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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮވިޑް 01-އާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ އައު ޢާއްމު ޙާލަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު
މލް)
ތ (ނިއު ނޯ ަ
ށ ނުހުޅުވައި ހުރުމަށްފަހު ،އައު ޢާއްމު ޙާލަ ު
މިއީ ކޮވިޑް 01-އާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަ ް
ގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތައް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައާއި މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައާއި އަދި މިޙާލަތުގައި
އޞޫލެކެވެ.
މުވައްޒަފުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ު
މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ،މިއުޞޫލާއި ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކިއެކި
އިންތިޒާމުތައް ޤާއިމު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިއުޞޫލު ބެހިގެންވަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ.
ކރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ
ރ ބަޔާއި ،މުވައްޒަފުން ޢަމަލު ު
ތ ބަޔާންކު ާ
ޢމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮ ް
ވތަ އިދާރާއިން ަ
އެއީ ،ކޯޓު ނު ަ
ތއް ހިމެނޭ ބަޔެވެ.
ބަޔާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައް ަ

 .0ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއިން އަޅާނޭ ފިޔަވަޅުތައް
ބލީގެ
ގ ކިބައިން ަ
ނމަ ނުވަތަ އެއިން މުވައްޒަފެއް ެ
ކ ކޮވިޑު 01-އަށް ފައްސިވެއްޖެ ަ
 .0.0ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަ ު
ނނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު
ޢަލާމާތްތައް ފެން ަ
ކުރުން.
ގ
ދހަމަކޮށް ،އޮފީހު ެ
 .0.2ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އެޕާޓްމަންޓް އަދި ފަންގިފިލާ ވަނައާއެކު) އަ ާ
ތށް
އޅޭ ތަނެއް ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން ބަންދުގެ ޙާލަ ަ
މނައި ،އެއިން މުވައްޒަފަކު ދިރި ު
މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރުގައި ހި ަ
ގެނެސްފިނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަށް ގެއިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.
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ދރާއަށް ޙާޟިރުވާ
ވތަ އި ާ
ތ މޮނިޓަރިންގައިވާ ރަށެއްގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ކޯޓު ނު ަ
 .0.3ކޮވިޑް 01-ގެ ޙާލަތުގައި ނުވަ ަ
ވ
ބހޭ އިދާރާއިން އަންގާފައި ާ
ގތް ޤާއިމު ކުރުމާއި ހުންހުރިނަމަ ،ކަމާ ޭ
މުވައްޒަފުންގެ ގައިގައި ހުންހުރިތޯ ބެލޭނެ ޮ
ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.
ތއް ފެނިއްޖެނަމަ،
 .0.3ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފެއްގެ ގައިން ބަލީގެ ޢަލާމާ ެ
ނ
ހރިކޮށް ބެހެއްޓޭ ޭ
އެމުއައްޒަފަކަށް ޙައްޤްވާ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އެމުވައްޒަފަކު ގެއަށް ދެވެންދެން ،އެކަ ެ
ޖާގައެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .0.5މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މުވައްޒަފުގެ ޖަގަހައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ،އަތް ދޮވެވޭނެ ނުވަތަ ސެނިޓައިޒް
ލ
ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން ނަގައިގެން ދެމުން ގެންދިއަ ޚިދުމަތްތައް އެނޫން ގޮތަކަށް ބަދަ ު
ކުރުން.
 .0.1އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރާ ޢާއްމު ތަންތަނާއި ތަކެތި (ޖަލްސާ ކުރާ މޭޒު ،ގޮނޑި،
ނ
ގން ގިނަ ގިނައި ް
ނންކޮށް ެ
ނ ބޭ ު
ކޓަންޓް ސޮލިއުޝަ ް
ކތި) ،ޑިސްއިންފެ ް
ތންތަނާއި ތަ ެ
ތަޅު ދޮރުގެ އަތްގަނޑު ފަދަ ަ
ސާފު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.
 .0.3ޝަރީޢަތްތަކަށް މީހުން ޙާޟިރު ކުރުމުގައާއި އަދި ތާވަލު ކުރުމުގައި ކޯޓު ތެރޭގެ ތޮއްޖެހުމާއި ގައިގޯޅިކަން ކުޑަވާނޭ
ހެން ރާވާލުން.
 .0.1އޮފީހުގެ މާޙައުލުގައި

ތޮއްޖެހުން ބޮޑުނަމަ ،އަދި ޢާއްމުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތީ އޮފީހުގެ މާޙައުލުގެ

