
 

 
 
 

 " އެކި ލެވެލ  ތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު 19-"ކޮވިޑ  

އެރޯގާ ޖެހިފައިވާ މީހުނ  ރާއ ޖެއިނ  ފެނ ނަމުނ ދާތީ، މިރޯގާ ، ގައިނ  ގަޔަށ  އަރާބައ ޔަކަށ  ވެފައި " ރޯގާއަކީ ފަސޭހައިނ  19-ކޮވިޑ  "
ފައިވާ ފެތުރުނ  ކުޑަކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ހިނ ގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށާއި، މުއައ ޒަފުނ ގެ ރައ ކާތެރިކަމަށ ޓަކައި އެޅުމަށ  ހަމަޖެހި

 ފިޔަވަޅުތައ  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 

 ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައ   2ލެވެލ   -ރީނދޫ އެލާރޓ  

 ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުނ  ބަލިޖެިހފައިވާ މީހަކު ރާއ ޖެ އައުނ ()

ގުމުނ ، އެ ގެ އެއ ވެސ  އަލާމާތެއ  ހުރިކަނ  ފާހަގަކުރެވިގެނ  އެ މުއައ ޒަފަކު އެކަނ  ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށ  އެނ  19-ކޮވިޑ   .1
ތެރެއަށ  ނުކުމެ އުޅުނ  ރައ ކާތެރިކަމަށ  ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުނ  އަނ ގަނ ދެނ  މުސާރައާއި އިނާޔަތ ތައ  ގެ ނ މުއައ ޒަފަކު އާނ މު

 ޖައ ސައި ދިނުނ . ބޭގޮތަށ  ޚާއ ޞަ ޗުއ ޓީއެއ  ހަމަލި

ނ ގާގޮތެއ ގެ މަތިނ  މަސައ ކަތުގެ ބާވަތުނ  ޒިނ މާދާރުވެރިޔާ އަ ،ކުރަނ ޖެހޭ މުއައ ޒަފެއ ގެ ބަލި ހާލަތުހުރިގޮތުނ  ނުވަތަ މުއ ޒަފު  .2
ޖައ ސައި ބޭގޮތަށ  ޚާއ ޞަ ޗުއ ޓީއެއ  ހަމަގޭގައި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުނ  މުސާރައާއި އިނާޔަތ ތައ  ލި މުއައ ޒަފު
 ދިނުނ .

ކ ޓުކުރުނ  ކޮށ  ޑިސ އިނ ފެފަހަރު ސާފު 2ވަހަކު މަދުވެގެނ  އާނ މުކޮށ  ގިނަ މުއައ ޒަފުނ  ޖެހި އަތ ލާ އުޅޭ ތަނ ތަނ  ކޮނ މެ  ދު .3
 ފަދަ ތަނ ތަނ (  ކައުނ ޓަރ، ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރު)

 ވޭނެހެނ  ސެނިޓައިޒަރ ހަރުކޮށ ފައި ބެހެއ ޓުނ  ވެއ ޒަފުނ ނަށ  ފަސޭހައިނ  އަތ  ދޮ އާނ މުނަށ  ސީދާ ޚިދުމަތ ދޭ މުއަ .4

 ފައި ބެހެއ ޓުނ  ހަމަޖައ ސާނެ އިނ ތިޒާމ  ކުމެވާ މީހުނ ނަށ  އަތޮދޮވެވޭދެ ނި އޮފީހަށ  ޚިދުމަތ  ހޯދުމަށ  ވަ .5

 ނ ގާ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހުއ ޓާލުނ  ގިނަ ބަޔަކު އެއ ތަނަކަށ  ޖަމާވެގެނ  ހި .6

 އެޗ .ޕީ.އޭގެ ގައިޑ  ލައިނާއެއ ގޮތައ  ނައ ތާލުނ  ކޮނ މެ ދުވަހަކު ސެކ ޝަނ ތަކުގައި ބޭނުނ ކުރާ ޑަސ ބިނ ތައ   .7

 ހުއ ޓާލުނ  ގެނ  މަސައ ކަތ ކުރުނ  ވައިމީ ވަގުތު ތަކުގައި އޮފީސ  ހުޅުނުރަސ  ޚާއ ޞަ މަސައ ކަތެއ  ފިޔަވައި .8



 

 ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައ   3ލެވެލ   -އެލާރޓ   އޮރެނ ޖު 

 ބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއ ގެ ފަރާތުނ  އިތުރު މީހަކަށ  މި ބަލި އެރުނ (  ،އައި)ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުނ  

ހިތުގެބަލި ބައ ޔާއި، ފުއ ޕާމޭގެ  ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށ 30ފެށިގެނ   މި ސަރަހައ ދުގައި އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުނ   އެލާރޓ  އޮރެނ ޖު .1
ބަނޑު ތައ  ހުނ ނަ މުއައ ޒަފުނ ނާއި، މާބަލިތައ ، ކެނ ސަރު ބައ ޔާއި، ހަކުރު ބަލި، އަދި ލޭމައ ޗަށ  ދިއުނ  ފަދަ ބަލި

ތިބުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުނ   މުރުގެ މުއައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތަށ  ނުނިކުމެއަހަރަށ  ވުރެ ދޮށި އ55ުއަދި  މުއައ ޒަފުނ 
 ޖައ ސައި ދިނުނ . ބޭގޮތަށ  ޚާއ ޞަ ޗުއ ޓީއެއ  ހަމައެފަދަ މުއައ ޒަފުނ  އެދޭނަމަ މުސާރައާއި އިނާޔަތ ތައ  ލި

   ފަހަރު ސާފ ކޮށ  ޑިސ އިނ ފެކ ޓުކުރުނ   3އާނ މުކޮށ  މުއައ ޒަފުނ  ޖެހި އަތ ލާ އުޅޭ ތަނ ތަނ  ކޮނ މެ  ދުވަހަކު މަދުވެގެނ   .2
 ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރުތަކުގެ ތަޅު ފަދަ ތަނ ތަނ ( ކައުނ ޓަރ،  )

 އޮފީސ  އިމާރާތ  ޑިސ އިނ ފެކ ޓ  ކުރުނ   ދެފަހަރު ހަފ ތާއަކު  .3

 ހުރިހާ މުއައ ޒަފުނ ނަށ  ފަސޭހައިނ  އަތ  ދޮވެ ވޭނެހެނ  ސެނިޓައިޒަރ ހަރުކޮށ ފައި ބެހެއ ޓުނ   .4

 އެޗ .ޕީ.އޭގެ ގައިޑ  ލައިނާއެއ ގޮތައ  ނައ ތާލުނ  ސެކ ޝަނ ތަކުގައި ބޭނުނ ކުރާ ޑަސ ބިނ ތައ   ފަހަރު 2 ކޮނ މެ ދުވަހަކު .5

 ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހުއ ޓާލުނ އިވެނ ޓ ތަކާއި، ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި، އެއ ތަނަކަށ  ޖަމާވެގެނ  ހިނ ގާ  މުއައ ޒަފުނ ގިނަ  .6

 ކައުނ ޓަރުނ  ދެމުނ ގެނ ދާ އާއ މު ޚިދުމަތ ތައ  ހުއ ޓާލުނ   .7

 އޮނ ލައިނ ކޮށ  ޚިދުމަތައ އެދެވޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖައ ސާ، އުޞޫލު އާއ މުކުރުނ   .8

 

 ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައ   4ލެވެލ   -އެލާރޓ   ރަތ  

 )ބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއ ގެ ފަރާތުނ  އިތުރު މީހަކަށ  މި ބަލި އެރުނ ( 

ކުރުމާއި ހަމައަށ  ކޮނ މެހެނ  މަސައ ކަތު ޚުނ  ފެށިގެނ  އެލާރޓ  ލެވެލ  ދަށ ރަތ  އެލާރޓ  މި ސަރަހައ ދުގައި އިޢުލާނުކުރާ ތާރީ .1
 ޖައ ސައި ދިނުނ . ބޭގޮތަށ  ޚާއ ޞަ ޗުއ ޓީއެއ  ހަމަނުކުނ ނަނ  ނުޖެހޭ ހުރިހާ މުއައ ޒަފުނ ނަށ   މުސާރައާއި އިނާޔަތ ތައ  ލި 

 މަސައ ކަތު ނެރެނ ޖެހޭ މުއައ ޒަފުނ  ޑިއުޓީ ތާވަލެއ  އެކުލަވާ އާއ މުކުރުނ  ކޮނ މެހެނ   .2

 މުއައ ޒަފުނ  ގޭގައި ތިބެގެނ  ކުރެވެނ  ހުރިމަސައ ކަތ ތައ  ގޭގައި ތިބެގެނ  ކުރޭވޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ   .3

