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   މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެޮލްޕމަންޓް 

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

 ގަވާއިދު އާބެހޭއޭޖެންސީވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

2016 
	

ަވނަ މާްއާދެގ   66ގެ ) ަވޒީފާއާބެޭހ ޤާޫނނު ( 2008/2މި ަގވާިއދަކީ، ޤާނޫުނ ަނންބަުރ   )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
 .ވަަނ މާްއދާެގ ަދށުން، ހަދާަފއިާވ ގަާވއިެދކެވެ 89އާިއ ެއ ޤާނޫުނގެ ) ށ(

  
 .ެއވެ "ވަޒީފާ ހަަމަޖއްސަިއދޭ އޭެޖްނސީއާބެޭހ ަގވާިއދު "މި ގަާވއިަދށް ިކާޔނީ   )ށ(  

  
ެގ ަދށުްނ ވަޒީާފއާބެޭހ ) ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާޫނނު( 2008/2ަނންބަުރ މި ގަާވިއދު ިހންާގނީ، ާޤނޫުނ   .2  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

 .ންެނވެަހވާލުކޮށްފަިއވާ މިނިްސްޓރީ ލިްއޔަތު އޫކުރުުމގެ މަސް  ތަްނީފޒުޓްކޮށް ކަންތަްއތަްއ ެރިގއުލޭ
  

ަފރާތްތަކަްށ ޭބނުްނާވ ާއިއ ރާއްެޖއިްނ ބޭުރެގ ވަީޒފާެގ ބާޒާުރގަިއ ވަޒީފާޭދ މި ގަާވިއދަކީ، ދިެވހިރާްއޖެ  .3  ޞަދުމަޤު
މުަވއްޒަފުްނ ޯހަދއިިދނުުމގަާއއި، ވަޒީފާ ހޯަދން ުއޅޭ މީުހްނނަށް، އެ ަމގު ަފހިކޮްށދިުނމުަގއި، ާރްއޖޭގެ 
 ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނސީތަކުެގ ަދއުުރ އެކަަށއަަޅއި، އެަފދަ ިވޔަާފރިތަްއ ަރޖިސްަޓރީކޮށް 

ތްތައް ަކނޑަައަޅއި، ހާލަ އެ މަަސއްކަތް ުކރުމުެގ ހުްއދަ ޫދކުރުމާއި، ެއ ހުްއދަ ހިަފހައްަޓއި ާބޠިލުކުރެޭވނެ 
ވަޒީާފެގ ގުުޅުމަގއި ހިެމޭނ ފަާރްތތަކުެގ ޙައްޤަކަްށ އުނިކަެމްއ ާނންާނނެ ޮގތުެގ މަިތްނ، ައިދ ިދވެިހރާްއޖެ 

ވިޔަާފީރގެ އުސޫުލން ަވޒީފާ  ،ފުުށނާރާެނ ގޮުތެގ މަތިން ތަކާ ިއވާ ބައިނަްލއަޤްާވމީ މުޢާަހދާބައިެވރިވެފަ 
.ލާަފއިާވ ަގާވއިދެެކވެއިްއސުުމގެ ގޮުތން، އެކުަލވަްއ ަހމަޖެތަޭއޖެންީސ ިހންުގމުެގ ިއންތިާޒމު ހަމަަޖއްސަިއދޭ 

  
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
  އޭޖެންސީ ހިންގުމަށް  

  ހުއްދަ ހޯދުން 

ްނ ެޖހޭ ާޚއްަޞ ހުްއދަ، ިމނިސްޓްރީ ީސ ހިްނގޭނީ، އެކަަމށް ނަަގންވަޒީާފ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެން  )ހ(  .4
 .ހޯދުަމށްފަހު، ވަީޒފާއާބެޭހ ޤާނޫާނިއ މި ަގވާިއދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގ މަިތންެނވެ

   
ވަޒީާފ "ވަޒީާފ ަހމަަޖއްަސއިޭދ ޭއޖެްނސީ ިހންުގމުެގ ހުްއަދ ހޯދުަމްށ ިމނިސްްޓރީގަިއ އެެދްނވާީނ،   )ށ(  

އަިދ . މެުދވެރިޮކށެވެ) 1ަޖުދަވލު " (ޯފމުހަމަަޖއްސަިއދޭ ޭއޖެންސީ ހިްނުގުމގެ ުހއްަދއަްށ ެއދޭ 
 . ހުއްަދއަްށ ެއިދ ުހށަހަާޅއިރު އެ ފޯުމގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ތަކެިތ ުހށަަހޅަންާވެނއެވެ

  
) ްސ (ދެހާސް ފަ  2500/- ުހއްަދ ދޫކުރެޭވނީ ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިދޭ އޭެޖންސީ ިހންުގމުގެ  )ނ(   ސަތޭކަ

 .ގެ ީފއެްއ ނެުގމަށްަފހުެއވެރުފިޔާ 
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ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

  ޝަރުޠުތައް ދޫކުރެވޭނެ 

ވަޒީފާ  ވަީޒފާ ހަމަަޖއްސަިއދޭ ޭއޖެންީސ ހިްނުގުމގެ ުހްއދަ ދޫކުެރވޭީނ ތިީރގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއވާ   )ހ(  5
 .ޝަރުޠުަތއް ފުރިަހމަާވ ފަާރތްތަކަެށވެ 

  
ެގ ދަުށން، ސަރުކާުރގެ ) ދިެވހިާރއްޭޖގެ ކުންުފންާޏބެހޭ ޤާޫނނު( 10/96ޤާނޫނު ނަންަބރު .1      

ކަމާގުޭޅ ަފރާުތަގއި ެއ ވިޔަާފިރއެްއ ަރޖިސްޓަީރކޮށްފަިއވުާމއެކު، ެއ ުކންުފްނޏަކީ 
  .ވާ ުކންފުންެޏްއކަމުގަިއުވންސާސައްަތއިްނ ސަްއތަ ދިެވހިްނ ިހއް 

  
ތެޭރގައި، ވަޒީފާ ަހމަޖަްއސަިއދޭ ޭއެޖންސީ ޞަުދތަކުގެ ހުއްަދއަށް ެއދޭ ކުންފުީނގެ މަޤު .2      

  .ހިްނގުްނ ހިަމަނިއ، ކުންފުީނގެ ައސާސީ ަގާވއިުދަގއި އެކަން ަބާޔްނކޮށްފަިއވުން
  

ަފިއސާ  ޑިޕޮޒިޓްގަިއ ބަޔާންޮކށްފަިއާވ  )ހ(ވަނަ ާމްއދާެގ  13މި ަގާވއިުދގެ .3      
 .ދައްކާަފއިުވން

  
މާްއާދގަިއ ުބާނ ަފަދ ކުންފުންެޏްއ ކަުމަގއި ިމ ތިްނ  ، )ރ( ، )ނ( ، )ށ(މާްއާދެގ  މި.4      

 .ނުުވން
  

ަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ އެްއވެސް އޮފީެހއްެގ ) ހ(ަވނަ މާްއާދގެ  9މި ގަާވިއދުެގ .5      
މުަވއްޒަފަުކ ުނަވތަ ެއ ުމވައްަޒަފކާއި ާޢއިީލ ޮގުތން ާގތް ގުުޅްނ ުހރި ފަރާްތތައް 

 .ުކންފުންެޏއްކަުމގަިއ ުނވުންހިއްާސދާުރންެގ ޮގތުަގއި ިހމެޭނ 
  

 . ަގއި ަބޔާންޮކްށފައިާވ ީފ ަދއްކާަފއިުވން) ނ(ވަަނ ާމއްާދެގ  4މި ގަާވއިުދެގ .6      
  

މޯލްޑިވްްސ ިއްނލަންޑް ެރެވނިުއ އޮޯތރިޓީައށް ެއ ކުންުފނިްނ ަދއްކަންެޖހޭ އެްނެމހައި .7      
ކުްނފުްނޏަކުން އަދާކުަރްނޖެޭހ ފައިާސ ަދއްކާފަިއވާ، އަިދ ޓެކްްސ ޤާޫނނުތަުކގެ ަދށުްނ ެއ 

 .އެްނމެހަިއ ިޒންާމތައް ައދާކޮށްފަިއާވ ކުންުފންޏެްއ ކަމުަގއި ވުން
  

 ފޯމު ހުަށހަާޅއިރު،  ފޯމު ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިދޭ އޭެޖންީސ ިހންުގމުެގ ުހއްަދައށް ެއދި ުކންފުިނން،   )ށ(    
ުދވަުހގެ ތެޭރގައި، ވަީޒފާ ަހމަޖަްއސަިއޭދ އޭެޖންީސ އަަހރު 5ޚުްނ ފެިށގެްނ ާފއިުތވި ހުށަހަާޅ ާތރީ

)(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ 2008/2ާޤޫނނު ނަންަބރު  ހިްނގުުމގެ ަގވާިއދު، ުނަވތަ ނުަވތަ ެއ  ނު
މީުހްނ ( 12/2013ޤާނޫުނެގ ަދށުްނ ހަދާަފއިާވ އެްއެވސް ގަާވިއދަކާ، ނުަވަތ ޤާޫނުނ ނަންބަުރ 

ެއްއވެްސ ގަާވއިދަާކ ޤާނޫުނެގ ަދށުްނ ަހދާފަިއާވ  ުނވަަތ އެ )، ޓްރެފިކްކުރުްނ ުހއްޓުުވމުެގ ާޤނޫނު 
ޚިލާފުވުުމގެ ަސބަބުން، އެ ކުްނފުންޏަކާ ެމދު އެްއވެސް ިފޔަަވޅެއް ައޅާފަިއވާަނމަ، ނުަވަތ 
އެްއވެސް މައްަސލައެްއގެ ަތޙުޤީޤު ހިނގަުމްނދާަނަމ، އެ ކުންުފންަޏކަށް ވަޒީާފ ަހަމޖައްަސއިޭދ 

 .ެއއް ނުެދވޭެނެއވެއޭެޖންސީެއއް ހިްނގުުމގެ ހުްއދަ
  

 ފޯމު ހުަށހަާޅއިރު،  ފޯމު ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިދޭ އޭެޖންީސ ިހންުގމުެގ ުހއްަދައށް ެއދި ުކންފުިނން،  )ނ(    
ުދވަުހގެ ެތރޭަގއި، ވަީޒފާ ހަަމޖައްަސއިޭދ އޭެޖްނީސ އަަހރު 5ްނ ފެށިެގން، ފާިއުތވި ހުށަހަާޅ ތާރީޚު 

ވަޒީާފއާބެޭހ ޤާޫނނާ ނުަވތަ ެއ ޤާޫނނުެގ ދަުށްނ  ހިްނގުުމެގ ަގވާިއދާ ުނވަަތ ިދެވހިރާްއޖޭގެ 
ީމހުްނ ްޓރެފިކްކުރުްނ ( 12/2013ހަދާަފއިާވ ެއްއެވސް ަގާވއިދަކާ، ނުަވތަ ާޤނޫުނ ނަންބަުރ 

ުނވަަތ ެއ ޤާޫނުނެގ ަދށުްނ ަހާދފައިާވ އެްއވެްސ ަގާވއިދަކާ،  )،ހުއްުޓވުުމގެ ާޤނޫނު
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ކޮށްފަިއވާ ިލސްޓުގަިއ ހިރާްއޭޖެގ ސްޓޮކް އެްކސްޗޭންޖު ވެ ުނވަަތ ދި އެ ުކންފުންެޏްއެގ ޑިރެކްޓަރަކު 
ކުންފުިނތަްއ ފިަޔވަިއ ރާްއޭޖގަިއ ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ އެެހނިެހން ުކންފުންެޏއްެގ ިހްއސާދާރަުކ 
ޚިލާފުެވގެން، ެއްއވެްސ ަމއްސަލަެއއް ެއ ޑިރެކްޓަަރކާ ުނވަަތ ހިއްާސދާރަކާެމުދ ުހށަެހޅިފަިއވާަނމަ، 

ފިަޔވަެޅއް އަޅާފަިއާވނަމަ ނުަވތަ ެއްއވެްސ މައްސަަލއެްއެގ ތަޙުޤީުޤ  ނުަވތަ އެްއވެސް 
ހިނގަުމންާދނަމަ، އެ ޑިރެކްަޓރަކު ނުަވތަ ހިއްާސދާރަކު ިހމެނޭ ުކންފުންަޏކަށް ވަޒީާފ 

އަިދ ުހއްަދ އަުއކުރަްނ އެަފަދ . ހަމަަޖއްސަިއޭދ ެއޖޭންީސއެްއ ިހްނގުުމެގ ހުްއަދއެްއ ުނެދވޭެނއެވެ
 .ްނ ުހށަހެުޅމުން، ހުްއަދ ައއުކޮށެްއ ުނެދޭވނެެއވެކުންފުންޏަކު

  
 ޯފމު ހުަށހަާޅއިރު،  ޯފމު ވަޒީާފ ަހމަޖަްއަސއިޭދ ޭއޖެްނސީ ިހންުގމުެގ ުހްއދަައށް އެިދ ކުްނފުިނން   )ރ(    

ެގ ެތރޭގައި، ވައްަކްނ، ޓެކުން، ުދވަހު ައހަރު 5ހުށަހަާޅ ތާރީުޚން ފެިށގެން، ފާއިުތިވ 
ޚިޔާާނތްތެިރުވން، މަަކރާިއ ހީަލްތ ުނަވތަ ފޭރުުމެގ ަމއްސަަލއެްއގަިއ ެއ ުކންފުންޏަާކ ުނަވތަ ެއ 

ކޮށްފަިއާވ ިލސްޓު އެކްސްޗޭންުޖގައި ކުންފުީނގެ ިޑެރކްޓަރަކު ުނވަަތ ިދވެހިާރއްޭޖެގ ސްޓޮކް 
ށްފަިއވާ އެެހނިެހން ުކންފުންެޏއްެގ ިހްއސާދާރަކާެމުދ ކުންފުިނތަްއ ފިަޔވަިއ ާރއްޭޖގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮ 

އެްއވެސް ފިަޔވަެޅއް އަޅާފަިއާވނަަމ ުނވަަތ ެއއްެވސް ަމއްސަލަެއްއގެ ތަޙުޤީޤު ިހނގަުމންާދނަމަ، 
 .އެ ކުްނފުންޏަކަްށ ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ ޭއޖެންީސއެްއ ހިްނުގމުެގ ުހއްަދއެްއ ުނެދވޭެނއެވެ

  
ަގއި ަބޔާްނކޮށްފަިއވާ ަފދަ އެްއވެސް ަޢމަލެްއ، ވަީޒާފ ) ރ(ައިދ ، )ނ(، )ށ(މި ާމއްާދގެ   )ބ(    

ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސއެްއ ިހްނުގމުެގ ުހްއަދ ޯހދުަމށް ެއިދ ހުަށހަޅާަފއިާވ ުކންފުންޏަުކްނ ުނވަަތ 
ާވ ކޮށްފައި ިލސްޓު އެްކސްޗޭންުޖގައިއެ ކުންުފންޏެްއެގ ޑިރެކްޓަރެްއ ުނވަތަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ސްޓޮކް 

ކުންފުިނތަްއ ފިަޔވަިއ ރާްއޭޖގަިއ ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ އެެހނިެހން ުކންފުންެޏއްެގ ިހްއސާދާރަުކ 
ހިްނގާފަިއވާކަްނ ބެލުަމށްޓަކަިއ ރިާޢޔަތްކުާރީނ، ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ަދއުލަުތެގ 

  .  ތަކަެށވެރިކޯޑުްއސަސާތަުކެގ އަމު
  

 ިމނިސްޓްރީ ކުރާ ަތންީފޒުމި ގަާވއިުދ  .1      
  

 ލޭބަރ ރިޭލޝަްނސް ޮއތޯރިޓީ .2      
  

 މޯލްޑިވްްސ ިއމިްގރޭޝަން .3      
  

 މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސާރވިސް .4      
  

 އެްމޕްލޯިއމަންްޓ ޓްރައިބިުއނަލް .5      
  

 ޝަރުޢީ ކޯުޓތައް .6      
  

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  
  އޭޖެންސީގެ ދައުރު

ަދއުރަކީ، ރާއްެޖއިްނނާިއ ާރއްޖެިއން ޭބރުން ދިެވހިްނނަށް ވަީޒފާ ވަޒީފާ ހަމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންީސެއއްގެ   .6
ހޯދަިއިދނުާމއި، ބިދޭސީްނނަްށ ރާއްެޖއިްނ ވަީޒފާ ޯހދަިއދިުނުމގެ ިޚދުަމތް، ވިޔަާފރި އުސޫުލން 

