"ކޮވިޑ "19-އެކި ލެވެލ ތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު
"ކޮވިޑ "19-ރޯގާއަކީ ފަސޭހައިނ ގައިނ ގަޔަށ އަރާބައޔަކަށ ވެފައި ،އެރޯގާ ޖެހިފައިވާ މީހުނ ރާއޖެއިނ ފެނނަމުނދާތީ ،މިރޯގާ
ފެތުރުނ ކުޑަކުރުމަށާއި ،ސަރުކާރުގެ ހިނގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށާއި ،މުއައޒަފުނގެ ރައކާތެރިކަމަށޓަކައި އެޅުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ
ފިޔަވަޅުތައ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ރީނދޫ އެލާރޓ  -ލެވެލ  2ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައ
ހފައިވާ މީހަކު ރާއޖެ އައުނ)
(ރާއޖެއިނ ބޭރުނ ބަލިޖެ ި
 .1ކޮވިޑ 19-ގެ އެއވެސ އަލާމާތެއ ހުރިކަނ ފާހަގަކުރެވިގެނ އެ މުއައޒަފަކު އެކަނ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށ އެނގުމުނ ،އެ
މުއައޒަފަކު އާނމުނގެ ތެރެއަށ ނުކުމެ އުޅުނ ރައކާތެރިކަމަށ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުނ އަނގަނދެނ މުސާރައާއި އިނާޔަތތައ
ލިބޭގޮތަށ ޚާއޞަ ޗުއޓީއެއ ހަމަޖައސައި ދިނުނ.
 .2މުއައޒަފެއގެ ބަލި ހާލަތުހުރިގޮތުނ ނުވަތަ މުއޒަފު ކުރަނޖެހޭ ،މަސައކަތުގެ ބާވަތުނ ޒިނމާދާރުވެރިޔާ އަނގާގޮތެއގެ މަތިނ
މުއައޒަފު ގޭގައި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުނ މުސާރައާއި އިނާޔަތތައ ލިބޭގޮތަށ ޚާއޞަ ޗުއޓީއެއ ހަމަޖައސައި
ދިނުނ.
 .3އާނމުކޮށ ގިނަ މުއައޒަފުނ ޖެހި އަތލާ އުޅޭ ތަނތަނ ކޮނމެ

ދުވަހަކު މަދުވެގެނ  2ފަހަރު ސާފުކޮށ ޑިސއިނފެކޓުކުރުނ

(ކައުނޓަރ ،ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރު ފަދަ ތަނތަނ)
 .4އާނމުނަށ ސީދާ ޚިދުމަތދޭ މުއައޒަފުނނަށ ފަސޭހައިނ އަތ ދޮވެވޭނެހެނ ސެނިޓައިޒަރ ހަރުކޮށފައި ބެހެއޓުނ
 .5އޮފީހަށ ޚިދުމަތ ހޯދުމަށ ވަދެ ނިކުމެވާ މީހުނނަށ އަތޮދޮވެވޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖައސާފައި ބެހެއޓުނ
 .6ގިނަ ބަޔަކު އެއތަނަކަށ ޖަމާވެގެނ ހިނގާ ޕރޮގރާމތައ ހުއޓާލުނ
 .7ކޮނމެ ދުވަހަކު ސެކޝަނތަކުގައި ބޭނުނކުރާ ޑަސބިނތައ އެޗ.ޕީ.އޭގެ ގައިޑ ލައިނާއެއގޮތައ ނައތާލުނ
 .8ޚާއޞަ މަސައކަތެއ ފިޔަވައި ނުރަސމީ ވަގުތު ތަކުގައި އޮފީސ ހުޅުވައިގެނ މަސައކަތކުރުނ ހުއޓާލުނ