 ނިމުމުނ  ގެއަށ  ދޭވޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ   ކަމަކާއި ގުޅިގެނ  ޚާއ ޞަ މަސައ ކަތެއ  ކުރަނ ޖެހޭ މުއައ ޒަފުނ  އެމަސައ ކަތެއ  .4

 ކޮނ މެހެނ  ދޭނ ޖެހޭ ޚިދުމަތ ތައ  ފިޔަވާ އެހެނ  ޚިދުމަތ ތައ  ހުއ ޓާލުނ   .5

 އެޗ .ޕީ.އޭގެ ގައިޑ  ލައިނާއެއ ގޮތައ  ނައ ތާލުނ  ސެކ ޝަނ ތަކުގައި ބޭނުނ ކުރާ ޑަސ ބިނ ތައ   ފަހަރު 2 ކޮނ މެ ދުވަހަކު .6

  އިމާރާތ  ޑިސ އިނ ފެކ ޓ  ކުރުނ  ކޮނ މެ ދުވަހަކު އޮފީސ   .7



 

  ކާއި ނެރެނ ޖެހޭ މުއައ ޒަފުނ ގެ ޢަދަދު ހެނ  ދޭނ ޖެހޭ ޚިދުމަތ ތަ ކޮނ މެ
 

 މުއައ ޒަފު(1)ރީވުމުގެ ގޮތުނ  އިދާރީ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުނ  ޖަވާބުދާ  ތަކަށ  އިދާރާ  ގައުމީ  .1

ގުޅިގެނ  އެކި އެކި ގައުމީ އިދާރާތަކުނ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  އިދާރީގޮތުނ  އާއި  19-ކޮވިޑ   .1
 ތައ ޔާރުކުރަނ ޖޭ ލިޔެކިއުނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ  

ގުޅިގެނ  އެކި އެކި ގައުމީ އިދާރާތަކުނ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ބޭނުނ ވާ އެކިއެކި  19-ކޮވިޑ    .2
  އެއ ކުރުނ ތަފާސ  ހިސާބު 

 ނ  އެކިއެކު ގައުމީ އިދާރާތަކުނ  ރަށު ކައުނ ސިލުތަކަށ  އަނ ގަނ ޖެހޭ އެނ ގުނ ތައ  އެނ ގުމަށ  ކުރަނ ޖޭހޭ އިދާރީ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރު .3

 މުއައ ޒަފުނ ނަށ  އެނ ގުނ  ނުވަތަ އެމުއައ ޒަފުނ ނަށ  ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު  އި ގުޅޭ އިދާރާއަށ  އަނ ނަ ފޯނ ކޯލ ތަކަށ  ޖަވާބުދީ ކަމާ .4
 ދިނުނ   ކޮށ ފޯރު

 ގޭގައި ތިބެގެނ  މަސައ ކަތ  ކުރާ މުއައ ޒަފުނ ނަށ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ   .5

 

 މުއައ ޒަފު(1) މުއައ ޒަފުނ ގެ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުނ   .2

 އ ޓީތައ  ހަމަޖެއ ސުމާއި، ހާޟިރީ ރިޕޯޓ ތައ  އެކުލަވާލުނ  ޗުބެލެއ ޓުމާއި، ކަނ  މުއައ ޒަފުނ ގެ ކަނ  .1

 މަސައ ކަތ  ކުރުނ   މާއި ގުޅޭނެރެނ ޖެހޭ މުއައ ޒަފުނ  ނެރުކޮނ މެހެނ   .2

 އޮފީހުގެ އިދާރީ ރިކޯޑ ސ  ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ   .3

 އަތޮޅު ޓާސ ކ  ފޯހުގެ އިދާރީ މަސައ ކަތ ތަކަށ  އެހިތެރިވުނ   .4

 އިދާރީ ކަނ ކަނ  ބަލަހައ ޓާ މުއައ ޒަފަށ  އެހީތެރިވުނ   .5

 

 މުއައ ޒަފު(1)މަސައ ކަތ  ކުރުނ   ގެ ފައިސާ  .3

 ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ   ހެނ ކޮނ މެ .1

 މުއައ ޒަފުނ ގެ މުސާރަ ދިނުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުނ   .2

 އިދާރީ ކަނ ކަނ  ބަލަހައ ޓާ މުއައ ޒަފަށ  އެހީތެރިވުނ   .3

 



 