 .ފޯރުކޮށްިދނުެމވެ
  

ތް، ިވަޔފާރި އުސޫލުްނ ޯފރުކޮށްެދވޭނީ، ިމ ގަާވއިުދެގ ޚިުދމަދިެވހިރާްއޖެައްށ ބިދޭސީްނ ގެަނއުުމގެ   )ހ(  .7ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން 
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ައދި ިބދޭީސްނ ެގނަުއުމެގ . ތަކަެށވެ ވަީޒފާ ަހމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންސީ  ދަުށން ރަޖިސްަޓރީކޮށްފަިއވާ،  ގެނައުން 
ވަަނ  63ޚިދުަމތް، ވަޒީާފ ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސތަކުްނ ޯފރުކޮށްޭދންާވީނ ަވޒީފާއާބެޭހ ޤާޫނުނެގ 

ުކރުމަްށ ދިެވހިރާްއޖެއަްށ ިބދޭސީްނ ެގނަުއުމެގ އަދާ ވަީޒފާ"ދަުށްނ އެކުަލވާލާފަިއާވ މާްއދާެގ 
 . ގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތންެނވެ" ގަާވއިދު

  
ގަިއ ެއގޮަތށް ބަޔާްނވެަފއިީވނަަމވެސް، ސަރުކާުރގެ މަަސއްކަްތތަކަށް ިދވެިހ ) ހ(މި ާމއްާދގެ   )ށ(  

ޮޑމެްސޓިކް މަަސއްކަތްަތކަށް، ވަޒީާފ ަހަމޖައްަސއިޭދ ސަރުކާރުްނ ެގްނނަ ިބދޭީސންާނއި، ޭގޭގގެ 
 .އޭެޖންސީަތއް މެުދވެިރނުކޮށް، ިބޭދސީން ގެަނއުަމށް މި ގަާވއިުދ ުހރަެހއްނާަޅއެވެ

  
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 
  ދިނުން 

  .ުދވަުހެގ މުްއދަތަެށވެއަަހރު) ދޭއް ( 2އްަދ ޫދކުރެވޭީނ ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެންީސ ިހންުގމުެގ ހު   .8

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

  ދޫނުކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް

ަގިއ ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ަވަނ ނަންބަރު  1ެގ ) ހ(ާމްއދާެގ ަވަނ  5މި ަގވާިއުދގެ   )ހ(  .9
ތަކަށް، ދިެވހިރާްއޖޭަގިއ ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއާވ ސަްއތަިއން ސައްަތ ދިެވހިްނ ިހއްާސވާ ުކްނފުނި

ވަޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީ ހިްނގުުމގެ ުހއްަދ ދެޭވނެކަަމށް ަބޔާންކޮްށފައި އޮްތނަަމވެސް، 
ޢާިއލީގޮުތން ގާްތ  ަޒފަކު ުނވަަތ އެ މުަވއްޒަފަކާތިރީަގިއ ބަާޔންުކރާ އެްއވެްސ ޮއފީހެްއގެ ުމވައް
 ަވަތ އެަފަދ ކުންފުންޏަކާ ިހމެޭނ ކުންުފންޏަަކށް ނު ގުޅުްނ ހުިރ ފަާރތްތަްއ ިހއްާސދާުރންެގ ގޮުތގައި 

ގުޅުްނހުިރ ެއްއެވސް ކުްނފުންޏަަކށް، ވަޒީާފ ަހަމޖައްަސއިޭދ އޭެޖންީސ ހިްނުގމުެގ ުހއްަދއެްއ 
  . ދޫނުކުެރޭވނެެއވެ

  
 ކުާރ ިމނިސްޓްރީ ަތންފީޒުވަޒީފާއާެބހޭ މެްނޑޭޓް   .1    

  
 ލޭބަރ ރިޭލޝަްނސް ޮއތޯރިޓީ .2    

  
 މޯލްޑިވްްސ ިއމިްގރޭޝަން .3    

  
ަގއި ަބާޔންކޮްށފައިާވ ެއްއވެސް އޮފީެހއްެގ ުމވަްއޒަފަކު، ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއޭދ ) ހ(މި ާމްއދާެގ   )ށ(  

އޭެޖންސީެއއް ިހންާގ ކުންުފންެޏްއގެ ހިއްާސދާެރއް، ޑިރެކްޓަެރއް ުނވަަތ ުމވަްއޒަފެްއގެ ގޮުތަގއި 
 .  މަސައްކަތްކުުރމަީކ ަމނާކަމެކެވެ

  
ަގއި ަބޔާންޮކްށފައިާވ ޢަމަެލއް ެއއްވެްސ ުމވަްއޒަަފކު ކޮށްފިަނމަ، ުނވަަތ އެަފަދ ) ށ(މި ާމްއދާެގ  )ނ(  

ޢަމަލެްއ ކުރިކަްނ ެއނޭގ ތާރީުޚން ެފިށގެން، ެއ ޢަމަެލްއ ިހންާގ ުމވައްަޒފަކު، އެ އޮފީުހްނ 
 .  ވަކިކުރެޭވނެެއވެ

  
އޮފީެހއްަގިއ މަސައްކަތްކުަރުމްނދާ އެްއވެްސ ުމވައްޒަފަކީ، ގަިއ ަބޔާންުކރާ ) ހ(މި މާްއާދގެ   )ރ(  

ގަިއ ަބޔާންޮކްށފައިާވ ަޢމަލެއް، ިމ ަގވާިއދަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ެފުށމުެގ ކުިރްނ ) ށ(މި މާްއާދެގ 
ކުރަމުްނގެްނާދ ުމވައްޒަެފއްަނމަ، ިމ ަގާވއިާދ ެއްއޮގތަްށ ޢަމަލުކުުރަމށް، ިމ ގަާވއިަދްށ ޢަމަލުކުާރ 

 . ލަތެއް، އެަފދަ މުަވއްޒަފުްނނަްށ ދެޭވނެެއވެހުުދވަުހގެ މު  30ށިެގްނ ތާރީޚުްނ ފެ 
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ން ކު އަހަރަ) ޭދއް( 2ހުްއދަ، ކޮްނމެ   ަވނަ މާްއާދެގ ަދށުްނ ދޫކުެރވޭ  8  މި ަގވާިއދުގެ   )ހ( . 10  ހުއްދަ އައުކުރުން 
މަސްުދވަްސ ) (އެެކއް 1އަިދ ުމއްަދތު ަހަމވުުމެގ . އެއްަފހަރު އައުުކރަން ހުަށހަޅަްނާވނެެއވެ

ގަިއ ާވ ފޯމު ފުިރހަމަކުުރމަށްފަުހ ުހއްދަ އައުކުުރމަށް މިިނސްޓްރީައްށ  1ކުރިން، ަޖދުވަުލ 
 .ހުށަހަަޅންެޖހޭެނެއވެ

  
 2,500/- ަގިއ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ަފދަިއްނ ހުއްަދ އައުކުާރ ކޮންެމ ފަހަރަކު ) ހ(މި މާްއާދގެ   )ށ(  

 . ދިެވހި ރުފިާޔ ެގ ފީެއއް ދައްަކންާވނެެއވެ) ހާސް ަފސް ސަތޭކަ ދެ(
  

ގަިއ ަބޔާންޮކށްފަިއާވ ހުްއަދ ައއުކޮްށދެޭވނީ، ެއ ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއޭދ ) ހ(މި މާްއާދގެ  )ނ(  
ރިޕޯޓު، ަކނޑައަާޅފަިއާވ  ަވަނ ާމއްާދގަިއ ަބޔާންުކރާ 17އޭެޖންސީއަުކން، ިމ ަގވާިއުދެގ 

 .ތާރީޚުތަުކގަިއ ިމނިސްޓްީރއަްށ ހުަށހަޅާފަިއވާަނމަެއވެ
  

ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިާވ ަފަދއިްނ ހުއްަދ އައުުކރަްނ ުހށަާނޅައިިފނަަމ، ެއ ވަީޒާފ ) ހ(މި މާްއާދެގ   )ރ(  
ިތޔާުރ ިމނިސްޓްީރއަްށ އިާވ ުހްއަދ ހިފެެހއްޓުުމެގ ިއޚުހަމަަޖއްސަިއޭދ އޭެޖންސީއަކަްށ ދޫކޮށްފަ 

ައުއ ގެ ތެޭރގަިއ ހުްއަދ ހު ުދވަ(ތިރީްސ)  30އަިދ ުހއްަދ ިހފަހައްާޓތާ . ލިބިގެްނވެެއވެ
 . ުކރެޭވެނއެވެނުކޮށްިފނަމަ، ހުްއދަ ބާޠިލު

  
ަގއި ަބާޔންކޮްށފައިާވ ަފދަިއން، ހިފަަހއްޓާަފއިާވ ހުްއަދއެްއ ައުއކޮށްެދވޭީނ، ) ރ(މި މާްއދާެގ   )ބ(  

އައުުކރަްނ ެޖޭހ ުދވަުހްނ ެފށިެގްނ ހުްއަދ ައުއކުރަްނ ހުަށހެިޅ ާތރީޚާ ހަަމއަްށ ޭހަދާވ ކޮންެމ ހުއްަދ 
 . ދިެވހި ރުިފާޔގެ ޖޫރިަމނާެއއް ނެުގމަށްަފހުެއވެ) ސަތޭކަ( 100/- ދުަވހަކަށް،

  
ހުއްދަ އައުކޮށްނުދެވޭނެ 

  ތްތައްހާލަ
އައުކުަރން ުކންުފނިން، ހުަށހަޅާިއުރ، ހުށަަހޅާ ތާރީުޚްނ ވަޒީާފ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެންީސ ިހންުގމުެގ ުހއްަދ   .11

ގައި ) ހ(ަވަނ މާްއާދގެ  30ދުަވުހގެ ެތރޭގައި، މި ަގާވއިުދގެ އަހަރު ) ޭދއް( 2ެގން ާފއިުތިވ  ފެށި
 ާބޠިލު ެތއް ެމދުެވރިެވެގން ވަީޒފާ ހަަމޖަްއސަިއޭދ އޭެޖންީސ ހިްނގުުމގެ ހުްއދަ ހާލަބަޔާންކޮްށފަިއވާ ފަދަ 

ެއ ުކންފުންޏަކަްށ ވަީޒާފ  ިއވާަނމަ ުނވަަތ ުހއްަދ ހިފަަހއްޓާފަަދ ަޢމަލެްއ ތަކުރާރުކޮްށ ކޮްށފައިާވނަމަ،ކޮށްފަ
 .  ހަމަަޖއްސަިއޭދ ެއޖޭންީސ ިހންުގމުެގ ހުްއަދ ައއު ކޮްށނުެދވޭެނެއވެ

  
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

އޭޖެންސީ 
ކުރުމާއި، ލިސްޓުބްލެކް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން 
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 
  ހުއްޓުވުމަށް އެންގުން

ވަޒީާފ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނީސއަކުން، ވަޒީާފ ހަމަަޖއްސަިއޭދ އޭެޖންސީ ހިްނުގމުެގ ަގާވއިާދ   )ހ(  .12
ނުަވތަ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ވަޒީާފއާބެޭހ ޤާނޫނާ ުނވަަތ އެ ޤާޫނުނގެ ދަުށން ަހދާަފއިާވ އެްއވެްސ 

 )،މީހުން ޓްރެފިކްުކރުން ުހއްުޓވުުމެގ ޤާނޫނު( 12/2013ރު ނަންބަ  ގަާވއިދަކާ، ނުަވަތ ޤާނޫނު
ނުަވތަ އެ ާޤޫނނުެގ ަދށުްނ ަހދާފަިއވާ އެްއެވސް ަގވާިއދަކާ ޚިލާފު ޢަމަެލއް ހިްނގައިިފނަަމ، 

ކޮށް، އެ ލިްސޓުއެ ޭއޖެންީސއަާކއި، އެ އޭެޖންސީެއއްެގ ެމނޭިޖންގ ިޑރެްކޓަރު ބްލެކް
ައްށ އެ އޭެޖންސީ ކާުރގެ ިއދާރާތަުކންދޫކޮށްަފއިާވ ުހްއދަ ހިފަަހއްޓައި، ސަރުއަކަްށ އޭެޖންސީ

އަިދ . އަްށ ލިިބގެްނ ވެެއވެތިޔާރު، ިމނިސްްޓރީްއ ުހއްުޓވުމަްށ ެއންުގުމގެ އިޚު ފޯރުކޮށްޭދ ިޚދުަމތްތަ
ޭވ ކުރެިލސްޓުވަަނ ާމއްާދެގ ދަުށން، ބްލެކް 4ެގ ) ހ(ވަަނ ާމްއދާެގ  30މި ގަާވއިުދެގ 

 . ިތޔާުރވެސް މިނިްސޓްރީއަްށ ލިިބގެްނވެެއވެކުަރްނ ެއންުގމުެގ އިޚު ންސީެއއްެގ ުހއްަދ ބާޠިލުއޭޖެ 
  

ގަިއ ަބޔާންކޮްށަފއިާވ ޤާޫނނުތަާކިއ ަގާވއިުދތަކާިއ ިޚލާފު ަޢމަލެްއ ޭއެޖންސީއަުކން ) ހ(މި މާްއދާެގ   )ށ(  
އެްއވެސް ިއދާާރއަުކން ިނންާމ ހިްނގައިފިަކމަށް ނިްނމާނީ، ިތރީަގއި ބަާޔންކުރާ ސަރުކާރުގެ 

  .ނިްނމުެމއްެގ ަމްއޗަށް ބިނާޮކށެވެ
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 ޝަރުޢީ ކޯުޓތައް   .1    
  

 އެްމޕްލޯިއމަންްޓ ޓްރައިބިުއނަލް    .2    
  

 ކުރާ ިމނިސްޓްރީ ަތންީފޒުމި ގަާވއިުދ    .3    
  

 ލޭބަރ ރިޭލޝަްނސް ޮއތޯރިޓީ    .4    
  

 މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސް    .5    
  

 ިއމިްގރޭޝަން މޯލްޑިވްްސ    .6    
  

ަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ފަަދއިން، ވަޒީފާ ހަމަަޖއްސަިއދޭ އޭެޖންސީަތްއ ) ހ(މި ާމއްާދގެ  )ނ(  
ްތަތއް ުހއްުޓވުުމގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ، މި ގަާވއިުދެގ ޚިުދމަކޮށް އޭެޖންސީތަކަްށ ޯފރުކޮށްޭދ ލިސްޓުބްލެކް

 .   ަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ އުސޫލާ އެްއގޮްތާވ ޮގތުެގ ަމތިްނެނވެ 3ޖަުދވަލު 
   

  ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ 
  
   

 ިދވެހި ) ފަންސާސް ހާސް ( 50,000/- ނީ ެޖންސީ ިހންުގމުގެ ހުްއދަ ެދވޭވަޒީފާ ހަމަަޖއްަސއިދޭ އޭ  )ހ( . 13
ފަިއސާއަްށ ިއންޓަރެސްްޓ  ިޑޕޮޒިޓް މި . ެޓއް މިނިސްްޓރީަގއި ެބހެއްުޓމުްނެނވެރުފިާޔެގ ޑިޕޮޒި

 .ނުލިބޭެނއެވެ
  

ިމ ަގވާިއދާއި، މީުހްނ  އި،އަކުން، ވަީޒފާއާބެޭހ ޤާޫނނާ ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ އޭެޖްނސީ  )ށ(  
ާވ ެއްއވެްސ ަގވާިއދަާކ ކުރުްނ ުހއްޓުުވމުެގ ޤާޫނާނއި، ެއ ޤާޫނުނގެ ދަުށން ހަާދފައިޓްރެފިކު

ޚިލާފުވުުމެގ ސަަބބުން، އެްއވެްސ ޚަރަެދއް ުކރަްނެޖހި، ެއ ަޚރަުދ ެއ ޭއޖެސީިއްނ ުނކޮށްފިނަމަ، 
ެގ ދަުށްނ އެ އޭެޖންސީއަުކން ަބހައްޓާަފިއ ހުިރ ިޑޕޮޒިްޓ ފަިއސާިއން ) ހ(މި މާްއދާެގ 

