި  ރި ނުވުންއެހެން މުވައްޒަފުން ކައި 

ތަންަތން/ އާއްމު ފަރާތަކުންަނމަ  އަތްާލފައި ހުރެދާނެ ނުވަަތ އެއްވެސް ގޮތަުކން ކޮންޓަމިޭނޓް ވެފައި ހުރެދާނެ މިތަކެއްޖާއި ޖެހިގެން 

 (އެހެންތަްނތަން ނުވަތަ ކޮްނޓަިމނޭޓް ވެފައި ނޑި، ސޯފާ، ނުަވތަ އަތްލާފައި ހުރެދާނެއެފަރާތަކުން ބޭނުންޮކށްފައިވާ ސުޓޫލް، ގޮ

މުވައްޒަފެއްނަމަ ވޯކް ސްޭޓޝަން، އެފަރާތުގެ ފޯން، ކ ޯބޑް، މައުސް، ގޮނޑި، އަދި މިތަކެްއޖާއި ޖެހިގެން އަތްލާފައި ހުރެާދނެ *  

 ތަްނތަން/ އާއްމު ފަރާތަކުންނަމަ އެފަާރތަކުން ޭބުނންކޮށްފައިވާ ސުޓޫްލ، ގޮނޑި، ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން ޮކންަޓމިނޭޓް ވެފައި ހުރެާދނެ

 "ޑިސްއިންފެކްޓު" ކުރުން   ކޮންޓަމިނޭޓް ވެފައި ތަންތަން ސޯފާ، ނުވަތަ އަތްލާފައި ހުރެާދނެ ނުވަތަ 

ންސ އިން އަމަލުކުރާގޮތެއްގެމަތިން އެފަރާތް ، އަދި ހެލްޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ* "އައިސޮލޭޝަން ރޫމް" ރަނގަޅަށް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން

 އެކަހެރިކޮށް އެހެންތަނަކަށް ގެންިދއުމުގައި ކޮންޓަމިނޭޓް ވެދާނެ، ުހރިހާ ތަނެއް ސާފުކުރުން 

 . ނިންމުން 7

 * މި އެސް.އޯ.ޕ . ތަންފިޒުކުރުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަދި އޮފ ހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުްނ އެއްާބރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 
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