 މުއައ ޒަފު( 1) ބެލެހެއ ޓުނ   އިމާރާތުގެ އެތެރެ ސާފ ކޮށ   .4

 ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުނ  އިމާރާތުގެ އެތެރެ  .1

 ކޮނ މެ ދުވަހަކު އިމާރާތ  ޑިސ އިނ ފެކ ޓ  ކުރުނ   .2

 މުއައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ އެކި އެކި ވަޞީލަތ ތައ  ހޯދައިދިނުނ   .3

 

 މުއައ ޒަފުނ (  2ދުމަތ  ދިނުމަށ  )ޚި ސ ފިހާރައިގެ ބޭ  .5

 ގެނ  ޚިދުމަތ ދިނުނ  މުއައ ޒަފުނ  ނެރެ 2ކުރާގޮތަށ   ގައި މަސައ ކަތ  ދަނ ފަޅީ 1ޑޭނެހެނ  ނބޭސ ފިހާރައިގެ ޚިދުމަތ  މެދު ނުކު .1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ގެނ  ކުރެވޭނެ މަސައ ކަތ ތައ  މުއައ ޒަފުނ ނާއި ހަވާލުކުރުނ  ގޭގައި ތިބެ

  ކައުނ ސިލުގެ ކުއ ލި ޖަލ ސާތަކާއި ބައ ދަލުވުނ ތައ   .1

 އި ކައުނ ސިލުގެ ބައ ދަލުވުނ  ބޭއ ވުމަށ  ވާނ ޖެހޭ އިދާރީ އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ ކޮނ މެހެނ  ބާއ ވަނ ޖެހިއ ޖެ ހާލަތެއ ގަ .1

 ކޮށ  ބައ ދަލުވުނ ތައ  ބޭއ ވޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ  ނ ސ  ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮނ ފަރެނ ސ  ފޯނ  ކޮނ ފަރެ  .2

 

 އަށ  ބޭނުނ ވާ ސ ޓޮކ  ހޯދުނ  ބޭސ ފިހާރަ  .2

 ބޭސ ފިހާރައަށ  ބޭނުނ ވާ ބޭހުގެ ސ ޓޮކ  ހޯދުމަށ  ކޯޓޭޝަނ  ހޯދުމާއި ބޭހަށ  އޯޑަރުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ   .1

 ސައ ކަތ  ކޮށ ދިނުމުގެ މަބޭސ ފިހާރައިގެ ސ ޓޮކަށ  ބޭނުނ ވާ ބޭސ  ސަޕ ލައި .2

 

 ކުއ ލި ދަތުރުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ  މާއި ޚިދުމަތ  ދިނު .3

 ކޮނ މެހެނ  ކުރަނ ޖެހޭ ދަތުރުތަކަށ  ކޯޓޭޝަނ  ތައ ޔާރުކޮށ  އެޕ ރޫވަލ  ހޯދުނ   .1

 ކުރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖައ ސުނ    ދަތުރު  .2

 ގެ މުއ ޒަފުނ ނަށ  ފޯރުކޯށ ދީ ދަތުރަށ  ތައ ޔާރު ކުރުވުނ  ޗ  ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯނ  .3

 

 



 

 ގުޅިގެނ  މުއައ ޒަފުނ  ނެރުނ   ސައ ކަތ ތަކާއި ޚާއ ޞަ މަ 

 

 ލޯނ ޗ  ދަތުރުތައ  ކުރުވުނ   .1

 އެމެޖެނ ސީ ދަތުރެއ  ކުރަނ ޖެހިއ ޖެ ނަމަ ލޯނ ޗ ގެ މުއައ ޒަފުނ  ނެރެ ދަތުރަށ  ތައ ޔާރުކޮށ  ދަތުރު ކުރުވުނ .