 . ޚަަރދުކުުރމުެގ އިޚުިތޔާރު ިމނިްސޓްރީއަްށ ލިިބގެްނވެެއވެއެ 
  

ގަިއވާ ަފދަިއން، ޚަރަެދއް ުކރަންެޖހިެގން، ިޑޕޮޒިޓްެގ ތެެރއިްނ ފަިއާސ ) ށ(މި ާމއްާދގެ  )ނ(  
ަދށް ވުރެ އިތުަރްށ އަދަ  ޑިޕޮިޒޓްޚަރަދުކުަރންެޖހި، ޑިޕޮޒިުޓން އުިނވާ ަފއިާސ އަިދ 

)  7ަނމަ، އެ ފައިާސއާއެުކ ޚަރަުދވެްއޖެ ުދަވުހެގ ތެޭރގަިއ ވަޒީާފ ަހމަަޖއްސަިއޭދ އޭެޖންީސ (ހަެތއް
ނަޑއަާޅ ޮގތެްއެގ ަމތިްނ ދަ ނިސްޓްީރއަްށ ުނވަަތ މިނިްސޓްރީހިްނގާ ފަރާުތްނ މި  އްކަިއ، ްނ ކަ

ނޑައަޅާަފއިާވ ޑިޕޮޒިޓު  .ދު ހަމަކުަރންާވނެެއވެައދަ ެގ ކަ
  

ުދ ެއ ފައިާސ ައދަ ދަިއްނ، ޑިޕޮޒިްޓ ަފިއސާ ދައްަކއި، ިޑޕޮޒިޓަްށާވ ފަ  ގަިއވާ ) ނ(މި މާްއާދެގ   )ރ(  
ދައްަކން އެ މާްއދާަގއި ަކނޑައަާޅފައިާވ މުްއަދތުަގއި ުނދައްަކއިފިަނމަ، އެ ވަޒީފާ ަހމަޖަްއސަިއޭދ 

ެއ ފައިާސ އަިދ ުހއްަދ ދޫކުެރޭވނީ . އޭެޖންސީއަކަްށ ދޫކޮށްަފއިާވ ުހްއދަ ިހފެއްޭޓނެެއވެ 
ަވަނ  30ާޅފަިއވާ ުމއްަދތުަގއި ފައިާސ ަދއްކާފަިއުނވާަނމަ، ިމ ގަާވއިުދެގ ަކނޑައަ .ްނނެވެދެއްކުމު 

ުރ އިުޚތިޔާ ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަާޔންކޮްށފައިވާަފަދއިން ުހއްދަ ބާިޠލުކުރުުމގެ  4ެގ ) ހ(މާްއދާގެ 
 . މިނިސްްޓރީއަްށ ިލބިގެްނވެެއވެ

  
ގަާވއިުދެގ އެެހިނހެން މާްއދާތަުކަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ަފދަިއން،  ަގއި އަިދ މި ) ރ(މި ާމްއދާެގ   )ބ(  
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ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސައިޭދ އޭެޖންީސއެްއގެ ހުްއަދ ިހފަހައްޓާަފއިާވނަމަ، ެއ ފަާރތަްށ ސަރުކާރުެގ 
ރު، މިިނސްޓްރީއަްށ އިޚުިތޔާތްަތއް ހުއްުޓުވމަށް ެއންުގމުެގ ޚިުދމަމުއަްއސަސާތަުކްނ ފޯރުކޮްށޭދ 

 .  ވެލިބިގެްނވެއެ 
  

ަގއި ަބޔާންކޮްށފައިާވ ފަަދިއން، ވަޒީާފ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެންީސއެްއގެ ުހްއަދ ) ރ(މި ާމއްާދގެ   )ޅ(  
ހިފަހައްާޓފަިއވަިނކޮށް، އެ އޭެޖންސީއަުކން ވަީޒފާ ަހމަޖަްއސަިއދިުނމުެގ ިޚދުަމްތ ެއއްވެްސ 

 .ފަރާތަކަްށ ފޯރުކޮްށދިުނމަކީ ަމނާކަެމކެވެ
  

އިދޭ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަ
އޭޖެންސީ ހިންގާ އޮފީހެއްގައި 

 ހުރުން ލާޒިމު ކަންކަން 

އެްއގެ ޮއފީުހގައި، ިތރީގަިއ ބަާޔންކުާރ ކަންަތއްތަްއ ުފރިހަަމއަްށ ވަޒީފާ ހަމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީ   )ހ(  .14
 .ހުންަންނވާެނއެވެ

  
ދެޭވގޮަތްށ އަދި ްތ ިޚުދމަްނނަްށ އާްނމުމީހުްނ ދިިރއުުޅަމށް ަކނޑަައޅާފަިއާވ ރަެށްއގައި،   .1

ކުެމޭވ ޮގަތށް ވަިކ އޮީފހެްއ ގޮުތގަިއ އެޭޖންީސގެ ދިިރއުޭޅ ގޭބިސީާއ ވަކިްނ ވަެދނި މީހުން 
 .އޮފީސް ާޤއިމުކުެރވިފަިއ ުހރުން

  
ކޮްށ ެފންާނނެ ގޮަތށް، ަވޒީާފ ާއންމުޢިމާރާުތެގ ބޭުރަގއި އަިދ އޮފީުހގެ ބޭުރގަިއ   .2      

 .ންހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސގެ ނަންޯބޑު ހުރު 
  

ކޮްށ ފެްނނާނެެހްނ ޢިމާާރުތެގ ާއންމުވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެންީސން ޚިދުަމތްޭދ ގަިޑތަްއ   .3      
 .ބޭރުަގއި އަިދ އޮީފހުެގ ބޭުރގަިއ ހުުރން

  
ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ އޭެޖްނސީ ިހްނގުުމގެ ހުއްަދއަްށ އެޭދ ކުންުފީނގެ ަނމުަގއި،   .4      

 .މުާވޞަލާީތ ގުުޅްނ ޢިމާާރުތގަިއ ވަިކން ާޤއިުމކޮށްފައި ހުުރންޓެލެފޯން އަިދ ފެްކސްގެ 
  

ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިދޭ އޭެޖންސީ ިހންުގމުެގ ުހއްަދައށް ެއދޭ ުކންފުީނގެ ނަުމގައި، އެކްޓިްވ   .5      
އީމެއިްލ އެޑްރެްސއެްއ ައދި އޭެޖްނސީއާިއ ކުއްިލގޮަތކަށް މުާޢމަލާްތ ކުރަންެޖހިއްެޖަނަމ، 

ައިދ ިމ ހޮޓްަލއިްނގެ މަޢުޫލމާުތ، . ހޮޓްލަިއނެްއ ޤާިއމުކޮށްފަިއ އޮުތން ގުޅޭެނ މޯބައިލް 
 .  ކޮށް ެފްނާނނެ ގޮަތށް ބަަހއްާޓފައި ހުރުންއާްނމު
  

ވާރްކ ިވސާ ައިދ ރެކްރޫްޓމަްނޓްެގ ޚިުދމަްތތަާކ ގުޅިެގން، ަވޒީފާ ހަމަަޖއްަސއިޭދ   .6      
ފަދަ މުިހްނމު ލިޔެިކއުްނތަްއ، އޭެޖންސީަގއި ަވގުީތގޮުތން ބަަހްއޓަންޖެޭހ ޕާްސޯޕޓް 

 .ރައްކާތެރިަކމާއެުކ ބެހެއްުޓމަްށ ިތޫޖރީއެްއ ުނވަަތ ޮލކަރ ފަަދ ވަސީަލތްތަްއ ުހރުން
  

 މިނިސްްޓރީން ވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ އޭެޖްނސީ ހިްނގުުމެގ ހުްއދަ ުނވަތަ   .7      
ކޮްށ އާްނމުއެޓެސްޓްކޮށްަފއިާވ ހުްއދަިއގެ ނަކަލެއް، ެއ އެެޖންީސެގ އޮފީުހގަިއ 

 .ފެންާނނެެހން ަބަހއްޓާފަިއ ހުުރން
  

ނުކުުރމަކީ، ުނވަަތ  ގަިއ ަބޔާންޮކށްފަިއވާ ަކންކަްނ ފުރިަހމަ) 7(އިްނ ) 1(ެގ ) ހ(މި ާމްއދާެގ   )ށ(    
 .އެ އަކުރު ގަިއ ަބޔާްނެވގެްނވާ ގޮަތށް ަޢމަލު ނުކުުރމަކީ ަމނާކަމެެކވެ

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               42 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

10 
 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
  އޭޖެންސީ ހިންގުން 

އާއި ެމްނދުރު ަފހުެގ  9:00ސަރުކާރު ަބންުދ ުދވަސްަތއް ިފަޔވައި، ޮކންމެ ުދވަހަކު ހެނދުުނ   )ހ( . 15
މި ގަިޑަތްއ . އާ ދެމެުދ، ވަޒީފާ ަހމަަޖއްސަިއދޭ ޭއޖެްނސީ ހުުޅވާފައި ހުންަންނވާެނއެވެ 3:00

ތުތަކުަގއި، އޭެޖންީސ ްތިދނުމަްށ ސަރުކާުރން ހުްއދަކޮްށފަިއވާ ަވގު ޚިުދމަންަނށް ާއންމު ފިޔަަވއި، 
 .  ރު ެއ ޭއޖެްނސީައކަށް ލިބިެގްނވެެއވެ ިއޚުިތޔާ ހުޅުުވމުެގ 

  
ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިދޭ އޭެޖންީސއަކުން ީމހަކަށް ވަީޒފާ ހަަމޖައްަސިއިދނުުމގެ ގޮުތން ުކރާ ހުިރާހ   )ށ(  

ވަޒީާފ ހަމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންީސެގ ލެޓަރހެްޑަގއި  މުޢާމަާލތެްއ ުހންަނންާވނީ، ަވޒީފާ
 .ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސގެ ތަްއަގނޑު ޖަހައި، ެވިރޔަކު ޮސއިކޮށްފަެއވެ

  
 2010/24ވަޒީާފ ަހމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންސީއަުކން، ެއ އޭެޖންީސއެްއެގ ަނމުަގިއ ޤާނޫުނ ަނންބަުރ  )ނ(  

ކުރެވިފަިއާވ  ެގ ދަުށން ިދވެހިާރއްޭޖަގއި ރަޖިސްަޓރީ) ދިެވހިާރއްޭޖގެ ބޭންކިްނގއާބެޭހ ޤާނޫނު(
 .ބޭންކެްއގަިއ ވަިކ އެކައުންެޓއް ހުުޅވަްނޖެޭހނެެއވެ

  
ބޫލު އުުޒރެްއކަމުގަިއ ޤަބޫލުުކރެވޭ ފަަދ ޓެކްިނކަލް މައްސަަލއެްއ ިދމާެވެގން ެމުނވީ އެްއެވްސ މަޤު  )ރ(  

ނިޑފަިއ  އިރެްއގައި، ވަީޒފާ ަހމަަޖއްަސިއޭދ ޭއޖެންީސެގ ޓެލެފޯްނ ައިދ ފެކްސްެގ ޚިުދމަްތ ކެ
ްތ ޚިުދމަާލތީ ޞަމިޮގތުން، ޓެކްނިކަލް ަމއްސަލަެއއް ދިާމވެެގން މުވާ . ރެެގން ނުާވެނއެވެހު

)  3ޑިެގްނ ދާާތ ގިަނވެެގްނ ނމެދުކެ  ތް އަލުްނ ިޚދުމަ ުދވަުހެގ ެތޭރގަިއ ެއ (ތިެނއް
 . ޤާއިމުކުރަްނާވނެެއވެ

  
ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިޭދ އޭެޖންީސއަކުން، ބޭުރގެ އޭެޖްނޓަކާއި ުގޅިެގން ަވޒީފާއަްށ މީުހން ެގނަްނވާީނ   )ބ(  

ނުަވތަ ފޮުނަވްނވާނީ، އެ ޭއެޖންޓަކީ، ވަޒީާފ ހަމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންސީެއއްެގ ގޮުތގަިއ 
ކޮށްަފއިާވ މަސައްކަތްކުުރުމެގ ުހއްދަ، ެއ ޭއޖެންީސއެްއ ިނސްބަތްާވ ގަުއމެްއެގ ސަރުކާުރްނ ދޫ

 .  އޭެޖންސީެއއް މެުދވެރިކޮެށވެ
  

ވަޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީްނ މުޢާމަާލތްކުރާ ބޭރު ޤައުުމތަކުެގ އޭެޖންޓުްނނާބެޭހ ތިރީަގއިިމާވ   )ޅ(  
މަޢުލޫާމތު، އެ އޭެޖންޓް ެމުދވެިރކޮށް ވަޒީާފއަްށ މީހުްނ ެގނަުއުމެގ ނުަވތަ ޮފުނވުުމގެ ކުިރން، 

  .ހަަޅން ވާެނެއވެމިނިސްްޓރީއަްށ ުހށަ
  

 .ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެންީސގެ ނަން  .1    
  

 .ޕޯސްޓަލް އެޑްެރސް  .2    
  

 .ފޯން ނަންަބރާިއ ފެކްސް ަނންބަރު  .3    
  

 .އީމެއިްލ އެްޑރެސް   .4    
  

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނސީގެ ގޮުތަގިއ މަަސއްކަތްކުުރމަށް، އެ އޭެޖންސީެއްއ   .5    
ލާ ައސްނިސްބަްތވާ ގަުއމެްއގެ ަސރުކާުރން ެއ ޭއޖެްނީސއަކަށް ދޫކޮށްަފިއވާ ުހްއދަިއގެ 

 .ކޮޕީ ތަރައިްޒޑްއޮ  އެްއގޮތް 
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ުދ ަފދަ، ިއދާީރގޮުތން ކޮންމެެހން ކުަރްނޖެހޭ ަކމެްއ ކުރުަމށްޓަކައި، މަޤުޞަ ވާރކް ވިާސ ޯހުދމުެގ   )ކ(  
ަދށްޓަކަިއ މަުޤޞަޕާސްޕޯްޓފަދަ ުމހިންމު ިލުޔމެއް، ވަޒީފާ ަހމަަޖއްސަިއދޭ ޭއޖޭްނސީން އެ 

ނަާގނަމަ، ާޕްސޕޯްޓ ފަަދ މުިހއްުމ ލިުޔމަކާިއ ވަުގތީ ޮގތުްނ ޭއޖެންީސިއްނ ަހވާުލވުމަށް، 
ުޒ ނުކުރާކަުމގެ ިލޔުން، ޕާްސޕޯޓް ނުަވތަ ެއ ފަަދ މުިހއްުމ ިއއުތިރާތުްނ ޕާސްޕޯްޓގެ ވެިރަފރާ

ލިޔުެމއްެގ ެވިރފަރާތުްނ ޯހދަިއ، އެ ިލޔުުމގެ އެްއ ައސްލު ޭއޖެންީސގެ ރިކޯަޑްށ 
އެ ޭއޖެްނސީެއއްަގއި ބާްއވާ، އެ ާޕސްޕޯޓް ނުަވތަ ެއ ލިުޔމެްއގެ ވެިރފަރާތަްށ ެއ ލިުޔމުެގ ެއްއ 

 . ާވނެެއވެއަސްލު ހަވާލުކުަރން
  

ޒު ނުކުާރކަމުގެ ިލޔުްނ އިއުިތރާގެ ެވރިފަާރތުން ގައި ަބާޔންކޮްށފައިވާ، ޕާސްޯޕޓު  )ކ(މި ާމއްާދގެ   )އ(  
 . ަގއި ހިެމނިފަިއާވނެެއވެ 12އޮްނނަްނީވގޮުތގެ ނަޫމނާ، ިމ ަގާވިއދުެގ ަޖުދވަލު 

  
ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއޭދ  ތެްއގަިއ ެމުނވީ،ާހލަަގިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ) ކ(މި މާްއާދެގ   )ވ(  