އޮރެނޖު އެލާރޓ  -ލެވެލ  3ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައ
(ރާއޖެއިނ ބޭރުނ އައި ،ބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއގެ ފަރާތުނ އިތުރު މީހަކަށ މި ބަލި އެރުނ)
 .1އޮރެނޖު އެލާރޓ މި ސަރަހައދުގައި އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުނ ފެށިގެނ 30ދުވަހުގެ މުއދަތަށ ހިތުގެބަލި ބައޔާއި ،ފުއޕާމޭގެ
ބަލިތައ ،ކެނސަރު ބައޔާއި ،ހަކުރު ބަލި ،އަދި ލޭމައޗަށ ދިއުނ ފަދަ ބަލިތައ ހުނނަ މުއައޒަފުނނާއި ،މާބަނޑު
މުއައޒަފުނ އަދި 55އަހަރަށ ވުރެ ދޮށި އުމުރުގެ މުއައޒަފުނ މަސައކަތަށ ނުނިކުމެ ތިބުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުނ
އެފަދަ މުއައޒަފުނ އެދޭނަމަ މުސާރައާއި އިނާޔަތތައ ލިބޭގޮތަށ ޚާއޞަ ޗުއޓީއެއ ހަމަޖައސައި ދިނުނ.
 .2އާނމުކޮށ މުއައޒަފުނ ޖެހި އަތލާ އުޅޭ ތަނތަނ ކޮނމެ

ދުވަހަކު މަދުވެގެނ  3ފަހަރު ސާފކޮށ ޑިސއިނފެކޓުކުރުނ

( ކައުނޓަރ ،ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރުތަކުގެ ތަޅު ފަދަ ތަނތަނ)
 .3ހަފތާއަކު ދެފަހަރު އޮފީސ އިމާރާތ ޑިސއިނފެކޓ ކުރުނ
 .4ހުރިހާ މުއައޒަފުނނަށ ފަސޭހައިނ އަތ ދޮވެ ވޭނެހެނ ސެނިޓައިޒަރ ހަރުކޮށފައި ބެހެއޓުނ
 .5ކޮނމެ ދުވަހަކު 2ފަހަރު ސެކޝަނތަކުގައި ބޭނުނކުރާ ޑަސބިނތައ އެޗ.ޕީ.އޭގެ ގައިޑ ލައިނާއެއގޮތައ ނައތާލުނ
 .6ގިނަ މުއައޒަފުނ އެއތަނަކަށ ޖަމާވެގެނ ހިނގާ އިވެނޓތަކާއި ،ބައދަލުވުނތަކާއި ،ޕރޮގރާމތައ ހުއޓާލުނ
 .7ކައުނޓަރުނ ދެމުނގެނދާ އާއމު ޚިދުމަތތައ ހުއޓާލުނ
 .8އޮނލައިނކޮށ ޚިދުމަތައއެދެވޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖައސާ ،އުޞޫލު އާއމުކުރުނ

ރަތ އެލާރޓ  -ލެވެލ  4ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައ
(ބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއގެ ފަރާތުނ އިތުރު މީހަކަށ މި ބަލި އެރުނ)
 .1ރަތ އެލާރޓ މި ސަރަހައދުގައި އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުނ ފެށިގެނ އެލާރޓ ލެވެލ ދަށކުރުމާއި ހަމައަށ ކޮނމެހެނ މަސައކަތު
ނުކުނނަނ ނުޖެހޭ ހުރިހާ މުއައޒަފުނނަށ މުސާރައާއި އިނާޔަތތައ ލިބޭގޮތަށ ޚާއޞަ ޗުއޓީއެއ ހަމަޖައސައި ދިނުނ.
 .2ކޮނމެހެނ މަސައކަތު ނެރެނޖެހޭ މުއައޒަފުނ ޑިއުޓީ ތާވަލެއ އެކުލަވާ އާއމުކުރުނ
 .3މުއައޒަފުނ ގޭގައި ތިބެގެނ ކުރެވެނ ހުރިމަސައކަތތައ ގޭގައި ތިބެގެނ ކުރޭވޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނ
 .4ކަމަކާއި ގުޅިގެނ ޚާއޞަ މަސައކަތެއ ކުރަނޖެހޭ މުއައޒަފުނ އެމަސައކަތެއ ނިމުމުނ ގެއަށ ދޭވޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނ
 .5ކޮނމެހެނ ދޭނޖެހޭ ޚިދުމަތތައ ފިޔަވާ އެހެނ ޚިދުމަތތައ ހުއޓާލުނ
 .6ކޮނމެ ދުވަހަކު 2ފަހަރު ސެކޝަނތަކުގައި ބޭނުނކުރާ ޑަސބިނތައ އެޗ.ޕީ.އޭގެ ގައިޑ ލައިނާއެއގޮތައ ނައތާލުނ
 .7ކޮނމެ ދުވަހަކު އޮފީސ އިމާރާތ ޑިސއިނފެކޓ ކުރުނ