 ނ . އިނ ފެކ ޓ  ކުރުލޯނ ޗ  ޑިސ މުނ   މުދަތުރު ނި

 ކުރުނ  އެއ ފަހަރު ލޯނ ޗ  އުނގުޅާ ސާފު ހަފ ތާއަކު 
 

 ވުނ  ބޭއ ވުނ  ލު ކައުނ ސިލުގެ ކުއ ލި ބައ ދަ  .2

 ނެރުނ   އ ޒަފަކުއަ ކައުނ ސިލުގެ ކުއ ލި ބައ ދަލުވުމެއ  ބާއ ވަނ  ޖެހިއ ޖެނަމަ ބައ ދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުމަށ  މު

 ބައ ދަލުވުމާއި ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ އިދާރީ މަސައ ކަތ  ކުރުނ  

 

 ކުރުނ  ގެ އިމާރާތ ތަކާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފު ކައުނ ސިލު  .3

 ހަފ ތާއަކު އެއ ދުވަހު އެ މުއައ ޒަފަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައ ދެއ  ކުނިކަހާ ސާފ ކުރުނ  

 ވިފައިވާ އިމާރާތ ތައ  ފޮޅާ ސާފ ކުރުނ  ހަފ ތާއަކު އެއ ދުވަހު ހަވާލުކުރެ 

 

 އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ   .4

ނަމަ ޒިނ މާދާރުވެރިޔާ ޖެހިއ ޖެ  ނެރެނ ފުނ  މަސައ ކަތު " ގެ އިތުރުނ  ދިމާވާ ޚާއ ޞަ ހާލަތަކާއި ގުޅިގެނ  މުއައ ޒ19ަ-"ކޮވިޑ  
  ނެރުނ . އަނ ގަވާ ގޮތެއ ގެ މަތިނ  މަސައ ކަތު 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ޚިދުމަތ ތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު އޮނ ލައިނ ކޮށ  އެދޭނޭ 

 

 ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ގެ ޚިދުމަތ ތައ   .1

  ޓ ރާނ ސ ޕޯރޓ  ޚިދުމަތ ތަކަށ  އެދޭ ފޯރމ ތައ  އޮނ ލައިނ ކޮށ  ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ 

   ފޯރމ ތައ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު އިދާރާގެ ރަސ މީ މެއިލ އަށ)info@shaviyani.gov.mv(   އަށ  މެިއލ ކުރުމުނ

 މެއިލ  ލިބުނު ކަނ  އެފަރާތަށ  އެނ ގުނ . 

   ކުރުމަށ  ދެނ ނެވުނ އަސ ލު ހުށައަޅަނ ޖެހޭ ލިޔުނ ތައ  އެރަށެއ ގެ ރަށުކައުނ ސިލުނ  އެނ ޑޯޒ  

   ވީ ގޮތާއި، ޖަމާކުރަނ ވީ އެކައުނ ޓ  ނަނ ބަރ އެގޭގޮތަށ  ޚިދުމަތަށ  ޚިދުމަތައ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ ދައ ކަނ

 ލު މެއިލ ކުރުނ . އެދޭފަރާތައ  ތަފ ޞީ

   ޚިދުމަތ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ  ފަހު އެކަނ  ޚިދުމަތައ  އެދުނު ފަރާތައ  އެނ ގުމަށ ފަހު އެރަށެއ ގެ ރަށުކައުނ ސިލަށ

 ފޮނުވުނ  

 

 ޚިދުމަތ  އެކަމަޑޭޝަނ  އަދި ލޯނ ޗު ދަތުރުގެ  .2

  ޚިދުމަތ ތަކަށ  އެދޭ ފޯރމ ތައ  އޮނ ލައިނ ކޮށ  ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ 

   ފޯރމ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު އިދާރާގެ ރަސ މީ މެއިލ އަށ)info@shaviyani.gov.mv(   އަށ  މެިއލ ކުރުމުނ

 މެއިލ  ލިބުނު ކަނ  އެފަރާތަށ  އެނ ގުނ . 

   ޚިދުމަތައ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ ދައ ކަނ ވީ ގޮތާއި، ޖަމާކުރަނ ވީ އެކައުނ ޓ  ނަނ ބަރ އެގޭގޮތަށ  ޚިދުމަތަށ

 އެދޭފަރާތައ  ތަފ ޞީލު މެއިލ ކުރުނ . 

 ުނު ފަރާތައ  އެނ ގުމަށ ފަހު އަމަލުކުރަނ ވީ ގޮތ  ސާފުކޮށ ދިނުނ  ޚިދުމަތ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ  ފަހު އެކަނ  ޚިދުމަތައ  އެދ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@shaviyani.gov.mv
mailto:info@shaviyani.gov.mv


 

 އިދާރާއިނ  ދޭނެ އާއ މު ޚިދުމަތ ތަކާއި ޚިދުމަތ  ދިނުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ  އެކިލެވެލ  ތަކުގައި 