ިމ ޫންނ ޮގތަކަްށ . އޭެޖންސީއަުކން، ޕާސްޕޯްޓ ފަަދ ުމހިންުމ ިލުޔންަތްއ ހިެފހެއްުޓމަީކ ަމނާކަމެކެވެ
ފަްސ ( 5000/- ޕާސްޕޯްޓ ަފަދ ުމހިންުމ ިލޔުެމްއ ހިފަހައްާޓ ޮކންެމ ފަަހރަކު، ެއ ޭއޖެންީސއެއް 

 . ދިެވހި ުރފިޔާިއން ޖޫިރމަާނކުރެވޭެނެއވެ) ހާސް
   

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
އޭޖެންސީ މަސްއޫލުވާންޖެހޭ 

  ކަންތައްތައް

ވަޒީާފ ަހމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންީސ މެުދވެިރވެެގން، ރާއްެޖ އަްނަނ ީމހާ، ާރއްެޖ އެތެެރާވ ަވގުުތްނ   )ހ(  .16
ފެށިެގން، ވަޒީާފ ޭދ ަފރާާތ ހަވާލުކުުރާމ ހަަމއަްށ ކުރަްނޖެޭހ މަަސއްކަްތތަކަކީ، ވަީޒާފ 

ަޖއްސަިއޭދ ިމޮގުތން ވަޒީފާ ަހމަ. ލުވާްނ ޖެޭހ ކަްނތައްތަެކވެަމސްއޫ ހަމަަޖއްސަިއދޭ ޭއޖެންީސން 
 :ލުާވންެޖހޭ ކަްނތައްތަކަކީމަްސއޫއޭެޖންސީްނ 

 
ވަޒީފާައްށ ެގްނަނ ިބދޭީސ މީާހ ާރއްެޖ ައއުުމން، ޭއނާ އަްނަނ ވަިއެގ ބަނދަރަުކްނ ުނވަތަ   .1    

 .އެ ނޫްނވެސް އެެހން ަބނަދރަކުްނ އެ ީމހާާއ ަހވާުލުވން
  

ވަުގތުްނ ފެިށެގްނ ވަޒީާފ ޭދ ފަާރތާ ވަޒީފާައށް ގެްނަނ ބިދޭީސ މީާހ ރާއްެޖ ެއތެެރވާ   .2    
ންބުިއމާއި، ިނުދމާއި، ފެްނވެުރާމއި، ފާާޚާނ ކުެރވޭޭނ ވާލުކުުރާމ ހަަމއަްށ ޭއާނެގ ކެއި ހަ
 .ހަަމަޖއްސަިއދިުނން ންިތޒާމު އި
  

ީމހަުކ ހުިރ ެއންމެ  ވަޒީފާައްށ ެގްނަނ ިބދޭީސ ީމހާ، ކުއްލި ގޮތަަކްށ ބަލިވެްއޖެަނަމ އެ   .3    
ހޮްސޕިަޓލަކުން ުނވަަތ ޞިއްޙީ ފަުރވާދޭ މަރުކަޒަުކން ިޞއްޙީ ފަރުާވ ކައިރި 

 އިއެްނމެހަ  ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ަވޒީފާ ޭދ ފަާރތުްނ ެއ ީމހާާއ ހަވާުލވަްނެދން ެއ ީމހާގެ 
 .ކަންތަްއތަްއ ބެލެެހއްޓުން

  
މަުރވެްއެޖނަމަ، ަހވާލުކުރުުމގެ ކުރިން  ވަޒީފާައށް ެގންަނ ބިދޭީސ ީމހާ، ވަޒީާފދޭ ަފރާތާއި   .4    

ރާއްޭޖގެ ވަޒީާފ ހަމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންީސގެ ޚަރަުދގައި އެ މީހެްއގެ ހަިށަގނޑު، 
 .އެ ީމހެްއެގ ޤައުަމށް ޮފނުުވން ުނަވތަ ާރއްޭޖގަިއ ވަުޅލުން

  
) ހަްތދިަހ ޭދއް( 72ައްށ ެގްނނަ ބިދޭީސ މީާހ ޒީާފ ަހމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންސީްނ ވަޒީފާވަ  .5    

) ފަނަރަ( 15ތެޭރަގއި، އެ ިބދޭީސ މީހާައށް ވަޒީފާ ދިްނ ފަރާާތ ަހާވލުކޮށް، ގަޑިއިުރގެ 
ުދަވހުެގ ތެޭރަގއި ާޕސްޕޯޓާިއ ވީޒާ ާކޑު، ) ިވހި( 20ދުަވހުެގ ެތރޭަގިއ ވީޒާ ފީ ދައްަކއި، 
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 .ވަޒީފާ ިދން ަފާރތާ ަހވާލުކުަރންާވނެެއވެ
  

އެ ބިޭދސީ  ވަޒީފާ ދޭ ަފރާތުން،ވަޒީފާ ދޭ ފަާރާތ ބިދޭސީ ީމހާ ހަވާލު ކުާރއިރު،   .6    
އެ ިލުޔްނ،  ވީޒާ ކާޑު ހަވާުލވިކަމަްށ ލިޔުެމްއގައި ޮސއިކޮށް، މީހާާއއި، ޭއނާެގ ޕާސްޕޯާޓއި

 .ކުރަންާވނެެއވެއޭެޖންސީަގއި ރަްއކާ
  

މި އަކުރުަގިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ އެްއވެްސ ޮގތަކާ ޚިލާފަށް، ަވޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިޭދ   .7    
 .ަޢމަލުކުރުމަކީ މަާނކަމެކެވެއޭެޖންސީއަުކން 

  
ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ބިދޭސީްނ މަސަްއކަތްކުރުްނ ހުްއަދކުރާ ކަަމށް ިމނިސްޓްީރން ަކނޑައަޅާފަިއާވ   )ށ(  

މަސައްކަތަަކށް ިފޔަަވިއ އެެހްނ ަމސައްކަތަކަްށ ިބޭދސީން ެގނަުއމަްށޓަކައި، ވަޒީާފ ދޭ ފަރާަތށް 
. މީާހއަްށ އޮުޅވާލަްނ ަމސައްކަތްކޮްށގެްނ ުނވާެނއެވެ އަިދ އެ ވަޒީާފއަކަށް ގެްނނަ ބިދޭސީ 

 .މި އަުކރުަގއި ުބާނފަދަ ަކމެްއ ކުރުަމކީ މަނާަކމެކެވެ
  

ވަޒީފާައށް ެގްނނަ ިބދޭސީ ީމހާ، ރާްއޖެައްށ ައންަނ ތާރީުޚން ެފށިެގން، ފުރަތަަމ ިތްނ  )ނ(  
 ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއދޭ މަސްުދވަުހެގ ެތރޭގައި، އެްއެވސް މައްސަަލެއއް ިދމާެވއްެޖަނމަ، 

ެދމެުދ ޮސއި ކުެރިވފައިާވ އެއްބަްސުވމާ އެްއގޮްތާވ ޮގތުެގމަިތން،  އޭެޖންސީާއއި ވަީޒފާ ދޭ ފަރާތާ 
. އުފުލަްނޖެޭހ ިޒންމާަތއް، ވަޒީާފ ހަަމޖަްއސަިއޭދ ޭއޖެންީސްނ ފުރިހަަމއަްށ ުއުފލަންާވނެެއވެ

ން ޒިްނާމ ނުއުފުަލއިިފނަަމ، އެ ވަޒީާފ ސީ ވަޒީފާ ހަމަަޖއްސަިއދޭ ޭއޖެންމި މާްއާދގަިއވާ ފަދަިއން 
 .ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސއަކުްނ އެުކރަނީ މަނާަކމެކެވެ

  
ާލގަިއ ުހށަހަޅާަފިއވާ މަޢުލޫާމތަކަްށ ޙަެޖންީސއެްއ ަރޖިސްޓަީރކުރާ ަމރުވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ އޭ  )ރ(  

)  7އެްއވެސް ަބދަލެްއ އަުތވެްއޖެަނމަ، ލަސްެވގެްނ  ސަުރކާރު ބަްނުދ (ެގ ތެޭރގައި ުދވަހު (ހަތެއް
 .އެކަްނ ިމިނސްޓްރީއަްށ ިލޔުަމކުން ައްނގަްނވާެނއެވެ) ދުވަްސތަްއ ުނހިަމނައި

  
ިމ ަގާވިއދުގެ  ޓު،ރިޕޯމެޭނ ވަޒީާފ ަހމަޖަްއަސއިޭދ ޭއޖެްނސީްނ ަވޒީފާ ހޯަދިއޭދ ފަާރތްތަުކގެ ަމޢުލޫމާުތ ހި   .17  ހުށަހެޅުން  ރިޕޯޓު

ަމހު، މިިނސްޓްީރއަށް  ގައި، ކޮންމެ ތިްނ މަހުްނ ެއއްިހމެނިަފިއާވ ފޯމެޓު ަގއި  2ވަލު ޖަދު 
 .  ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

  
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

އޭޖެންސީގެ 
ޒެންޓެޓިވްސް ރެޕްރެ

ނޑައެޅުމާއި  ކަ
 އެއްކަންޒެންޓެޓިވްރެޕްރެ

  އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުން

ކުރުމަށްޓަކަިއ ާރތުްނ އެ ޭއޖެްނސީއެއް ތަމްީސލުވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ އޭެޖްނސީގެ ފަ  )ހ(  .18
ނަޑައޅަންެޖހޭެނއެވެރެޕްރެ އެ އޭެޖންސީެއްއގެ  ނަޑއަޅާ ޮކންެމ މިޮގތުްނ ކަ. ޒެންެޓޓިވުްނ ކަ

މޯލްިޑވްްސ ެޕންަޝން އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން އޮފީުހން ބަލަހައްޓަިއ،  ެއއް،ެޒންޓެިޓވްރެޕްރެ
 .ހޭެނއެވެޕެްނޝަްނ ސްކީެމއްަގއި ރަޖިސްަޓީރކުރަންޖެ 

  
ޒެްނޓެޓިވުްނެގ ޮގުތަގއި ުކންފުީނގެ ރެޕްރެ ަގިއ އެެހްނ ަބޔާންކޮްށފަިއވީަނަމވެސް، ) ހ(މި މާްއދާެގ   )ށ(  

ހިއްާސދާރެްއ ުނވަތަ ޕްރޮޭބޝަްނ މުްއދަުތަގއި ހުރި ުމަވއްޒަފަުކ، ޕްރޮބޭަޝްނ މުްއދަުތ 
ހަމަަވްނދެން، ޯމލްޑިވްސް ެޕްނޝަްނ އެޑްިމިނސްޓްރޭަޝން ޮއފީހުްނ ބަލަަހއްާޓ ެޕންަޝން 

ޒީާފ ހަަމޖަްއސަިއޭދ ޭއޖެންީސއަްށ ުރ ވަިއޚުތިޔާސްކީމެްއގަިއ ަރޖިސްޓަރީކުުރމާިއ ނުކުުރމުެގ 
 . ލިބިގެްނވެެއވެ
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އެ މުަވއްޒަަފކު ވަޒީާފއަްށ  ،ގަިއ ބުނެަފިއވާ ޕްރޮބޭަޝން މުްއދަތުކަުމަގއި ބަާލނީ) ށ(މި ާމއްާދގެ  )ނ(  
)  3ޢައްަޔންކުރާ ތާީރޚުން ފެިށެގން ީމލާދީޮގތުްނ  ައދި ޕްރޮޭބޝަްނގައި ތިިބ . މަްސދުަވެހވެ(ިތނެއް

ޮގތުަގއި ޢަްއަޔންކުރުުމން، އެަފދަ މުަވއްޒަުފންެގ ްޕރޮބޭަޝން  ެއްއގެ ޒެންޓޭިޓވްެރްޕރެމުަވއްޒަފުން، 
 . މުްއދަުތގެ ނިޔަަލށް ވަުގތީ ކާޑެްއ ދޫކުރެޭވެނއެވެ

  
ުތގަިއ އެްއެވސް ަފރާެތއް ޒެންޓެިޓވެްއެގ ގޮެރޕްރެ ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ އޭެޖްނސީއެްއެގ   )ރ(  

ރަޖިސްޓަރީޮކށްެދޭވނީ، މިނިސްްޓީރން ުނވަަތ ިމިނސްޓްރީްނ ުހއްަދދޭ ފަރާުތްނ ިހންާގ ކަމާެބޭހ 
ުނން ފާސްވެ، ޙާފުިރހަމަކުުރމުްނ ދެޭވ އިމްތި ތަމްީރްނ ްޕރޮްގާރމެްއގަިއ ަބއިެވިރވެ، ެއ ްޕރޮްގރާްމ 

 . ކޮށްފަިއވާ ަފރާަތކަށެވެހާިސލު ސެޓުފިކެޓު
  

ަހްއދަިއދޭްނާވނީ،  ިމނިސްޓްީރންެޒްނޓެޓިވް ކާޑު ެރޕްރެވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ އޭެޖްނސީގެ   )ބ(  
 ފާއިުތވީ . ވެދުަވހުެގ ކުށުެގ ރިކޯޑަްށ ބެލުމަްށ ފަުހގައެ ައހަރު (ަފހެްއ)  5އެ ފަރާެތއްެގ ާފއިުތވީ 

5  ( ކޯޓެްއގަިއ  ޢީ ުދވަުހެގ ެތޭރގަިއ އެްއވެްސ ކުށެްއ ކޮށްަފއިާވކަމަްށ ޝަރު ައހަރު(ފަެހއް
ެޒންޓެޓިްވ ާކޑު ހަަދއެްއ ެރޕްރެސާބިތުވެަފިއވާަނަމ، އެ ފަާރތަކަށް ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިދޭ އޭެޖންސީ 

 .ނުެދވޭެނެއވެ
  

ޒެންޓެިޓވަކު، ރެްޕރެ ަގިއ ބަާޔްނވެެގންާވ ވަޒީާފ ަހަމޖައްަސއިޭދ ޭއެޖްނސީ ެއްއގެ ) ހ(މި މާްއދާެގ   )ޅ(  
ކުރާަނމަ، އެ ޭއޖެްނސީެއއްގެ ނަުމަގިއ  ތަްމސީލުޭއޖެންީސއެއް އިތުރު ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއދޭ 

މޯލްިޑްވސް ެޕންަޝން އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން ޮއފީުހގަިއ ރަޖިސްޓަީރ  ،ެއއްެޒންޓެިޓވްެރޕްރެއެ 
 .ކުރަންެޖހޭެނއެވެ

  
ވަޒީފާ ަހަމޖައްަސއިޭދ "ެޒންޓެިޓވް ކާޑު ހެއްުދމަށްޓަަކއި، ރެޕްރެވަޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންީސގެ   )ކ(  

 4ފޯުމގެ ަނޫމނާ މި ަގވާިއދުެގ ޖަުދވަލު " (ެޒންޓެޓިްވ ކާޑު ެހއްުދމަށް އެދޭ ޯފމުެރޕްރެއޭެޖންސީ 
ފުިރހަަމ ކުރުމަށްަފހު ެއ ފޯާމއެކު، ފޯުމގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ތަކެިތ ިމނިސްޓްީރއަްށ ) ގައި

 .ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ
  

  )އ(  
  
  

ެޒްނޓެޓިވް ކާޑު ހެްއދުަމށް ޕްރޮސެިސންގ ފީެއއްެގ ެރޕްރެަގއި ަބޔާންކޮްށފައިާވ ) ބ(މި ާމއްާދެގ 
)  200/- ގޮުތގައި   . ެގ ފީެއއް ަދއްކަންޖެޭހނެެއވެރުިފޔާ(ދުއިަސއްތަ

  
)  10ވަޒީާފ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނީސއަކަށް ދޫކުާރނީ، ިގަނވެެގްނ   )ވ(   ޒެންޓެިޓްވ ރެްޕރެ(ިދހަެއއް

ަގިއ ިރޓަޔަރަމްނޓް ޕެްނޝަންްސ ސްކީމު  މިޮގތުން، ިމ ކާުޑ ދޫުކރެޭވނީ، މޯލްޑިްވސް. ކާޑެވެ
ކާުޑ ދޫކޮށްަފިއާވ . ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ އެ ޭއޖެްނސީގެ ދާިއމީ ދިެވހި މުަވއްޒަުފންަނށެވެ