ކޮނމެހެނ ދޭނޖެހޭ ޚިދުމަތތަކާއި ނެރެނޖެހޭ މުއައޒަފުނގެ ޢަދަދު

.1

ގައުމީ އިދާރާތަކަށ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުނ އިދާރީ ކަނކަނ ބެލެހެއޓުނ (1މުއައޒަފު)

.1

ކޮވިޑ 19-އާއި ގުޅިގެނ އެކި އެކި ގައުމީ އިދާރާތަކުނ ބޭނުނވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށދިނުމަށ އިދާރީގޮތުނ
ތައޔާރުކުރަނޖޭ ލިޔެކިއުނތައ ތައޔާރުކުރުނ

.2

ކޮވިޑ 19-ގުޅިގެނ އެކި އެކި ގައުމީ އިދާރާތަކުނ ބޭނުނވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށދިނުމަށ ބޭނުނވާ އެކިއެކި
ތަފާސ ހިސާބު އެއކުރުނ

.3

އެކިއެކު ގައުމީ އިދާރާތަކުނ ރަށު ކައުނސިލުތަކަށ އަނގަނޖެހޭ އެނގުނތައ އެނގުމަށ ކުރަނޖޭހޭ އިދާރީ މަސައކަތތައ ކުރުނ

.4

އިދާރާއަށ އަނނަ ފޯނކޯލތަކަށ ޖަވާބުދީ ކަމާއި ގުޅޭ މުއައޒަފުނނަށ އެނގުނ ނުވަތަ އެމުއައޒަފުނނަށ ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށ ދިނުނ

.5

ގޭގައި ތިބެގެނ މަސައކަތ ކުރާ މުއައޒަފުނނަށ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ

 .2މުއައޒަފުނގެ ކަނކަނ ބެލެހެއޓުނ (1މުއައޒަފު)
 .1މުއައޒަފުނގެ ކަނކަނ ބެލެއޓުމާއި ،ޗުއޓީތައ ހަމަޖެއސުމާއި ،ހާޟިރީ ރިޕޯޓތައ އެކުލަވާލުނ
 .2ކޮނމެހެނ ނެރެނޖެހޭ މުއައޒަފުނ ނެރުމާއި ގުޅޭ މަސައކަތ ކުރުނ
 .3އޮފީހުގެ އިދާރީ ރިކޯޑސ ތައ ބެލެހެއޓުނ
 .4އަތޮޅު ޓާސކ ފޯހުގެ އިދާރީ މަސައކަތތަކަށ އެހިތެރިވުނ
 .5އިދާރީ ކަނކަނ ބަލަހައޓާ މުއައޒަފަށ އެހީތެރިވުނ

 .3ފައިސާގެ މަސައކަތ ކުރުނ (1މުއައޒަފު)
 .1ކޮނމެހެނ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ ގެ މަސައކަތތައ ކުރުނ
 .2މުއައޒަފުނގެ މުސާރަ ދިނުމުގެ މަސައކަތ ކުރުނ
 .3އިދާރީ ކަނކަނ ބަލަހައޓާ މުއައޒަފަށ އެހީތެރިވުނ