ރައްކާތެރިކަން ކުޑަވާނަމަ ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގައިގޯޅިކަން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފްލެކްސިބަލް އުޞޫލުން
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ނުވަތަ ދަންފަޅި ބަހައިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުން .އަދި ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،ދެ ދަންފަޅި ދެމެދުގައި ޢާއްމު ސަރަޙައްދުތަކާއި
ޅއް ދިނުން.
ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް ވަގުތުކޮ ެ
ހ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްވެސް،
ނދުކުރުމާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެ ޭ
ވހަށް އޮފީސް ބަ ް
 .0.1މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުން އަ ަ
ހަވީރު  3:11ގެ ފަހުން އޮފީސް ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމާއި ރަސްމީގަޑީގެ
މސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރުން.
ފަހުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ަ
ވން ނުޖެހޭ ގަޑީގައި
ތ ކުރާނަމަ ،ރަސްމީގަޑީގެ ތެރެއިން އޮފީހަށް ސީދާ ޙާޟިރު ާ
 .0.01ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަ ް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގޭގައިތިބެގެން ކުރުމައްޓަކައި މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލު ކުރުން.
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ސކުރާ މުވައްޒަފުން
ލތަކަށް ބޭ ް
 .0.00ޢުމުރުން  11އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ބޮޑެތި ބަ ި
ށ ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު
އ ވީވަރަކުން އެމުވައްޒަފުންނަ ް
އޮފީހަށް ނެރުން މަދުކުރުމަށާ ި
ހަމަޖައްސައި ދިނުން.
ކށް ބަލައިގަތުމާއި
ލއިގަތުން ނުވަތަ އީމޭލް މެދުވެރި ޮ
ކށް ބަ ަ
ޅންޖެހޭ ތަކެތި އޮންލައިން ޮ
 .0.02ކޯޓަށް ނުވަތަ އިދާރާޔަށް ހުށަހަ ަ
އަދި ރިސެޕްޝަން މުވައްޒަފާއި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު "ގައި ދުރުމިން" ހުންނާނެގޮތް ޤާއިމު
ކުރުން.
އ އޮންލައިންކޮށް
ވމަށްޓަކައި ،ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމާ ި
އޓު ު
ޓކޮށްގެން ދައުރު ކުރުން ހު ް
 .0.03އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޕްރިން ް
ސޮއި ކުރެވޭނެ ގޮތް ޤާއިމު ކުރުން.
ނނަ ފައިސާ ނަގުދުން ބަލައިނުގަނެ "ބަނޑޭރި ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުން.
 .0.03އޮފީހަށް ބަލައިގަ ް
މއި އޮފީހުގައި ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައްވެސް
 .0.05ގިނަ މުވައްޒަފުން އެއްވާ ފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވު ާ
ތކުގައި ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ނ ަ
އނޫންގޮތަކަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވު ް
އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމާއި އަދި ެ
 .0.01ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިސްއިންފެކްޝަން ޕްރޮސެސްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަދި
ނން.
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ ގޮތް ބުނެދި ު
 .0.03އޮފީހުގެ މާޙައުލުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭނޭ ޕޯސްޓަރުތައް ބެހެއްޓުން.
ގ
ގން މެނުވީ އިދާރާ ެ
ހންނަށް ކަމާއި މާސްކު އަޅައި ެ
ތށް މީ ު
ތ އިދާރާގެ ތެރެއަށް އެއްފަހަރާ ވަދެވޭނީ ކި ަ
 .0.01ކޯޓު ނުވަ ަ
ތެރެއަށް ނުވަދެވޭނެކަމާއި އަދި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަންގައިދޭ ނޯޓިސް އެއް އިދާރާގެ ބޭރުގައި
ބެހެއްޓުން.

 .2މުވައްޒަފުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް
 .2.0ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާ އިރު ،ތިމާއާއި އަނެކާގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ
ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމާއި މާސްކު އެޅުމާއި އަމިއްލަ ސަނިޓައިޒަރ އަތްނަތީގައި ގެންގުޅުން.
 .2.2ކޮވިޑް01-ގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ އެކަން ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ،މުއައްޒަފަށް ޙައްޤްވާ ޗުއްޓީ ނެގުން.
ތށް މުވައްޒަފު ގެންގޮސްފިނަމަ އެކަން އޮފީހަށް
ޓން ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަ ަ
 .2.3އައިސޮލޭޝަން ނުވަތަ ކަރަން ީ
އަންގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަން އެދުން.
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 .2.3އޮފީސް މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ޖަގަހައަށް ނުދިޔުމާއި ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު،
އުޅަނބޮށީގެ އެތެރެފުށް ބޭނުން ކޮށްގެން އަނގަމަތި ނިވާކުރުމާއި ތިމާގެ ފޯނާއި އަތް ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި އެހެން
މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުގައި ނުބެހެއްޓުމާއި ތިމާއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތް ފަންސުރު ގަލަން އަދި މޭޒު ފޯނު ފަދަ ތަކެތި
ނކުރުން.
ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަކެތި ބޭނުން ު
އ
އކަން ކުރުން އަދި އެކަމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ތަށްޓާ ި
 .2.5އޮފީސް މާޙައުލުގައި ކައިބޮއި ހަދާނަމަ ،އަމިއްލަ މޭޒުކައިރީގައި ެ
ސަމްސާފަދަ ތަކެތި އޮފީހުގައި ގެންގުޅުން.
 .2.1މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ
އން.
މަސައްކަތް އޮފީހުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ނިންމަމުން ގެންދި ު
 .2.3އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގައިވާ  1ގަނޑިއިރުގެ ތެރެއިން އޮފީހަށް ޙާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
ގަޑި މަދުވާނަ ބާކީބައި ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށް ސްޕަވައިޒު ކުރުން.

 .3އެހެނިހެން ކަންކަން
ލއިންކޮށް ދިނުން.
 .3.0ކޯޓުން ނުވަތަ އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮން ަ
ށ
ތށް އިންތިޒާމު ކުރުމާއި އެކަން ކަށަވަރުވާނެ ގޮތަ ް
ޓނޭ ގޮ ަ
 .3.2އޮފީހުގެ ޢާއްމު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގައިދުރުމިން ބެހެއް ޭ
މެނުވީ ޢާއްމު ފަރާތްތައް އިދާރާގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ނުވަތަ
ސެނިޓައިޒް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
ގ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރު ކުރުމާއި
ސއްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ެ
 .3.3އޮފީހުން ބޭރުގައި ޢަމަލީ މަ ަ
މިފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރުން.
 .3.3މިއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިން ކަށަވަރު ކުރުން.
އގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
އޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2100އާ އެ ް
ނނާމެދު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވަ ް
 .3.5މިއުޞޫލާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފު ް
ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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