)  24މުަވއްޒަފަކު، ެއ ޭއޖެންީސްނ ަވކިވުުމން،  ްނ މިނިސްްޓރީ ގަިޑއިރުެގ ތެޭރގައި (ސައުވީސް
ނޑައަާޅ ުއޫސލެއްެގ ަމތިްނ ިމނިސްޓްީރއަްށ ެއކަން އަްނގައި،  )  3ކަ ުދަވހުެގ ތެޭރަގއި (ތިެނއް
ިމގޮަތްށ ޢަަމލު ނުކުާރ . އެ ކާެޑްއ ކެްނސަލްކުރަްނ ިމިނސްޓްރީއަްށ ހުަށހަޅަްނޖެޭހނެެއވެ

 . އެެޖންސީތަކުްނ ެއ ކުރަީނ ަމނާކަެމކެވެ
  

ނުަވތަ ަސރުކާުރގެ ަކމާުގޅޭ ެއހެްނ ިއދާާރއަކުން، ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއޭދ  މިނިސްްޓރީން   )މ(  
ެޒންޓެިޓްވ ެރޕްރެއޭެޖންސީެއއްެގ ުމވައްޒަފަުކ ިޚދުމަެތއް ޯހާދނަމަ، އެ އޭެޖންސީެއއް ތަްމސީލުކުރާ 

 ައދި ިޚދުަމަތށް ެއދޭިއރު ކާުޑގެ ައސްލު،. ކާޑު، އެ ުމވަްއޒަފެއްެގ ައތުަގިއ އޮްނނަްނާވނެެއވެ
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 .ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ
  

 ޒެންޓެޓިވް ކާޑުރެޕްރެ
  އައުކުރުން

)  7ެޒންޓެޓިްވ ާކޑުގެ ުމްއދަތު ަހމަުވމުެގ ެރޕްރެވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިޭދ އޭެޖންީސ   )ހ(  .19 ދުވަްސ (ަހެތއް
ކާޑު އައުކުުރަމށް ިމނިސްޓްީރައށް ހުަށހަަޅން ) ސަރުާކުރ ބަންުދ ުދވަްސތައް ނުިހމަަނއި(ކުރިން 
 .ވާެނއެވެ

  
ަގިއވާ ޯފމު ފުިރހަމަުކރުމަށްަފުހ  4ެޒންޓެިޓވް ކާޑު އައުކުުރމަށްަޓކައި ިމ ަގވާިއުދެގ ޖަުދވަުލ ރެޕްރެ  )ށ(    

 .އެ ޯފމާއެކު، ޯފުމގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ތަކެިތ ިމިނސްޓްރީއަްށ ުހށަަހޅަންާވެނއެވެ
  

ެގ ރުފިޔާ  200/- ފީެއއްެގ ގޮުތގައި  ެޒންޓެިޓްވ ކާޑު ައއުކުާރ ޮކންެމ ފަަހރަކު ްޕރޮސެސިްނގރެޕްރެ )ނ(    
ައިދ ކާުޑގަިއާވ ެއްއވެްސ މަޢުޫލމާތެްއ ަބދަުލވެެގްނ ުނވަަތ ކާުޑ ހަލާކުެވގެްނ . ފީއެްއ ނެޭގނެެއވެ

 .ތްތަކުަގިއވެސް މި ީފނެޭގނެެއވެާހލަނުަވތަ ގެއްިލެގްނ ކާޑު ައއުކުރާ 
  

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
އޭޖެންސީއެއްގެ ވަޒީފާގައި 

ގެންގުޅުން މަނާ ބިދޭސީން 
  ވުން 

ވަޒީާފ ހަަމޖަްއަސއިޭދ ޭއޖެންީސެގ ެއއްވެްސ އިާދރީ ަމސައްކަެތއްަގއި  ބިޭދސީްނ ގެްނގުުޅމަީކ   )ހ(  .20
 . މަނާކަމެެކވެ

  
ގައި ަބާޔންކޮްށފައިވާ ިއދާރީ ަމސައްކަތްތަުކގެ ޮގތުަގއި ބެލެޭވނީ، އޭެޖންސީެގ ) ހ(މި ާމއްާދގެ   )ށ(  

ްތަތއް ހޯުދމާއި، ޚިުދމަތްަތއް ފޯުރކޮށްދިުނުމގަިއ ަސރުކާރުެގ އެިކ ިއދާރާތަާކިއ އޮފީްސތަކުްނ ޚިދުމަ 
އޭެޖންސީެގ މަަސއްކަތްތަކާ ގުޭޅ ފޯމުަތއް ފުުރުވާމއި، ވަީޒފާޭދނެ މީހުްނ ޯހދުާމއި، ވަޒީާފއަްށ 

ދޭ ަފރާާތިއ އަްނނަްނ ުނވަަތ ާދްނ ބޭުނންާވ މީުހްނގެ ޕާްސޕޯޓުެގ ޑޭާޓޕޭްޖ ހޯދުާމއި، ވަޒީފާ 
 އޭެޖންސީއާ ެދެމދު ކުެރވޭ ުމާޢމަލާތްަތއް ބެލެެހއްޓުާމއި، ވަޒީާފއަށް އަްނނަްނ ނުަވތަ ދާން 

ކުެރވޭ މުާޢމަލާތްަތއް ބެލެެހއްޓުާމއި، ވަޒީާފައށް ައންަނ  ެދމެދު ބޭނުްނވާ ީމހުްނާނ އޭެޖންސީއާ
ެހން ަބނދަރަަކށް ފޮނުުވމާއި، ބިދޭސީްނނާ ހަވާުލވުަމށް ވަިއގެ ަބނަދރަކަށް ނުަވަތ އެޫންނވެސް އެ

 .ަހވާލުކުރުެމވެ ފަރާްތތަކުްނ ަވޒީފާ ޭދ ފަާރތާ ވަޒީފާައށް އަްނނަ 
  

ަގއި ަބޔާންޮކްށފައިާވ ަފދަ ަޢަމލެއް، ވަީޒފާ ަހމަޖަްއސަިއދޭ އޭެޖންސީއަުކްނ ) ހ(މި ާމްއދާެގ  )ނ(  
މަެލްއ ޢަައދި މި ފަދަ . ކުރުމަކީ އަިދ ިބދޭސީ ުމވައްޒަފަުކ ލަްއާވ ކުރުަވްނ އުުޅމަކީ މަނާަކމެކެވެ

ދިެވިހ ރުިފާޔއިްނ ) ިތްނ ހާސް( 3,000/- ކުރި އޭެޖންސީެއްއ ެއ ޢަމަެލްއ ކުރި ުފރަަތަމ ފަަހރު
) ހަަތރު ހާސް( 4,000 /- މިަފދަ ަޢމަެލއް ެދަވނަ ފަަހަރށް ކޮށްިފނަމަ،. ޖޫރިަމނާކުެރވޭެނެއވެ

ފަްސ ( 5,000/- އަިދ ިތންަވނަ ަފހަުރ ކޮށްފިަނމަ،. ދިެވހި ރުފިާޔއިްނ ޖޫިރމަާނ ކުެރޭވނެެއވެ
ހަަތރުަވނަ ަފހަރުކޮށްިފނަަމ  މިފަަދ ޢަމަެލއް . ދިެވހި ރުފިާޔއިްނ ޖޫިރަމނާކުރެޭވނެެއވެ) ހާސް

ަވނަ ާމއްާދެގ  30އެ ޭއޖެންީސއަކަްށ ދޫކޮށްަފއިާވ ހުްއދަ ހިަފހައްަޓއި، އެ ުހއްދަ މި ަގވާިއދުެގ 
 . ކުެރޭވެނއެވެއެްއގޮްތވާ ގޮުތެގ މަިތން ބާޠިލު ަވނަ ނަންަބރާ 4ަވނަ ނަންބަާރއި  3ގެ ) ހ(

  
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
އޭޖެންސީއާއި ވަޒީފާދޭ 

  ރާތުގެ ގުޅުން ފަ

ވަޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީާއިއ އެ ޭއޖެންސީ ެމދުެވރިެވެގން މީުހން ޯހދަިއދެޭވ ަފރާތާ ެދެމދު، އެަކމާ  . 21
މި ެއއްބަސްުވމުަގއި ެއންެމ . ބެހޭގޮުތން ިލޔުުމން ެއއްބަސްެވފަިއ އޮްނނަ ެއއްަބސްވުެމއް ޮއންަނންާވނެެއވެ

 .ގަިއާވ މަޢުޫލާމތު ިހމަަންނވާެނެއވެ 5ލު މަުދމިުނން، ިމ ަގވާިއދުެގ ަޖުދވަ
  

ރާއްޭޖގަިއ ަވޒީާފ ައދާކުރުަމށް ެގންނަ ބިދޭީސ ީމހާ، ރާްއޖެައށް އައުަމށްޓަކައި، ެއ މީެހއްެގ   )ހ( . 22  ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް 
ލެޓަރ 'ޤައުމުްނ ުފރުުމެގ ކުިރން، އެ ީމހަކާއި، އެ މީހަަކށް ވަޒީާފޭދ ފަާރތާ ދެެމުދ ެއއްަބސްާވ 
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ީމހެްއެގ  ގައި، ވަީޒފާއަށް ެގންނަ ިބދޭސީ ީމހާ ަލއްާވ ސޮއިކުުރވައި، އެ' އޮފް ެއޕޮިއންްޓަމންޓް
ލު، ވަީޒފާ ލިބޭ ފަރާާތ އަސްކަނާތު ުނަވތަ ަވއަތު ބޮުޑވާ ިއނިގލީގެ ިނޝާްނ ަޖހައި، އެ ިލޔުުމެގ 

ކޮްށ މަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންީސގަިއ ފައިލުލާ ެއއްޮގތް ކޮީޕއެއް، ވަޒީފާ ހަ އަސް ހަވާލުކޮށް، އެ ިލޔުުމގެ 
 6ަގިއ މި ަގވާިއދުެގ ޖަުދވަލު ' ލެޓަރ އޮްފ ެއޮޕއިންްޓމަންޓް'ުބެނވިިދޔަ . ބަލަހައްަޓން ވާެނއެވެ

 .ގަިއވާ މަޢުލޫާމތު ހިމަަންނވާެނއެވެ
  

 .ކުުރމަކީ ަމނާކަމެކެވެޢަމަލުގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ޮގތާ ޚިާލފަްށ ) ހ(މި ާމްއދާެގ   )ށ(  
  

 ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި  ރިކޯޑު
  ހާމަކުރުން 

ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ އޭެޖްނސީ މެުދވެިރވެެގން، ވަޒީާފ ޯހަދއިެދވުުނ މީުހްނނާ ެބޭހގޮތުން،   )ހ( . 23
ގަިއ ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ަމުޢލޫމާުތ ފުިރހަމަކޮްށ، ެއ މަޢުޫލމާތު، މަުދވެެގްނ  7މި ަގވާިއދުެގ ޖަުދވަުލ 

5  (  . ވަްނދެން، ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ ޭއޖެންީސން ބަލަަހއްަޓންާވނެެއވެ ވަސް ދުައހަރު (ފަހެއް
  

ވަޒީާފ ަހމަަޖއްަސއިޭދ ޭއެޖންސީްނ އެިކއެކި ވަޒީާފތަކަްށ މީުހްނ ޯހދުަމށް ުކރާ މުާޢމަލާތްތަުކގަިއ   )ށ(  
 ަފއިލުކޮށް، މަުދެވގެން ލާ އެްއގޮތް ޮކީޕއެއް އަސް ތަުކގެ ންކުރާ ިލުޔންތަކާއި އިްޝިތހާރުބޭނު
5  (  .ދުވަްސ ވަްނދެްނ ބަލަހައްަޓންާވނެެއވެައހަރު (ފަހެއް

  
ވާިއާދ ެއއްޮގތަްށޯތ ވަޒީާފ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނީސގެ މަސައްަކތް ހިނގަުމންަދނީ ާޤނޫާނއި ގަ  )ނ(  

މިނިސްްޓރީްނ ތައް ބަަލން ިރކޯޑުކުރުުމގެ ގޮުތން، ވަީޒފާ ހަަމޖައްަސިއޭދ އޭެޖންީސގެ ބަލައި ޗެކު
. ން ބަަލން ެއޭދ ަވގުތު ަދއްކަންާވނެެއވެ ގައި، އެ ރެކޯުޑތައް މިނިްސޓްރީ އެިދއްޖެ ހިނދެއް 

 މިނިސްްޓރީން ަތއް ުނދެއްކިްއޖެަނމަ، ރިކޯޑުތައް ބަަލްނ ެއދޭ ަވގުުތ ިރކޯޑު މިނިސްްޓރީން 
)  3ތަްއ ބަަލން ެއޭދ ތާރީުޚން ފެިށގެްނ ރިކޯޑު ަތްއ ކޯޑުރިުދވަުހެގ ތެޭރަގިއ (ިތނެއް

ެތްއަގިއ އެަފަދ ލިުޔންތަކުެގ ޮކީޕ ހާލައަދި މިނިްސޓްރީއަށް ޭބނުްނވެްއޖެ . ދައްަކންާވނެެއވެ
 . ފޯރުކޮށްެދްނވާެނެއވެ

  
 .މި ާމްއދާާއ ޚިލާަފށް، ވަީޒފާ ަހމަަޖއްސަިއދޭ އޭެޖްނސީއަކުްނ ޢަމަލުުކރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ  )ރ(  

  
ވަޒީާފ ހަަމޖަްއަސއިޭދ ޭއޖެންީސްނ އެކިއެިކ ވަޒީާފތަކަށް މީުހން ޯހދުަމށް ކުާރ މުާޢމަލާތްތަާކއި   )ހ( . 24  ތެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 .އިޝްިތހާުރތަކުގަިއ، ބަޔާންޮކށްފަިއ ހުންަންނވާީނ ަވީޒފާއާބެޭހ ފުރިަހމަ ތެުދ މަޢުޫލމާެތވެ
  

 .ރުމަކީ މަނާކަމެެކވެމި ާމްއދާާއ ޚިލާަފށް، ވަީޒފާ ަހމަަޖއްސަިއދޭ އޭެޖްނސީއަކުްނ ޢަމަލުކު   )ށ(  
  

ދިވެހިންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން 
  ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުން 

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނސީއެްއ ެމދުެވިރވެެގން ރާްއޖެިއން ބޭުރަގއި ަވޒީފާ ައދާކުަރްނ   )ހ(  .25
ިމ ުހއްަދ . އަްށ ުހށަހަަޅިއގެްނ ުހއްަދ ޯހުދމަްށ ފަުހގަެއވެެވހިްނ ޮފނުަވްނވާނީ، ިމނިސްްޓރީދި

 .ލިޔުްނތަްއ ހުަށަހޅަން ާވނެެއވެހޯދުަމށް ެއދި ުހަށހަޅާއިރު، ތިީރަގިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ 
 

 .ލެޓަރ ޮއފް އެޮޕިއންޓްަމންޓް ޮކޕީ  .1    
  

އޭެޖންީސާއއި،  ވަޒީާފ ހަަމޖަްއސައިޭދ ިދވެިހރާްއޖޭގެ ވަޒީފާ ހޯަދއިިދުނމުަގއި ެމުދވެިރވާ   .2    
ރާއްޭޖން ބޭުރން ވަޒީާފދޭ ފަާރތާ ނުަވތަ ެއ ފަރާްތ ތަމްސީލުކުާރ ަވޒީފާ ހަަމޖައްަސިއޭދ 

  .އޭެޖންސީާއ ެދމެުދ ކޮށްފަިއާވ ެއއްަބސްވުުމގެ ޮކޕީ
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ރާއްެޖއިްނ ވަީޒާފ ހަަމޖައްަސއިޭދ އޭެޖންީސއާއި، އެ ޭއޖެންީސ ެމދުެވރިކޮށް، ާރްއޖޭްނ   .3    
 .ދެޭވ ީމހާާއ ެދމެުދ ކޮށްަފއިާވ ެއއްބަސްުވމުެގ ކޮޕީބޭރުން ވަޒީާފ ޯހދައި 

  
)ަގިއވާ މަޢުޫލމާތު ހިެމނޭޮގތަށް 8ިމ ގަާވއިުދެގ ަޖދުވަުލ . (ވަޒީފާ ޭދ ފަާރތުެގ ޕްޮރފައިލް  .4    