 .4އިމާރާތުގެ އެތެރެ ސާފކޮށ ބެލެހެއޓުނ ( 1މުއައޒަފު)
 .1އިމާރާތުގެ އެތެރެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުނ
 .2ކޮނމެ ދުވަހަކު އިމާރާތ ޑިސއިނފެކޓ ކުރުނ
 .3މުއައޒަފުނނަށ ބޭނުނވާ އެކި އެކި ވަޞީލަތތައ ހޯދައިދިނުނ

 .5ބޭސފިހާރައިގެ ޚިދުމަތ ދިނުމަށ ( 2މުއައޒަފުނ)
 .1ބޭސފިހާރައިގެ ޚިދުމަތ މެދު ނުކުނޑޭނެހެނ  1ދަނފަޅީގައި މަސައކަތ ކުރާގޮތަށ  2މުއައޒަފުނ ނެރެގެނ ޚިދުމަތދިނުނ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ގޭގައި ތިބެގެނ ކުރެވޭނެ މަސައކަތތައ މުއައޒަފުނނާއި ހަވާލުކުރުނ
 .1ކައުނސިލުގެ ކުއލި ޖަލސާތަކާއި ބައދަލުވުނތައ
 .1ކޮނމެހެނ ބާއވަނޖެހިއޖެ ހާލަތެއގައި ކައުނސިލުގެ ބައދަލުވުނ ބޭއވުމަށ ވާނޖެހޭ އިދާރީ އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުނ
 .2ފޯނ ކޮނފަރެނސ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮނފަރެނސކޮށ ބައދަލުވުނތައ ބޭއވޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނ

 .2ބޭސފިހާރައަށ ބޭނުނވާ ސޓޮކ ހޯދުނ
 .1ބޭސފިހާރައަށ ބޭނުނވާ ބޭހުގެ ސޓޮކ ހޯދުމަށ ކޯޓޭޝަނ ހޯދުމާއި ބޭހަށ އޯޑަރުކުރުމުގެ މަސައކަތ
 .2ބޭސފިހާރައިގެ ސޓޮކަށ ބޭނުނވާ ބޭސ ސަޕލައިކޮށދިނުމުގެ މަސައކަތ

 .3ޚިދުމަތ ދިނުމާއި ކުއލި ދަތުރުތައ ހަމަޖެއސުނ
 .1ކޮނމެހެނ ކުރަނޖެހޭ ދަތުރުތަކަށ ކޯޓޭޝަނ ތައޔާރުކޮށ އެޕރޫވަލ ހޯދުނ
 .2ދަތުރުކުރެވޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖައސުނ
 .3ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯނޗގެ މުއޒަފުނނަށ ފޯރުކޯށދީ ދަތުރަށ ތައޔާރު ކުރުވުނ

ޚާއޞަ މަސައކަތތަކާއި ގުޅިގެނ މުއައޒަފުނ ނެރުނ

 .1ލޯނޗ ދަތުރުތައ ކުރުވުނ
އެމެޖެނސީ ދަތުރެއ ކުރަނޖެހިއޖެ ނަމަ ލޯނޗގެ މުއައޒަފުނ ނެރެ ދަތުރަށ ތައޔާރުކޮށ ދަތުރު ކުރުވުނ.
ދަތުރު ނިމުމުނ ލޯނޗ ޑިސއިނފެކޓ ކުރުނ.
ހަފތާއަކު އެއފަހަރު ލޯނޗ އުނގުޅާ ސާފުކުރުނ

 .2ކައުނސިލުގެ ކުއލި ބައދަލުވުނ ބޭއވުނ
ކައުނސިލުގެ ކުއލި ބައދަލުވުމެއ ބާއވަނ ޖެހިއޖެނަމަ ބައދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަނކަނ ބެލެހެއޓުމަށ މުއައޒަފަކު ނެރުނ
ބައދަލުވުމާއި ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ އިދާރީ މަސައކަތ ކުރުނ

 .3ކައުނސިލުގެ އިމާރާތތަކާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުނ
ހަފތާއަކު އެއދުވަހު އެ މުއައޒަފަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައދެއ ކުނިކަހާ ސާފކުރުނ
ހަފތާއަކު އެއދުވަހު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިމާރާތތައ ފޮޅާ ސާފކުރުނ

 .4އެހެނިހެނ ކަނކަނ
"ކޮވިޑ "19-ގެ އިތުރުނ ދިމާވާ ޚާއޞަ ހާލަތަކާއި ގުޅިގެނ މުއައޒަފުނ މަސައކަތު ނެރެނ ޖެހިއޖެނަމަ ޒިނމާދާރުވެރިޔާ
އަނގަވާ ގޮތެއގެ މަތިނ މަސައކަތު ނެރުނ.