 (2ރީނދޫ އެލަރޓ  )ލެވަލ  

ޚިުދމަތ  ެދވޭނެ ަގޑިތަކާއި  ޚިުދމަތ  ެދވޭނެ ގޮތ   ިޚދުމަތ ަތއ  އިާދރާިއނ  ކޮނ މެހެނ  ދޭނެ ިޚދުމަތ / 
 ދުަވސ ތައ  

 މެއިލ  -އިތުރު މަޢުޫލމާތު ހޯުދމަށ  ުގޅޭނެ ނަނ ބަރު/ އީ 

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ   އީެމއިލ  އަދި ޖެމ ސ  މެުދެވރިކޮށ   ގަުއމީ ިއދާރާތަކަށ  ަޖާވބުާދރީުވނ  
8:00 – 14:00 

6540400  /info@shaviyani.gov.mv 
 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   ދުއ ވުުމގެ ލަިއސަނ ސ  އައު ކޮށ ދިނުނ  

 

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ  

8:30 – 13:30 

6540400  /info@shaviyani.gov.mv 

 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   އުޅަނދު ފަހަުރގެ ަރޖިސ ޓ ރީާއއި ުގޅޭ ޚިުދމަތ ތައ  

 

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ  

8:30 – 13:30 

6540451  /info@shaviyani.gov.mv 

 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   އޮޑީ ނަނ ބަރ ޯހދުނ  
 

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ  
8:30 – 13:30 

6540451  /info@shaviyani.gov.mv 
 

 ހުށަެއުޅމުނ  ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ   ރޯޑ ާވދިަނސ  ސ ޓިކަރ ދޫުކރުނ  
  

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ  
8:30 – 13:30 

6540451  /info@shaviyani.gov.mv 
 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   އެކަމަޭޑޝަނ ގެ ޚިުދމަތ  
 

 އޮނ ކޯލ  

 ހުކުރުފިޔަވާ ުހރިހާ ުދވަެހއ ަގއި 
8:00 – 14:00 

14:00- 22:00 

6540464  /info@shaviyani.gov.mv 
 

7209847 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   ލޯނ ޗ  ދަތުރު ތަކުގެ ޚިުދމަތ  
 

 އޮނ ކޯލ  

 ހުކުރުފިޔަވާ ުހރިހާ ުދވަެހއ ަގއި 
8:00 – 14:00 

14:00- 22:00 

6540463  /info@shaviyani.gov.mv 
 

7975290 

ފިާހރަައށ  ޕ ިރސ ކ ރިޕ ަޝނަކާިއ އެކު ބޭސ  ޑޮކ ޓަރެއ ގެ ބޭސ  ފިހާަރިއގެ ިޚދުމަތ  

 ދުުރވުުމނ  

 ހުކުރުފިޔަވާ ުހރިހާ ުދވަެހއ ަގއި 

8:00 – 22:00 

6540404  /info@shaviyani.gov.mv 

9856646 



 

 (3އެލަރޓ  )ލެވަލ   އޮރެނ ޖ  

ޚިުދމަތ  ެދވޭނެ ަގޑިތަކާއި  ޚިުދމަތ  ެދވޭނެ ގޮތ   އިާދރާިއނ  ކޮނ މެހެނ  ދޭނެ ިޚދުމަތ / ިޚދުމަތ ަތއ  

 ދުަވސ ތައ  

 މެއިލ  -މަޢުޫލމާތު ހޯުދމަށ  ުގޅޭނެ ނަނ ބަރު/ އީ އިތުރު 

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ   އީެމއިލ  އަދި ޖެމ ސ  މެުދެވރިކޮށ   ގަުއމީ ިއދާރާތަކަށ  ަޖާވބުާދރީުވނ  

8:00 – 14:00 

6540400  /info@shaviyani.gov.mv 

 

 ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ  ޚިުދމަތައ  އެދި  ދު ފަހަުރގެ ަރޖިސ ޓ ރީާއއި ުގޅޭ ޚިުދމަތ ތައ  ނއުޅަ
 ފޯރމ  ހުަށއަުޅއ ާވނީ އޮނ ަލއިނ ކޮށ  

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ  
8:30 – 13:30 

6540451  /info@shaviyani.gov.mv 
 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   ރޯޑ ާވދިަނސ  ސ ޓިކަރ ދޫުކރުނ  