  
ވަޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީ މެުދވެިރވެެގން ަވޒީފާ އަދާުކރަްނާދ މީހާައށް، މި ގަާވއިުދެގ   )ށ(  

ގަިއވާ މަުޢލޫމާތު، ލިޔުމަުކން ފޯރުޮކށްިދނުަމށްފަހު ެއ މަޢުލޫާމތު ފޯުރކޮށްެދވުުނ  9ޖަުދވަލު 
މިޮގަތށް، ޯފރުކޮށްެދޭވ ަމޢުލޫމާާތއި، އެ މަޢުޫލމާުތ . ކަމަށް، ިލޔުެމްއގަިއ ޮސއިކުރަްނވާެނއެވެ

ށްަފިއ ެގ މުްއދަތަްށ ެއ ޭއޖެންީސއެްއގަިއ ރައްކާކޮދުަވހުައހަރު  5ފޯރުކޮށްެދުވނު ަކމުެގ ިލޔުްނ 
 . ބަހައްަޓންާވނެެއވެ

  
ރާްއޖޭްނ  ާއިއ،ޭއޖެްނސީ ަވޒީާފ ހަަމޖަްއސައިޭދ ދިެވހިާރްއޖޭގެ  ވަޒީާފ ޯހދަިއދިުނމުަގއި ެމދުެވރިވާ  )ނ(  

ބޭރުން ވަޒީާފ ޭދ ފަރާތާ ުނވަތަ އެ ފަރާތް ތަމްސީލުުކރާ ަވޒީފާ ހަމަަޖްއސައިޭދ ޭއޖެންީސއާ ދެެމުދ 
ގަިއވާ ަމޢުޫލމާތު، ިމ  10މި ގަާވިއދުެގ ަޖދުވަުލ  .އެއްބަްސވުެމއްަގިއ ސޮއިކުަރންާވެނއެވެ

 .އެއްބަްސވުުމގަިއ ހިމަަންނވާެނއެވެ
  

ވަޒީާފ ަހމަަޖއްަސއިޭދ ާރއްޭޖެގ ޭއޖެންީސއާިއ އެ ޭއޖެންީސ ެމުދވެިރކޮށް ާރއްޭޖްނ ޭބރުްނ ަވޒީާފ   )ރ(  
 11ަގވާިއުދގެ ޖަުދވަލު މި . ހޯދަިއެދވޭ މީާހާއ ެދމެުދ ެއއްބަްސވުެމއްަގއި ޮސއިުކރަން ޖެޭހނެެއވެ

 .ގަިއވާ މަޢުލޫާމތު، މި އެްއބަސްުވުމގަިއ ިހމަްނނަާވެނއެވެ
  

ވަޒީފާ ހަމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީ ެމދުެވރިެވެގން ާރްއޖޭން ޭބރުަގއި ަވޒީފާ ައދާކުރުަމްށ ިދވެއްސަކު   )ބ(  
ަގިއ އެ މީާހ ' ޓްންްޓމަންލެޓަރ އޮްފ ެއޮޕއި'ދާަނމަ، ޭއނާައްށ ވަޒީާފދޭ ަފރާާތއެކު ެއއްބަްސވާ 

މީެހއްެގ ކަާނުތ ުނވަަތ ވަައުތ ބޮޑުަވިއ އިނގިލީެގ ނިާޝްނ ޖަަހިއ،  ސޮއިކުުރވައި، އެ  އި ލައްވަ 
)  5އެ ލިުޔން ވަީޒފާ ހަަމޖައްަސިއދޭ ޭއޖެްނސީަގިއ މަުދެވގެްނ  ުދވަހަްށ އަަހރު(ފަހެއް

ލެޓަރ އޮްފ  މި  ަގއިާވ މަޢުލޫާމތު 6ިމ ަގާވިއދުެގ ޖަުދވަުލ . ބަލަހައްަޓންާވނެެއވެ
 .ަގއި ިހމަަންނވާެނެއވެއެޮޕއިންްޓމަންޓު 

  
ވަޒީާފ ަހމަޖަްއަސއިޭދ ޭއޖެްނސީެއްއ ެމުދވެިރވެެގްނ ރާއްޭޖްނ ބޭުރގަިއ ަވޒީފާ ައދާކުުރމަްށ ފޮުނވާ   )ޅ(  

)  3މީހަކު، ަވޒީފާ ައދާކުރަްނދާ ަޤއުަމށް ދާތާ  ތެޭރގަިއ ެއްއެވސް ސަބަބަކާ  ުހގެ ަމސްުދވަ(ިތެނއް
ހުރެ ވަޒީފާިއްނ ވަިކވެއްެޖ ަނމަ، އެަފދަ މީަހކު ރާއްެޖ ައުއމުަގއި ަޢމަލުކުާރނީ، ވަީޒާފ 
ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސއާިއ ެއ ަވޒީފާ ަހމަަޖއްަސިއދޭ އޭެޖންީސ ެމދުެވރިކޮްށ ވަީޒާފ ޯހދަިއެދޭވ 

 .ްނކޮށްފަިއވާ ގޮަތށެވެ މީހާާއ ެދެމދު ޮސއިކޮށްފަިއާވ ެއއްަބސްވުުމގަިއ ަބޔާ
  

ތާއި، ވަީޒފާ އަދާުކރަްނދާ މާޙައުުލގައި ަކްނތައްަތއް ުހރިެންތގޮާތއި، ވަޒީާފ ހާލަ ވަޒީފާ ދޭ ފަާރުތގެ   )ކ(  
އަދާކުަރންާދ ީމހާގެ ޙައްޤުތަާކިއ ޢިާނޔަްތތަކަްށ ރިާޢޔަތްކޮށް، ރާްއޖެިއން ޭބރުގަިއ ވަޒީާފ 

 .ރު، ިމނިސްޓްީރއަްށ ލިބިގެްނވެެއވެއިޚުިތޔާގެ އަދާކުަރން ފޮުނުވމުެގ ުހއްަދ ުނިދނުމު 
  

ވަޒީާފ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެންީސއެްއ ެމދުެވރިެވެގން ރާއްޭޖން ޭބރުަގިއ ވަީޒފާ އަދާކުުރމަށް މީަހުކ   )އ(  
ފޮނުާވނަމަ، ެއ މީހަކު ވަޒީާފއަްށ ާދ ޤަުއމަކުްނ އަނބުާރ އަުއމުެގ ެއއްކޮުޅ ޓިކެަޓށްާވ ފަިއސާ، 

ނބުާރ ައްނނަްނދެން، މިިނސްޓްރީަގއި، ެއ އޭެޖންސީއަުކން އަށް ދާ ަޤއުމަުކން އަ އެ ީމހަކު ަވޒީފާ 
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ައދި މި ފައިާސއަީކ ޔޫއެްސ ޑޮަލރުން ބަަހއްާޓ . ެގ ޮގތުަގއި ބަަހއްޓަްނާވނެެއވެޑިޕޮޒިޓު
 .ފައިސާއަަކށް ވާްނޖެހޭެނެއވެ

  
ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސައިޭދ އޭެޖންީސ ެމުދވެިރވެެގްނ ާރއްޭޖން ޭބުރގަިއ ވަޒީާފ ައާދކުރަން މީހަުކ   )ވ(  

)  7ފޮނުަވއިިފނަމަ، ެއ ީމހަކު ރާއްޭޖްނ ފުުރމަށްަފހު  ސަުރކާރު ަބންުދ (ދުަވުހެގ ެތރޭަގއި (ހަތެއް
އެ މީަހކާ ބެޭހގޮުތން ިތރީގަިއ މިާވ ަމުޢލޫމާތު، އެ މީަހކު ރާްއޖެިއްނ ) ދުވަްސތަްއ ނުިހމަަނއި

ބޭރަށް ޮފުނވުަމށް ެމުދވެިރިވ ވަޒީާފ ަހަމޖައްަސއިޭދ ޭއެޖންސީއަުކން ިމނިސްޓްީރއަށް 
ތަކަށް ބަދަެލއް އަުތެވއްެޖނަމަ، ެއ ބަަދލެއް ައިއ އަިދ ިމއިން އެްއވެސް މަޢުލޫމާ . ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

)  30ތާރީޚަކުްނ ފެިށެގން  ) ަސރުކާރު ަބންުދ ުދވަްސތަްއ ނުހިަމނައި(ުދވަުހެގ ތެޭރަގއި (ތިރީސް
 .ިންސޓްރީއަްށ ައްނގަްނވާެނއެވެމަޢުލޫާމތަށް އަިއ ބަދަލު ވަޒީާފ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެްނސީއިން، މި

  
 .ނަާމއި އެޑްރެސް  .1      

  
 .ޕާސްޕޯްޓ ނަންބަރު   .2      

  
 .އައިޑެްނޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު  .3      

  
 .އަދާކުާރ ަވޒީފާާއިއ މަޤާމު  .4      

  
 .ރާއްޭޖން ފުރި ާތރީޚު  .5      

  
 .ވަޒީފާ ައދާކުރަްނދިަޔ ޤަުއމުެގ ަނން  .6      

  
ވަޒީާފ ައދާކުާރ ތަުނެގ ަނމާއި، ޯޕސްޓަލް އެޑްރެްސ، ފޯުނ ނަންަބރު، ފެކްްސ ނަންަބާރިއ   .7      

 .އީމެއިްލ އެްޑރެސް 
  

ވަޒީފާާއ ގުޭޅގޮުތން މަޢުލޫާމތު ާސފުކުރަން ގުާޅނެ ފަރާތެްއެގ ަނމާިއ، ފޯުނ ަނންބަާރއި،   .8      
 .އީމެއިްލ އެްޑރެސް 

  
ވަޒީފާ ހޯދައިދެވޭ މީހާ އަތުން 

  ފީނެގުން މަނާކުރުން 
ވަޒީފާއަަކށް އެޭދ މީެހްއގެ އަުތން ީސދާކޮްށ ިވޔަސް ނުީސދާކޮްށ ިވޔަްސ ެއއްެވސް ފީެއްއ   )ހ(  .26

އަިދ ަވޒީފާ ަހމަަޖއްސަިއދިުނމަްށ ިހނިގ ޚަަރދު ނުަވަތ ެއ ޚަަރދުްނ . ނަަގއިެގން ުނާވނެެއވެ
 . ބައެއް، ވަޒީާފ ޯހދަިއދެޭވ ީމހާެގ ައތުން ަނގަިއގެްނ ނުާވނެެއވެ

  
ގަިއ އެހެްނ ަބާޔންކޮށްފަިއީވ ނަަމވެސް، ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއޭދ ޭއެޖންސީއަކަށް، ) ހ(މި މާްއާދެގ   )ށ(  

އެ ޭއޖެްނސީއަކާިއ ވަޒީާފ ޭދ ފަާރާތ ދެެމދު އެއްަބްސވާ ގޮެތއްެގ ަމިތން، ވަީޒފާޭދ ފަާރތުން ީފއެްއ 
 .  ނެިގދާެނެއވެ

  
ގަިއ ަބޔާންޮކށްފަިއާވ ެއއްެވސް ަޢމަލެްއ ުކރަްނ ުއޅުްނ ުނވަަތ ކުުރމަީކ ) ހ(މި މާްއާދެގ  )ނ(  

 . މަނާކަމެެކވެ
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ަގިއ ބަާޔންޮކށްފަިއވާ އެްއެވސް ޢަމަެލްއ ޮކށްފިަނމަ، ެއ ުކށެްއ ކުރާ ) ހ(މި މާްއދާެގ   )ރ(  
އިްނ ިދެވހި ރުފިޔާ ) ސްފަސް ހާ ( 5000/- އޭެޖންސީެއއް، ެއފަަދ ކުށެްއ ުކާރ ކޮްނެމ ފަަހރަކު

ައިދ މި ފަަދ ޢަމަެލއް ކުިރ އޭެޖންސީެއއްެގ ުހއްަދ ހިފަަހއްަޓއި، އެ ހުްއަދ . ޖޫރިަމނާކުެރވޭެނެއވެ
ަވނަ ަނންބަުރގަިއ ބަާޔންކުެރވިަފިއާވ ފަަދއިްނ  4ެގ ) ހ(ަވަނ ާމއްާދެގ  30މި ަގވާިއދުެގ 

 .  ވެުރ ިމނިސްޓްީރއަށް ލިިބެގންެވއެ އިުޚތިޔާކުރުުމގެ ލުބާޠި
  

ހުްނެގ ވަޒީާފ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނސީއަކުްނ ޚިުދަމތް ޯފރުކޮށްިދުނމުަގއި، ިޚދުަމްތ ފޯރުކޮްށޭދ މީ   .27  ތަފާތު ނުކުރުން 
ިތމާީޢ ނިސްބަަތށް، ދީަނށް، ިސޔާީސ ޮގތުްނ ެގްނގުޭޅ ޚިޔާލުތަކަްށ ނުަވަތ ނަސްލަށް، ކުލަަޔށް، ިއޖު

ޤާޫނާނ ނިސްބަްތވާ ިސާޔސީ ޕާޓީައށް، ިޖންސަށް، ކަިއވެީނގެ ނިސްަބތަށް ާޢއިލާަގއި ައދާކުރާ ޒިންާމތަކަށް، 
މަތް ުމަރށް، ުނވަަތ ުހިރ ނުކުެޅދުްނތެރިަކމަްށ ބަލައި، ިޚދު އުެއ މީެހްއގެ ނެ ޮގތެްއގެ މަިތން ޚިލާފު ުނވާ 

 .ފޯރުކޮށްޭދ ީމހުްނގެ މެުދގައި، ެއްއވެސް ގޮތަުކން ަތފާތު ކުުރމަކީ މަާނކަމެކެވެ
  

އޭޖެންސީއާ ބެހޭ ޝަކުވާ 
  ހުށަހެޅުން 

 ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ އޭެޖންީސއަކާބެޭހ ޝަުކާވއަކާމެުދ ަޢމަލުުކރެޭވނީ ވަޒީާފއާެބހޭ ާޤނޫުނގެ  )ހ( . 28
 .  ވަަނ ާމއްާދަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮުތގެ މަިތްނނެވެ 69
  

ވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ އޭެޖންީސއަކާބެހޭ ޝަުކާވއެއް ިމނިސްަޓަރށް ހުަށހެޅުުމން، އެ ހުަށހެޅޭ   )ށ(  
މައްސަަލއަކާެމދު އެްއވެސް ިފޔަަވެޅއް އަަޅްނވާނީ، ޝަކުވާ ަރްއދުާވ ފަރާތަށް ަޖވާުބދާީރވުުމގެ 

 . ފުރުޞަުތ ދިުނަމށްފަހުެއވެ
  

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނސީއަކާބެހޭ ަޝކުވާ ބަަލއި، ިފޔަަވޅު އެޅުުމގަިއ ޢަމަލުކުާރެނ  )ނ(  
އަދި މި ގަާވއިަދށް ޢަމަލުކުަރްނ .  ުކރަްނވާެނއެވެ ކޮށް އިޢުާލނުއާްނމު  މިިނސްޓްރީންއިޖުާރއަތު 

ަޝކުވާ ބަަލއި،  މަްސުދވަުހގެ ތެރޭަގއި ވަޒީާފ ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސއާބެހޭ (ަހއެްއ)  6ފަށާާތ 
 .  ކުރަްނާވނެެއވެއާްނމުަލއި އިލަވަ އެކު މިނިސްްޓރީންފިޔަަވޅު އެޅުުމަގިއ ޢަމަލުކުާރނެ ިއޖުރާައތު 

  
ވަގުތީގޮތުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭ 

  ތްތައްހާލަ
ހަަމޖައްަސއިޭދ ތިރީަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ަފަދ ޮގތެއް ެމދުެވރިެވްއޖެނަމަ، ުނވަަތ އެފަަދ ޢަމަެލއް، ވަޒީފާ   .29

ަވނަ މާްއާދެގ ަދށުްނ މިނިްސޓަރަްށ ހުަށހަޅާަފއިާވ  28އޭެޖންސީއަުކން ޮކށްފިަނމަ، ނުަވަތ ިމ ގަާވިއދުެގ 
ވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ އޭެޖްނސީއަކާބެހޭ ަޝކުވާއެްއ ސާބިުތވެްއޖެަނމަ، ެއ ވަޒީފާ ހަަމަޖއްސަިއދޭ 