އޮނލައިނކޮށ އެދޭނޭ ޚިދުމަތތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު

 .1ޓރާނސޕޯޓގެ ޚިދުމަތތައ


ޓރާނސޕޯރޓ ޚިދުމަތތަކަށ އެދޭ ފޯރމތައ އޮނލައިނކޮށ ލިބޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނ



ފޯރމތައ ފުރިހަމަ ކުރުމަށފަހު އިދާރާގެ ރަސމީ މެއިލއަށ ) (info@shaviyani.gov.mvއަށ މެއިލކުރުމުނ
މެއިލ ލިބުނު ކަނ އެފަރާތަށ އެނގުނ.



އަސލު ހުށައަޅަނޖެހޭ ލިޔުނތައ އެރަށެއގެ ރަށުކައުނސިލުނ އެނޑޯޒކުރުމަށ ދެނނެވުނ



ޚިދުމަތައ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ ދައކަނވީ ގޮތާއި ،ޖަމާކުރަނވީ އެކައުނޓ ނަނބަރ އެގޭގޮތަށ ޚިދުމަތަށ
އެދޭފަރާތައ ތަފޞީލު މެއިލކުރުނ.



ޚިދުމަތ ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު އެކަނ ޚިދުމަތައ އެދުނު ފަރާތައ އެނގުމަށފަހު އެރަށެއގެ ރަށުކައުނސިލަށ
ފޮނުވުނ

 .2އެކަމަޑޭޝަނ އަދި ލޯނޗު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތ


ޚިދުމަތތަކަށ އެދޭ ފޯރމތައ އޮނލައިނކޮށ ލިބޭނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނ



ފޯރމ ފުރިހަމަ ކުރުމަށފަހު އިދާރާގެ ރަސމީ މެއިލއަށ ) (info@shaviyani.gov.mvއަށ މެއިލކުރުމުނ
މެއިލ ލިބުނު ކަނ އެފަރާތަށ އެނގުނ.



ޚިދުމަތައ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ ދައކަނވީ ގޮތާއި ،ޖަމާކުރަނވީ އެކައުނޓ ނަނބަރ އެގޭގޮތަށ ޚިދުމަތަށ
އެދޭފަރާތައ ތަފޞީލު މެއިލކުރުނ.



ޚިދުމަތ ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު އެކަނ ޚިދުމަތައ އެދުނު ފަރާތައ އެނގުމަށފަހު އަމަލުކުރަނވީ ގޮތ ސާފުކޮށދިނުނ

އެކިލެވެލ ތަކުގައި އިދާރާއިނ ދޭނެ އާއމު ޚިދުމަތތަކާއި ޚިދުމަތ ދިނުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ
ރީނދޫ އެލަރޓ (ލެވަލ )2
ޚދުމަތތައ
ޚދުމަތި /
ދރާއިނ ކޮނމެހެނ ދޭނެ ި
އި ާ

ގޑިތަކާއި
ދވޭނެ ަ
ދމަތ ެ
ޚި ު

ދވޭނެ ގޮތ
ދމަތ ެ
ޚި ު

އ-މެއިލ
ގޅޭނެ ނަނބަރުީ /
ދމަށ ު
ލމާތު ހޯ ު
އިތުރު މަޢު ޫ

ދުވަސތައ
ދރީވުނ
ވބު ާ
ޖ ާ
އދާރާތަކަށ ަ
އމީ ި
ގަ ު

ވރިކޮށ
ދ ެ
މއިލ އަދި ޖެމސ މެ ު
އީ ެ

އސަނސ އައު ކޮށދިނުނ
މގެ ލަ ި
ދުއވު ު

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ދމަތތައ
ގޅޭ ޚި ު
އއި ު
ރޖިސޓރީ ާ
ރގެ ަ
ނދު ފަހަ ު
އުޅ ަ

