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 ސަރކިއުލަރ
 

 ފިޔަވަޅުތައް  ނިންމާފައިވާ އެޅުމަށް  ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ކޮމިޝަނު އާ ގުޅިގެން  91-ކޮވިޑް 

އެ ރޯގާ ޖެހިފައިވާ  ،ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔަކަށް ވެފައިރޯގާއަކީ  91-ދާ ކޯވިޑްދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން
އެ ރޯގާ ފެތުރުން ކުޑަކުުރމަށާއި ދައުލަތުގެ ިހންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި ން ރާއްޖެއިން ފެނިފައިާވީތ، މީހު

މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ިފޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިާވތީ، ިމ 
ލާންކުރެއްވުމާ ޢުއާއްމު ޙާލަތެއް އައިކަމަށް ސަރުކާރުން އިމިއަދުން ފެށިގެން،  ،ތައްކޮމިޝަނުން ވެސް ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅު

 .އެޅުމަށްވަނީ ނިންާމފައެވެހަމައަށް، 
 

 ފިޔަވަޅުތައް  ޅާނޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަ  ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  .9
އެ ކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ުމވައްޒަފު 91-ކޯވިޑް ހ. 

އުޅުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެ  އިދާރާއަކަށް އެންގުމުން، އެ މުވައްޒަފަކު އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ
އެ މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް ފުުރޞަތު އްޒަފަކަށް އެ އިދާރާއަކުން އަންގަންދެން މުވަ

 ޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުންދިނުމުގެ ގޮތުން މުސާރައާއި އިނާ
އްޒަުފ ކުރަންޖެހޭ މަސއްކަތުގެ ބާވަތުްނ ވަމުވައްޒަފެއްގެ ބަލިހާލަތު ހުިރގޮތުން ނުވަތަ އެ މު ށ.

މަސައްކަތައް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފަށް 
ކަތަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި ހުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް މަސައް

 ޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން 
ފިންގަރޕްރިންޓް ހަދާޮގތަްށ ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ިފންގަރޕްރިންޓް ޚިދުމަތެއް ހޯދުަމށް  ކޮމިޝަނުން ނ.

 ތަށް ހަމަޖެއްސުން ނެގުމަކާނުލައި އެ ޚިދުމަތް ދޭ ގޮ
ގިނަ މީހުން އެއް ތަނަކަށް ޖަމާވެގެން ބާއްވާ ހަފްލާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަްއ  ރ.

 ނުބޭއްވުމާއި ކޮންމެހެން ބާއްަވން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުން 
ނޑި ދިނުމަށް  ބ. އްޒަފުން މަސައްކަތަށް ވަބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މުރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް މެދުނުކެ

ފަދަ  ކައި އެ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެޓަނެރެގެން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް
 ހެދުން  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޕްލޭނެއްޙާލަތެއްގައި 



 
 

ޮކށް އެ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހެއް ގެ އެލާޓް ލެވެލްތަކަްށ އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތް 91-ކޮވިޑް ޅ.
 ހެދުން  އިންތިޒާމްތައް ބަޔާންކުރާ ޕްލޭނެއްއޮފީހުން ފެނިއްޖެނަމަ އޮފީހުގެ ެތރޭގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ 

ދުވަހުގެ މުްއދަތަށް،  03އިއުލާންކުރާ ދުވަުހން ފެށިގެން ލޭ ަސރަހައްދުގައި އޮރެންޖް އެލާޓް ލެވެލް މާ ކ.
ދިއުން ލޭ މައްޗަށް  ހިތުގެ ބަލިބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބަލިބައްޔާއި، ކެންސަރު ބައްޔާއި، ހަކުރު ބައްޔާއި

ނޑު މުވައްޒަފުންާނއި އުމުރުން ފަދަ ބަލިތައް ހުންނަ މުވަ އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ  55އްޒަފުންނާއި، މާބަ
އްޒަފުން އެދޭނަމަ، ފުރުޞަތު ދިނުުމގެ ގޮތުން އެ މުވަފުން މަސައްކަތައް ނުނިކުމެ ތިބުމުގެ މުވައްޒަ

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން 
ން ކޮންެމހެން މަސައްކަތަށް ނެރެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން މުވަްއޒަފު، ރަތް އެލާޓް ލެވެލްގައި .އ

މަސައްކަތައް ނުނެރުން އަދި މަސައްކަތަށް ނުނެރެ ގޭގައި ބައިތިއްބާ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި 
ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭ  ސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން. މީގެ އިތުރުންއިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮަތށް ޚާއް

ނޑައެޅުންއްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނޭ މަވަކުގެ ތެރެއިން މުމަސައްކަތްތަ  .ސައްކަތްތައް ކަ
މަސައްކަތް މުއްދަތެއް މޮނިޓަރިންގ  ން ފަށާފައިވާ ކޮންޓެންޓް ކޮމިޝަނުބާ ގުޅިގެން ޚާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތި  .2

 ނެތްގޮތަށް މެދުކަނޑާލުން 
ށް ގޮތަށް ފަސްކުރުމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު މުއްދަތެއް ނެތް

 ވަގުތު  އި މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި ގިނަށާކުޑަކުރުމަތައް ޚަރަދުދައުލަތުގެ ، ހަޅާފަިއވާތީށަހުހައި ކޯޓަށް މިހާރު 
ކުރަމުންދާ ކޮންޓެންްޓ ކޮމިޝަނުން އިންތިާޚބާ ގުޅިގެން  ބައިތިއްބުން މި ދުވަސްވަރު ރަނގަޅުކަމަށް ނުފެންނާތީ،

ނޑާުލން.އް ނެތްގޮމޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތް ވެސް މުއްދަތެ  ތަށް މެދުކަ
 އަށް ބަދަލު ގެނައުން ގަޑި ރަސްމީ ކޮމިޝަނުގެ  .0

 ކުރުމަށް  ަމސައްކަތްގައި އޮފީހުގައި ވަގުތެއްވީހާވެސް ަމދު ކުޑަކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ތައް ރަދުޚަދައުލަތުގެ 
  .ކުރުންއަށް ބަދަލު 9733 އިން  9533 މަސައްކަތް ނިމޭ ގަޑި މަގުފަހިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ

 ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން  ޙީ އް ޞި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި  .7
ގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދޭ  ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތު މާހައުލުގައި
 .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

 
އްމުން އެއްވެ ޢާރަށުން ބޭރަށް ދިއުމާއި  ،ވަސްތަކުގައިޅިގެން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ތިޭބ ދުއާ ގު 91-ކޯވިޑް

ކަމާ ބެހޭ  ،އިށާއުޅޭ ތަންތަނަށް ދިއުމާއި އެކި ކަންކަމުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން ވީހާވެސް މަދުކުރެއްވުމަ
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