ަހމަަޖއްސަިއދިުނާމ ގުޭޅ ެއއްވެްސ މުޢާމަާލތެްއ  އޭެޖންސީެއްއ ިހންުގމުެގ ހުްއދަިއެގ ަދށުން، ަވީޒފާ
ނުހިްނުގމަށް ެއ އޭެޖންސީއަކަްށ އެްނގުާމއެކު އެ ޭއޖެންީސއަަކށް ދޫކޮްށފަިއވާ ވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ 

 .އޭެޖންސީ ހިްނގުުމގެ ހުްއދަ، ވަުގީތ ޮގތުްނ ހިެފހެއްޭޓނެެއވެ
  

ވަޒީާފ ހަަމޖަްއަސއިޭދ ޭއޖެންީސން، ިމ ަގާވއިާދ ޚިާލފުކަމެްއ ކުރުުމެގ ސަބަބުން އެްއެވސް   .1      
ޚަރަެދއް ކުަރންެޖހި، ެއ ޚަަރުދ އޭެޖންސީްނ ނުުކރުމުެގ ސަބަުބން، ެއ ޭއޖެންީސައކުން 
ބަހައްޓާަފއިވާ ިޑޕޮޒިޓް ފަިއސާިއްނ ފައިސާ ަނަގިއގެން، އެ  ޚަަރދެއް ކުަރންެޖހިެގން، 

)  7ޓް ފައިާސެގ ތެެރިއން އުިނާވ ފަިއސާ، ެއ ަޚރަުދ ކުރާާތ ޑިޕޮޒި ދުަވހުެގ (ހަތެއް
ަވޒީފާ ަހަމޖައްަސއިދޭ އޭެޖންީސ ) ަސރުާކރު ބަްނދު ދުަވސްތައް ނުިހމަަނއި(ތެރޭަގއި 

 .ުދ ަހމަ ނުުކރުންައދަހިްނގާ ަފރާުތން މިނިސްްޓރީއަްށ ަދއްކައި، ިޑޕޮޒިޓްެގ 
  

ވަޒީާފ ހަަމޖަްއަސއިޭދ ޭއޖެންީސއަާކބެހޭ މައްސަަލއެްއ ިމނިސްޓަަރށް ުހށަހެޅި، ެއ ހުަށހެޅޭ   .2      
މީުހން ( 12/2013މައްސަަލއަކީ ވަީޒފާއާބެޭހ ޤާނޫާނއި، މި ަގވާިއދާއި، ޤާނޫނު ަނންބަރު 
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އާއި، އެ ޤާނޫުނގެ ަދށުްނ ހަދާަފއިާވ ެއއްެވސް   )،ޫނނު ޓްރެފިކްކުރުން ުހއްޓުުވމުެގ ޤާ
ގަާވއިދަާކ ޚިލާުފވުުމެގ ސަބަބުްނ ހުަށހެޅިަފއިާވ މައްސަަލއެްއނަމަ، ެއ ަމއްސަަލެއއްެގ 
ބާވަަތށާއި ކުޑަޮބޑު މިަނށް ބަަލއި، އެ މަްއަސލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރަން މިނިސްަޓރަްށ 

 .ފެނިްއޖެަނމަ، ަމްއސަލައިެގ ތަޙުޤީުޤ، ވަކި ގޮތަަކށް ނިެމންެދން
  

ގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮުތގެަމތިން ހުްއަދ  )ހ(ވަނަ ާމްއާދގެ  10މި ަގވާިއުދގެ   .3      
 .އައުކުަރން ހުަށޭނޅުން

  
މި ގަާވިއދުެގ އެްއވެސް މާްއާދއަކާ ޚިލާުފވެްއެޖނަމަ، އެ ޚިާލފުވި މާްއދާެއްއަގއި   .4      

)  7ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ކަމެއް އިްޞލާުޙކުރުމަްށ ައންާގާތ  ުދވަުހެގ ެތޭރގަިއ (ަހތެއް
 .އެކަމެްއ އިޞްލާުޙ ނުކުުރން) ސަރުކާރު ަބންުދ ުދވަސްަތއް ނުިހމަަނއި(

  
ތިރީަގިއ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާފަަދ ޮގތެްއ ެމދުެވރިެވްއޖެނަމަ، ނުަވަތ އެަފަދ ޢަމަެލއް، ވަޒީާފ   )ހ( . 30  ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުން 

. ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސއަކުްނ ކޮްށފިނަމަ، ެއ އޭެޖްނސީއެްއ ިހްނގުުމެގ ުހއްަދ ބާޠިލުުކެރވޭެނއެވެ
ްނ ެއ ފަރާްތަތަކްށ އަދި ވަޒީާފ ހަަމޖައްަސއިޭދ އޭެޖންސީެއއްެގ ހުްއދަ ބާޠިލުކުުރމަްށފަހު، އެކަ

 .ކޮްށ ެއްނގުަމށްޓަކައި އިޢުާލން ކުެރވޭެނެއވެާއންމުލިޔުުމން އަްނގައި، 
  

ވަނަ މާްއާދގައި ަބާޔންކޮށްަފއިވާ އެްއވެސް ޝަރުޠަކާިއ ވަީޒާފ  5މި ަގާވއިުދގެ   .1    
 .ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސއަކުްނ ޚިާލފުވުން

  
ްތ ިޚދުމަ ވަަނ މާްއދާަގއި ަބޔާްނކޮށްފަިއވާ  15 ވަަނ ާމްއދާާއއި 14މި ގަާވއިުދެގ   .2    

 .ދިުނމުެގ ެއްއވެްސ ިމންަގނޑަކާ، ަވޒީފާ ަހމަަޖއްސަިއދޭ އޭެޖންސީއަުކްނ ޚިލާފުުވން
  

ަވނަ ާމއްާދއާއި ވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ  26 ވަނަ ާމްއދާާއއި 20މި ަގވާިއުދގެ   .3    
  .އޭެޖންސީއަުކން ިޚލާފުވުން

  
މަީތގައި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ މާްއދާަތއް ިފޔަަވއި ިމ ަގވާިއުދގެ ެއއްވެްސ ާމއްާދައކާ   .4    

ޚިލާފުވުުމގެ ަސަބބުން، އެ ޚިާލުފވި ާމްއދާެއއްަގިއ ބަޔާންޮކށްފަިއާވ ކަމެއް އިޞްާލޙު 
)  7ކުރުމަށް ައންާގާތ  ސަރުކާުރ ބަްނދު ދުަވސްތަްއ (ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ (ހަެތއް

އް އިޞްލާުޙ ނުކުރުުމގެ ސަބަުބން، ވަީޒފާ ަހަމޖައްަސއިޭދ ޭއެޖންސީ އެަކމެ) ނުހިަމނައި
)  30ހިްނގުުމގެ ހުްއަދ ހިފަަހއްޓާާތ  ސަރުކާރު ަބްނދު (ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ (ތިރީސް

 .ެއ ކަމެްއ އިޞްލާުޙ ނުކުުރން) ދުވަްސތަްއ ުނހިަމނައި
  

ދޫކޮށްަފިއާވ ފަރާތަކުން، ަވޒީފާ ވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ އޭެޖންީސ ހިްނގުުމގެ ުހއްދަ   .5    
ހަމަަޖއްސަިއޭދ އޭެޖންސީ ިހްނުގމުެގ ހުްއަދ ބާިޠލުކުރުމަްށ ިމިނސްޓްރީަގއި ިލުޔމަކުން 

 .އެުދން
ހުއްަދ ދޫކޮށްަފިއާވ ކުންުފިނ ުއވާުލން ުނވަަތ ުއވާުލމުެގ ަމސައްކަްތ ފަށާފަިއވުން، ނުަވތަ 

ނަޑއެ ޅުްނ، ނުަވތަ  ދަަރނި އަދާކުުރުމގެ މާީލ ބަގުރޫުޓވެފަިއާވ ކުންފުންެޏއް ކަުމގަިއ ކަ
ނޑައެޅުން  .ތަަނވަސްކަްނ ެނތް ކުންުފންޏެްއެގ ޮގތުަގއި ުކންުފނީެގ ބޯޑުްނ ކަ
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މި ގަާވިއދުެގ އެހެްނ އެްއވެްސ ާމއްާދއެްއގައި، ހުްއަދ ބާޠިުލ ކުރެޭވެނ ކަަމށް   .6    
 .ތްތަކުަގއިާހލަބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

  
 ާވ ޭއޖެންީސއެްއެގ ުހއްަދ ބާޠިލު ކޮށްފައި ެވގެްނާވ ަފަދއިން، ުހއްަދ ާބޠިލުމި މާްއާދގަިއ ަބޔާން   )ށ(  

ކުރުމަށްަފހު، އެަފދަ އެެޖންސީއަުކން ކުަރމުްނ ެގްނދިަޔ މަަސއްކަަތްށ އެީހތެރިކަްނ ޯފރުކޮށްިދން، 
 .ކުރެވޭެނެއވެ ތަްއވެސް ބާިޠލުނުަވތަ ޯފރުކޮްށެދމުްނ ެގންާދ ޭއެޖންސީތަުކގެ ުހްއދަ 

  
ކޮށްފަިއވާ ޭއޖެންީސއަކަށް ައލުން ވަޒީާފ ެވގެްނވާ ަފަދއިން، ހުްއދަ ާބޠިލުާމްއދާަގއި ަބޔާން  މި )ނ(    

ަވނަ ާމްއދާެގ  4ހަމަަޖއްސަިއޭދ އޭެޖންސީެގ ިހްނގުުމގެ ހުްއދަ ދޫކުރެޭވނީ މި ގަާވއިުދެގ 
ުހއްަދ  އަދި . ގަިއ ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ފޯުމ ފުިރހަމަކޮްށ ިމނިސްޓްީރއަްށ ުހށަހެުޅމުްނނެވެ) ށ(

ވަަނ ާމއްާދަގއި ބަާޔންކުރާ ޝަރުޠުަތްއ  5ހޯދުަމށް އެދި ުހށަހަޅާ ަފރާތަކީ މި ަގވާިއުދގެ 
 . ފުރިހަަމވާ ފަރާެތއްކަމުަގއި ާވނަަމއެވެ

  
ުހްއަދ  ވަނަ މާްއދާެގ ދަުށން، ވަޒީާފ ހަމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންސީ ިހްނގުުމގެ 30މި ަގވާިއުދގެ   )ހ( . 31  ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

ބާޠިލުކުރުމުން، އެ ުހއްަދ ދޫކުރެުވނު ފަާރތުން، ވަޒީާފ ަހމަަޖްއސައިޭދ ޭއޖެންީސ ހިްނުގްނ 
 .ކުުރމަށްފަހު، ޭއޖެްނސީ ިހންުގމަކީ ަމނާކަމެކެވެހުްއަދ ބާޠިލު. އްޓާަލންާވނެެއވެހު
  

ެއ ފަާރތަކުން ެއފަަދ ގައި ަބާޔންކޮްށފައިވާ ޢަމަެލއް ހިްނގާ ކޮްނމެ ަފރާތެއް،  )ހ(މި މާްއާދގެ   )ށ(  
ިއްނ ޖޫރިަމާނ ދިެވހި ރުިފޔާ) ފަސް ހާސް( 5000/-  ޢަމަލެއް ހިްނާގ ކޮންމެ ުދވަަހކަށް

 . ކުރެވޭެނެއވެ
  

ވަޒީާފ ހަަމޖައްަސއިޭދ ޭއޖެންީސ ހިްނގުުމގެ ހުްއަދ، އެްއވެްސ ަސބަބަކާ ހުެރ ބާިޠލުކޮށްފިނަަމ  )ނ(  
. ަފިއސާ ެއ އޭެޖްނސީއަކަްށ ައނުބރާ ލިޭބނެެއވެ ޑިޕޮޒިޓް އެ ުކންފުންޏަުކން ަބހައްޓާަފިއާވ 

ނަޑައޅާ ަފރާތަކުްނ ިމ ަފއިާސ ަހވާލުކުާރނީ،  ިމނިްސޓްރީން ނުަވަތ  މިނިސްްޓރީން  ކަ
އެ ޭއޖެްނސީއަަކށް ދޫކޮށްފަިއާވ ހުްއދަިއެގ ަދށުން ހިްނގާަފިއވާ މުޢާމަާލތަާކ ގުޭޅޮގތުްނ 

ަދއްކަްނެޖޭހ  ރުެގ ެއއްެވސް ިއދާާރއަކަށް އެ އޭޭޖންސީްނ ޒިްނމާާވންެޖޭހ ކަމެްއަގއި ަސރުކާ
 .ފައިސާެއއްާވނަމަ، ެއ ފައިާސއެްއ އުނިކުުރމަްށ ފަުހއެވެ

  
އަުކން ުނވަަތ ވަޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީ މި ަގވާިއުދގެ ދަުށން، ހުްއދަ ބާޠިުލކުރުމުގެ ުކރިން،  )ރ(  

ިޚދުމަެތްއގެ ސަބަބުން، އެެހްނ ފަާރތަަކްށ އެހެްނ ަފރާތަކުްނ ކޮށްަފއިވާަކމެްއ ުނވަަތ ދީފަިއާވ 
ލިބިދޭްނޖެޭހ އެްއވެްސ ޙައްެޤްއ ުނވަަތ އަދާކުަރންެޖހޭ ިޒންާމއާއި، ުކރިްނ ވަޒީާފ ަހަމޖައްަސއިޭދ 
އޭެޖންސީއަކަްށ އެހެްނ ަފރާތަުކން ލިިބދޭްނޖެޭހ ެއއްވެްސ ަޙއްޤެއް ުނވަަތ އަދާކުަރންެޖޭހ 

ުނވަަތ ޮކށްފަިއާވ ުނވަަތ އެ އޭެޖންސީެއްއގެ މައްަޗްށ  ޒިންާމއާއި، ެއ އޭެޖންސީއަުކން ކުރާ،
ކުރެވޭ، ުނވަަތ ކޮށްފަިއވާ ދަުޢާވއަކަްށ ެއ ޭއޖެްނސީ ިހްނގުުމގެ ހުއްަދ ާބޠިލުކުުރމުެގ ސަބަުބްނ 

 .އެްއވެސް އުނިަކެމއް ނާްނނާެނއެވެ
  

ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާގެ 
  މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރުން

މީހަަކށް، ޭއާނ ެއދޭ ވަޒީާފ އަދާކުުރމުެގ ޤާިބލުކަން ލިިބގެްނޭވތޯ ބެލުަމްށ  ވަޒީފާއަަކށް އެދޭ   )ހ( . 32
ކޮންމެެހން ޯހދަްނޖެހޭ ަމޢުލޫމާެތްއ ފިަޔވައި، އެ މީހެްއގެ އެހެްނ އެްއވެސް ޒާތީ މަޢުލޫާމތެްއ 

ުކން ކޯުޑ ުކރުމަކީ ވަޒީާފ ަހމަޖަްއސަިއޭދ ޭއެޖންސީއަމަީކ ނުަވަތ އެަފަދ ަމޢުލޫމާުތ ރިހޯދުަމްށ ެއދު
  .ކޮށްގެްނާވނެ ަކެމއް ނޫެނވެ
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ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ެއއްކުެރޭވ، ވަޒީފާ އަދާުކރާ ުމވައްަޒފެްއެގ އަިމއްަލ ) ހ(މި ާމއްާދގެ   )ށ(  
މަޢުލޫާމތު، ވަޒީާފ ހަމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީއަުކން ާހމަކުރަްނވާނީ، ަވޒީފާ އަދާުކރުަމްށ ވަކިކަހަަލ 

 .ޝައުޤުެވރިވާ، ަވޒީފާދޭ ފަރާްތތަކަްށ އެކަންެޏވެސިފަތަކެްއ ހުިރ މީހަކު ހޯުދމަްށ 
  

ހަމައެަކިނ ބޭުރ ދަތުރުުކާރ ބޯޓުަފހަރުެގ ވަޒީާފއަްށ ީމހުްނ ފޮުނވުަމށްޓަކައި، ރަޖިްސޓަރީކޮށްެގްނ   )ހ( . 33  އިސްތިސްނާ
  .ހިްނގާ އޭެޖންސީަތއް ިމ ގަާވއިުދްނ އިސްތިްސނާާވނެެއވެ