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ހދުނ
އޮޑީ ނަނބަރ ޯ

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ކރުނ
ވދިނަސ ސޓިކަރ ދޫ ު
ރޯޑ ާ

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ދމަތ
ޑޝަނގެ ޚި ު
އެކަމަ ޭ

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540400

14:00 – 8:00
ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540400

13:30 – 8:30
ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540451

13:30 – 8:30
ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540451

13:30 – 8:30
ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540451

13:30 – 8:30
ގއި
ދވަހެއ ަ
ހރިހާ ު
ހުކުރުފިޔަވާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540464

14:00 – 8:00
ދމަތ
ލޯނޗ ދަތުރު ތަކުގެ ޚި ު

އޮނކޯލ

22:00 -14:00

7209847

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ގއި
ދވަހެއ ަ
ހރިހާ ު
ހުކުރުފިޔަވާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540463

14:00 – 8:00
އޮނކޯލ
ޚދުމަތ
އގެ ި
ރ ި
ބޭސ ފިހާ ަ

ޑޮކޓަރެއގެ
ރވުމުނ
ދު ު

އ
ޝނަކާ ި
ޕރިސކރިޕ ަ

އެކު

ހރައަށ
ބޭސފި ާ

22:00 -14:00

7975290

ގއި
ދވަހެއ ަ
ހރިހާ ު
ހުކުރުފިޔަވާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540404

22:00 – 8:00

9856646

އޮރެނޖ އެލަރޓ (ލެވަލ )3
ޚދުމަތތައ
ޚދުމަތި /
ދރާއިނ ކޮނމެހެނ ދޭނެ ި
އި ާ

ގޑިތަކާއި
ދވޭނެ ަ
ދމަތ ެ
ޚި ު

ދވޭނެ ގޮތ
ދމަތ ެ
ޚި ު

އ-މެއިލ
ގޅޭނެ ނަނބަރުީ /
ދމަށ ު
ލމާތު ހޯ ު
އިތުރު މަޢު ޫ

ދުވަސތައ
ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540400

ދރީވުނ
ވބު ާ
ޖ ާ
އދާރާތަކަށ ަ
އމީ ި
ގަ ު

ވރިކޮށ
ދ ެ
މއިލ އަދި ޖެމސ މެ ު
އީ ެ

ދމަތތައ
ގޅޭ ޚި ު
އއި ު
ރޖިސޓރީ ާ
ރގެ ަ
އުޅަނދު ފަހަ ު

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

ލއިނކޮށ
ވނީ އޮނ ަ
ށއަޅުއ ާ
ފޯރމ ހު ަ

13:30 – 8:30

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

ލއިނކޮށ
ވނީ އޮނ ަ
ށއަޅުއ ާ
ފޯރމ ހު ަ

13:30 – 8:30

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ގއި
ދވަހެއ ަ
ހރިހާ ު
ހުކުރުފިޔަވާ ު

ލއިނކޮށ
ވނީ އޮނ ަ
ށއަޅުއ ާ
ފޯރމ ހު ަ

14:00 – 8:00

އޮނކޯލ

22:00 -14:00

7209847

ގއި
ދވަހެއ ަ
ހރިހާ ު
ހުކުރުފިޔަވާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540404