 ފޯރމ  ހުަށއަުޅއ ާވނީ އޮނ ަލއިނ ކޮށ  

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ  

8:30 – 13:30 

6540451  /info@shaviyani.gov.mv 

 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   އެކަމަޭޑޝަނ ގެ ޚިުދމަތ  

 ފޯރމ  ހުަށއަުޅއ ާވނީ އޮނ ަލއިނ ކޮށ  
 އޮނ ކޯލ  

 ހުކުރުފިޔަވާ ުހރިހާ ުދވަެހއ ަގއި 

8:00 – 14:00 
14:00- 22:00 

6540464  /info@shaviyani.gov.mv 

 
7209847 

ޑޮކ ޓަރެއ ގެ ޕ ިރސ ކ ރިޕ ަޝނަކާިއ އެކު ބޭސ  ފިާހރައަށ   ބޭސ  ފިހާަރިއގެ ިޚދުމަތ  
 ދުުރވުުމނ  

 ހުކުރުފިޔަވާ ުހރިހާ ުދވަެހއ ަގއި 
8:00 – 22:00 

6540404  /info@shaviyani.gov.mv 
9856646 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (4އެލަރޓ  )ލެވަލ   ރެޑ  

ޚިުދމަތ  ެދވޭނެ ަގޑިތަކާއި  ޚިުދމަތ  ެދވޭނެ ގޮތ   ިޚދުމަތ ަތއ  އިާދރާިއނ  ކޮނ މެހެނ  ދޭނެ ިޚދުމަތ / 
 ދުަވސ ތައ  

 މެއިލ  -އިތުރު މަޢުޫލމާތު ހޯުދމަށ  ުގޅޭނެ ނަނ ބަރު/ އީ 

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ   އީެމއިލ  އަދި ޖެމ ސ  މެުދެވރިކޮށ   ގަުއމީ ިއދާރާތަކަށ  ަޖާވބުާދރީުވނ  

8:00 – 14:00 

6540400  /info@shaviyani.gov.mv 

 

 ޚިުދމަތައ  އެދި ފޯރމ  ހުށަެއުޅމުނ   ރޯޑ ާވދިަނސ  ސ ޓިކަރ ދޫުކރުނ  

 ފޯރމ  ހުަށއަުޅއ ާވނީ އޮނ ަލއިނ ކޮށ  

 ރަސ މީ ހުރިހާ ުދވަެހއ  

8:30 – 13:30 

6540451  /info@shaviyani.gov.mv 

 

ޑޮކ ޓަރެއ ގެ ޕ ިރސ ކ ރިޕ ަޝނަކާިއ އެކު ބޭސ  ފިާހރައަށ   ބޭސ  ފިހާަރިއގެ ިޚދުމަތ  

 ދުުރވުުމނ  

 ހުކުރުފިޔަވާ ުހރިހާ ުދވަެހއ ަގއި 

8:00 – 22:00 

6540404  /info@shaviyani.gov.mv 

9856646 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Covid  19ޮކވްިޑ  

 ...ެފނިްއެޖަނމަ ޮއީފުހެގ ެތެރއްިނ ައާލާމްތ ުހރި ުމައްއަޒަފުކ 

 

ުނވަތަ އަލާމާތ  ހުރި ުމއައ ަޒަފކު ފެިނއ ޖެނަމަ ޒިނ މާާދރުެވރިޔާއަށ  
  އ ާވ!ރިޕޯޓ ކުރަ ސުޕ ވައިޒަރަށ  ައވަހަށ  

 

 ނ ގަާވނެ!މާއި ބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  އަކަޒިނ މާދާރުެވރިޔާ އެަކނ  

 

 ކުަރނ ާވނެ! ޓިނ ގ  ރޫުމގައި އެަކހެރިމީުމއައ ަޒުފ އަލާމާތ  ހުރި 

 

އޮީފހުެގ އެސެނ ބުލީ ަސރަހައ ަދށ  އޮފީސ  މާހަލުތެޭރނ  ުހިރހާ މުއައ ަޒފުނ  
    ނުކުތުމަށ  އަނ ގަނ ވާނެ! 

 

ުމއައ ޒަުފނ  ދެެނގަތުމަކީ ކަމާއި ބެޭހފަރާތ ތަކަށ  މުހިނ މު  އެނ މެ ގާތުނ  ދިާމވި
 މަޢުލޫމާތެއ  !

 

 !ކުރަމުނ  ެގނ ިދއުނ ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުނ  ޭދ ލަފަާއއި ެއއ ގޮތަށ  އަަމލު

 

 !އިމާރާތ  ޑިސ އިނ ފެކ ޓ ކުރުނ  