22:00 – 8:00

9856646

14:00 – 8:00

ކރުނ
ވދިނަސ ސޓިކަރ ދޫ ު
ރޯޑ ާ

ދމަތ
ޑޝަނގެ ޚި ު
އެކަމަ ޭ

ޚދުމަތ
އގެ ި
ރ ި
ބޭސ ފިހާ ަ

ޑޮކޓަރެއގެ
ރވުމުނ
ދު ު

އ
ޝނަކާ ި
ޕރިސކރިޕ ަ

އެކު

ބޭސ

ހރައަށ
ފި ާ

info@shaviyani.gov.mv / 6540451
info@shaviyani.gov.mv / 6540451

info@shaviyani.gov.mv / 6540464

ރެޑ އެލަރޓ (ލެވަލ )4
ޚދުމަތތައ
ޚދުމަތި /
ދރާއިނ ކޮނމެހެނ ދޭނެ ި
އި ާ

ގޑިތަކާއި
ދވޭނެ ަ
ދމަތ ެ
ޚި ު

ދވޭނެ ގޮތ
ދމަތ ެ
ޚި ު

އ-މެއިލ
ގޅޭނެ ނަނބަރުީ /
ދމަށ ު
ލމާތު ހޯ ު
އިތުރު މަޢު ޫ

ދުވަސތައ
ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

ދރީވުނ
ވބު ާ
ޖ ާ
އދާރާތަކަށ ަ
އމީ ި
ގަ ު

ވރިކޮށ
ދ ެ
މއިލ އަދި ޖެމސ މެ ު
އީ ެ

ކރުނ
ވދިނަސ ސޓިކަރ ދޫ ު
ރޯޑ ާ

ޅމުނ
އ ު
ދމަތައ އެދި ފޯރމ ހުށަ ެ
ޚި ު

ދވަހެއ
ރަސމީ ހުރިހާ ު

ލއިނކޮށ
ވނީ އޮނ ަ
ށއަޅުއ ާ
ފޯރމ ހު ަ

13:30 – 8:30

info@shaviyani.gov.mv / 6540400

14:00 – 8:00

ޚދުމަތ
އގެ ި
ރ ި
ބޭސ ފިހާ ަ

ޑޮކޓަރެއގެ
ރވުމުނ
ދު ު

އ
ޝނަކާ ި
ޕރިސކރިޕ ަ

އެކު

ބޭސ

ހރައަށ
ފި ާ

info@shaviyani.gov.mv / 6540451

ގއި
ދވަހެއ ަ
ހރިހާ ު
ހުކުރުފިޔަވާ ު

info@shaviyani.gov.mv / 6540404

22:00 – 8:00

9856646

ޮކވ ްިޑ Covid 19
ައ ާލ ާމ ްތ ުހރި ުމ ައ ްއ ަޒ ަފ ުކ ޮއފ ުީހ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެފނ ްިއ ެޖ ަނ ަމ...
ނވަތަ
ވރިޔާއަށ ު
ދރު ެ
ފކު ފެނިއޖެނަމަ ޒިނމާ ާ
ޒ ަ
މއައ ަ
އަލާމާތ ހުރި ު
ރއވާ!
އވަހަށ ރިޕޯޓކު ަ
ސުޕވައިޒަރަށ ަ

ވނެ!
ވރިޔާ އެކަނ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތތަކަށ އަނގަ ާ
ޒިނމާދާރު ެ

ވނެ!
ކހެރި ކުރަނ ާ
މގައި އެ ަ
ފ މީޓިނގ ރޫ ު
ޒ ު
މއައ ަ
އަލާމާތ ހުރި ު

ސރަހައދަށ
ގ އެސެނބުލީ ަ
ފހު ެ
ޒފުނ އޮ ީ
ރހާ މުއައ ަ
ހ ި
އޮފީސ މާހަލުތެރޭނ ު
ނުކުތުމަށ އަނގަނވާނެ!
ހފަރާތތަކަށ މުހިނމު
ނގަތުމަކީ ކަމާއި ބެ ޭ
މއައޒަފުނ ދެ ެ
މވި ު
އެނމެ ގާތުނ ދި ާ
މަޢުލޫމާތެއ !

ދއުނ!
މލުކުރަމުނ ގެނ ި
އއި އެއގޮތަށ އަ ަ
ދ ލަފަ ާ
ދރާތަކުނ ޭ
ކަމާބެހޭ އި ާ

އިމާރާތ ޑިސއިނފެކޓކުރުނ!