 
ގައި އެޮގތަށް ަބާޔންެވފައިީވނަަމވެސް، ސަރުކާުރެގ ) ހ(ވަަނ ާމއްާދގެ  7މި ަގާވއިުދގެ 

މަސައްކަްތތަކަްށ ދިެވހި ސަރުކާުރން ެގންަނ ިބޭދސީންާނއި، ޭގގޭެގ ޑޮމެސްޓިްކ ަމސައްކަތްތަަކށް، 
ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެްނސީތަށް ެމދުެވިރނުކޮށް، ިބދޭީސން ގެަނއުަމްށ މި ަގވާިއުދ 

 .ހުރަެހއްނާަޅެއވެ
  

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން 
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

އޭޖެންސީތަކާއި، 
އެއޭޖެންސީތަކުން ކޮށްފައިވާ 

  މުޢާމަލާތްތައް

ކުރަްނ ފެުށމުގެ ކުިރން، ވަޒީފާ ަހމަަޖްއސައިދޭ އޭެޖްނސީ ހިްނގުުމގެ ހުއްަދ ޢަމަލުމި ަގވާިއަދށް  . 34
ންސީތަކުން، ވަޒީާފ ައދި އެ އޭޖެ . އްޙަކަްނ ެދމިޮއންާނނެެއވެޞަދޫކޮށްަފއިާވ ޭއޖެންީސތަކުެގ 

ުކރަްނ ފެުށމާ ގުިޅެގން ޢަމަލުިދނުާމ ުގޅޭޮގތުްނ ކޮްށފައިާވ ުމޢާމަާލަތކަށް، ިމ ަގާވިއދަްށ ހަމަަޖއްސައި 
 . އެްއވެސް ަބދަެލްއ ާނންާނނެެއވެ

  

ޢަމަުލކުރަމުްނދާކަން ަކށަވަރަުކރުމަްށޓަކައި، ވަޒީފާ ަހމަަޖއްަސއިދޭ އޭެޖންސީަތްއ މި ަގވާިއާދއި އެްއގޮަތށް   .35  ބަލައި ފާސްކުރުން 
 .މިނިސްްޓރީްނ ުނވަަތ ިމނިސްޓްީރން ަކނޑައަާޅ ަފރާތަކަށް، އޭެޖްނސީތަްއ ބަލަިއ ާފސްކުރެޭވނެެއވެ

  
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ދެވޭ 

  އަދަބު 
އެކަެމއް ނުޮކްށ  ަތށްގޮ ަބާޔންކޮށްފަިއވާކުުރމަށް ްއަގއި ވަިކގޮތަކަްށ ކަމެއް މި ަގވާިއުދގެ ެއްއވެސް ާމްއދާއެ  .36

 ނުުކުރމަށް ަބޔާންޮކށްަފއިވާ ޮގތާ ޚިލާަފްށ އެކަެމއް ކޮށްިފަނމަ، ނުަވތަ ވަކިޮގތަކަށް ކަެމއް ދޫކޮށްލަިއފިަނމަ،
އެ ާމއްާދއެްއގަިއ ވަކިޮގތަކަށް ައދަބު . ެއއްަގއި ބަާޔންކޮށްަފިއވާ ައދަބެެކވެލިބޭނެ ައދަބަކީ، އެ ާމްއދާ

ނޑައެޅިަފއި ުނވާަނމަ، ެއ ކުިރ ޢަމަލަކަށް  ިދވެިހ ރުިފޔާިއން އެ ވަޒީާފ ) ފަސް ާހސް( 5,000/- ކަ
އެުކ، ވަޒީާފ ަހމަަޖއްސަިއދޭ އޭެޖްނސީ ހަމަަޖއްސަިއޭދ ޭއޖެންީސއެްއ ޫޖިރމަނާކުުރން ައދި ޖޫރިަމނާކުރުމާ 
ަވަނ  4ގެ ) ހ(ވަަނ ާމއްާދެގ  30ހިްނގުުމގެ ހުްއަދ ހިފަަހއްޓަިއ ުނވަަތ އެ ހުްއދަ މި ގަާވއިުދގެ 

 .ރު، ިމނިސްޓްީރއަްށ ލިިބގެްނވެެއވެއިޚުިތޔާުކުރގެ ާޔންކުރެިވފަިއވާ ަފދަިއން ބާޠިލުނަންބަުރަގއި ބަ 
  

ގައި ޝާިޢއުކުރާ ތާރީޚުްނ ރަން ަފށާނީ، މި ަގާވއިދު ިދވެިހސަރުކާރުެގ ގެޒެޓު މި ަގާވއިަދށް ަޢަމލުކު  )ހ(  .37 ން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު
 ޭއޖެންީސއާބެހޭ  ެއމްޕްޯލއިަމންޓް" ފެުށމާއެކު ކުރަން ަޢމަލު ަގވާިއަދށް މި ައދި .ފެށިެގންެނވެ

  ބާޠިުލވީެއެވ. އަށް " 2009 ގަާވއިދު 
  

މަްސދުަވހުެގ ެތރޭަގއި، ) އްތިނެ ( 3 ަގވާިއދަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ަފާށ ާތރީޚުްނ ެފިށގެން،މި   )ށ(  
ަވޒީފާ ހަަމޖައްަސިއދޭ ޭއޖެންސީ ިހންުގމުގެ ހުްއދަ ދޫކޮށްަފއިވާ އޭެޖންސީތަުކން،  މިނިސްްޓރީން

 .ވާެނއެވެމި ގަާވއިާދ ެއްއޮގތްާވގޮުތގެ މަިތން، ެއ އޭެޖންީސ ިހންުގމުެގ ކަްނތަްއ އިްޞލާޙު ކުަރން 
  

ގައި ަބޔާންޮކްށފައިވާ މުްއދަުތަގއި، ވަޒީފާ ހަމަަޖއްސަިއދޭ ޭއޖެްނސީ ހިްނގުުމެގ ) ށ(މި މާްއާދގެ  )ނ(  
ހުއްަދ ދޫކޮށްަފިއާވ ެއއްވެްސ އޭެޖންސީއަުކން، ެއ އޭެޖންީސއެްއ ިހންުގުމެގ ކަންަކްނ 

ަދ އިޞްލާޙުކޮްށފަިއ ނުާވނަމަ، ެއ ފަާރތަކަްށ ޫދކޮށްފަިއާވ ހުްއަދ ހިަފހައްަޓއި، ެއ ހުއް 
ަވނަ ަނންބަުރގަިއ ބަާޔންކުެރވިަފިއާވ ފަަދއިްނ  4ެގ ) ހ(ަވަނ ާމއްާދެގ  30މި ަގވާިއދުެގ 
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 . ކުރެޭވނެެއވެބާޠިުލ
  

  -:މި ގަާވއިުދަގއި . 38  މާނަކުރުން 
 

ަލއި، ވަީޒފާއާބެޭހ ކަންަތްއތައް އިގަިއ ބުެނފަިއ ެއވަނީ، ވަޒީާފާއ ެބހޭ ިސޔާސަުތ ެއކުލަވަަކމު ' މިނިސްްޓރީ'    
 .ަވގުތަަކށް ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ ިމނިސްޓްީރއަކަެށވެ ރެގިުއލޭޓް ކުުރުމގެ މަސްއޫިލއްަޔުތ އެ 

  
ަލއި، ވަީޒފާއާބެޭހ ކަންަތްއތައް އިގަިއ ބުެނފަިއ ެއވަނީ، ވަޒީާފާއ ެބހޭ ިސޔާސަުތ ެއކުލަވަަކމު ' މިނިސްަޓރު'    

  .ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ ިމނިސްޓަަރށެވެަވގުތަަކށް  ރެގިުއލޭޓް ކުުރުމގެ މަސްއޫިލއްަޔުތ އެ 
  

ކަުމަގއި ުބނެފަިއ އެަވނީ، އެކިއެިކ މަަސއްކަތްކުާރ ' އޭެޖްނސީ'ނުަވތަ، ' ވަޒީާފ ަހމަަޖއްަސއިޭދ އޭެޖންސީ'    
މީހުްނނަްށ ވަީޒާފ ހޯަދއިިދނުުމގެ ގޮުތން، ުނވަަތ ވަޒީާފދޭ އެިކއެކި ފަރާްތތަކަށް ެއ މީުހންެގ ވަޒީާފގަިއ 

މީުހން ޯހދަިއދިުނމުެގ ގޮުތން، ނުަވަތ އެަކންކަުމގަިއ ެއހީެތރިެވދިުނމުެގ ގޮުތން، މި ަގވާިއުދެގ އުޅޭެނ 
 .ދަުށން ހުްއދަ ހޯަދއިެގން ިވޔަފާީރެގ އުސޫުލން ިޚދުަމތްޭދ ކޮންެމ ފަާރތަކަށެވެ

  
އްަސއިޭދ ޭއެޖންީސ ވަޒީާފ ަހަމޖަ ،ަކމުަގއި ުބނެފަިއ ެއަވީނ' ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިޭދ ޭއޖެންީސގެ ވެިރްނ'    

ރެކްޓަުރްނ، ޑިރެކްޓަރުން، ތުން ަޙރަކާތްތެިރވާ ެމނޭިޖން ޑިއްޔަ ަހއިސި ހިްނގުުމގައި ެވރިއެްއގެ 
 .ހިއްާސދާުރން، ެމންބަރުްނ ނުަވތަ އޮފިސަުރންަނށެވެ

  
ބެޭހ ކަމަްށ ބުނެަފިއ ެއަވނީ، ވަީޒފާއާބެޭހ ޤާޫނނުެގ ަދށުްނ އުފަްއދާފަިއާވ ަވޒީފާއާ ' ޓްރައިބިުއނަްލ'    

 .މައްސަަލތަްއ ބަާލ ޓްރައިިބއުަނލަެށވެ
  

ފިރިީމާހ، އަނބިީމހާ އަިދ  ،އެަވނީ ަކމަށް ުބނެފައި  'ޢާއިލީޮގތުްނ ާގތް ުގޅުން ހުިރ ފަރާްތތައް'    
 .ދަިރންަނށެވެ

  
ެއަވނީ، އެ ކުންުފންޏެްއގެ ިހއްސާ އެެހްނ  ކަަމށް ބުެނފައި 'ގުުޅންހުިރ ެއްއވެސް ުކންފުންެޏއް'    

 .ކުންފުންެޏއްަގއިާވ ެއއްވެްސ ކުންުފންޏަކަށެވެ
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  1ޖަދުވަލު 
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  2ޖަދުވަލު 

  

  ފޯމެޓް  ގެ ރިޕޯޓު ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީ އިން މިނި 

 

   ދެވުނު ފަރާތުގެ ންަނއިވަޒީފާ ހޯދަ - 1
   ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު - 2
   މުޤައު - 3
   އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ނަންބަރު - 4
   ވާރކް ވިސާ ނަންބަރު  - 5
ދެވުނު ފަރާތުން ކުރާނެކަމަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އިވަޒީފާ ހޯދަ - 6

  އެޕްރޫވަލްގައި ހިމެނި މަސައްކަތް 
 

   ދެވުނު ފަރާތުގެ މުސާރަވަޒީފާ ހޯދައި - 7
   ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ ނަން  - 8
)  3ގެނެވޭތާ  - 9 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭޖެންސީ (ތިނެއް

ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާލެވުނު
  އާއެކެވެ ނުވަތަ ނޫނެކޭ) (

  

ރާތެއްނަމަ، ފޮނުވާލެވުނު ފައޭޖެންސީ ބެލުމުގެ ދަށުން  - 10
  :ފުރުވާލެވުނު ތާރީޚު
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  3 ޖަދުވަލު 

  މަލުކުރާނެ އުސޫލު ޢަ ތްތައް ހުއްޓުވުމުގައި ޚިދުމަ ކޮށް، ލިސްޓު ވަޒީފާދޭ އޭޖެންސީތައް ބްލެކް

     މަލުކުރާނީ، ޢަތްތައް ހުއްޓުވުމުގައި ޚިދުމަކޮށް އޭޖެންސީއަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ލިސްޓުވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތައް ބްލެކް
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ 3 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކުން، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާ
ފިކްކުރުން (މީހުން ޓްރެ 12/2013ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާޤާނޫނާ ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ

ނޑައަޅައި، ޢަނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު   ،)ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  މަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ކަ

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާމަލުކުރާނީ ޢަކުރުމުގައި ލިސްޓުއެ އޭޖެންސީއަކާއި، އެ އޭޖެންސީއެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ބްލެކް
. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން    ނެވެ

 ާއިމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކާއި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ގަވާއިދާޢަބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި އާވަޒީފ، 

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ  އި،މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާ

 . ނޑައަޅާ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވުން   ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަ

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް  .1

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް .2

 ތޯރިޓީ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮ .3

 މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް .4

 މޯލްޑިވްސް ިއމިގްރޭޝަން .5

ވަގުތަކަށް  ލައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވަ .6

  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ 

 
  ،ިދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާއި، ގަވާއިދުން މުސާރަ ވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ގަމީގެ ތެރޭގައ

ގުޅޭގޮތުން މަތީގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ  މަލުތަކާޢަފަދަ  މު ލިޔެިކއުންތައް ހިފެހެއްޓުންންފަދަ މުހި ނުދިނުމާއި، ޕާސްޕޯޓް

ތަކާއި އެ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ރިޕޯޓުޤީޤީ ޙުލާ ތައިކުން އެކުލަވަދާރާއައިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަަލތައް ބެލުމަށްފަހު އެ އި

. އިޚުތިޔާކުރުމުގެ ލިސްޓުންސީތައް ބްލެކްއޭޖެނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިނިސްޓްރީއަށް   ރު ލިބިގެންވެއެވެ

 ިލިސްޓު ލާ "ބްލެކްވައިއެކުލަ މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައަްޗށް ބިނާކޮށް،  މަތީގައި ބަޔާންކުރ 

" ހިމެނޭ  ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުއެއް ވަގުތީގޮތުން ބްލެކްސީގެ ނަން ހިމަނައި، އެ އޭޖެންސީގައި އޭޖެން ލިސްޓުކުރެވޭ އޭޖެންސީތައް

 .   އޭޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި އެކަށައެޅުން

 ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި ވަޒީފާއާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތަކުން، ދިވެ 
މަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކާއި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޢަ

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުމުެގ  ،ރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުމީހުން ޓް

އެ ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ  ،ކުރުމުންލިސްޓުވަގުތީ ގޮތުން ބްލެކް މިނިސްޓްރީން ސަބަބުން، އެ ފަދަ އޭޖެންސީއެއް 
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މަލުކުރާީނ ޢަތްތައް ހުއްޓުވުމުގައި ޚިދުމަށްދޭ ހުއްދަ ހިފަހަްއޓައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެ އޭޖެންސީއަކަށް ފޯރުކޮ 

. ތުރާއައިޖުތިރީގައި ބަޔާންކުރާ    ތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ

   .ންކުރުންގީޔަ މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި  ކުރެވިފައިވާ އޭޖެންސީއެއްކަން ލިސްޓުތީގޮތުން ބްލެކްގުވަ -1

ލާގަިއ ޙައެ އޭޖެންސީއަކަށް ދެވަނަ މަރު ލާޙުކުރުމަށް، ލިޔުމުން، ޞްޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން އިޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ  -2

ލާޙުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ޞް އަކުން އިއެކަމެއް އެ އޭޖެންސީ އަދި އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންގުން. މިނިސްޓްރީން 

  އެންގުން.

ތިން ވަނަ ވޭތޯ އިކޮށަްފއިޞްލާޙުކުރަން އެންގުނު ކަންކަން ޙުލާޞްއި، އިއެ އޭޖެންސީއަކަށް ދިން މުޙުލަތުގެ ތެރޭގަ -3

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން،  އި،ޓަލާޙުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ހުއްދަ ހިފަހައްޞްއި  ،ކޮށްބަލައި ޗެކު މިނިސްޓްރީން ލާގައި ޙަމަރް

   ތްތައް ހުއްޓުމަށް ގެނައުމަށް އެންގުން.ޚިދުމައެ ޭއޖެންސީއަކަށް ދޭ 

ސްފައި ނުވާނަމަ، ހަތަރުވަނަ އް ގެނެޞްލާޙެލާޙުކުރަން އަންގާ މުޙުލަތުގައި، އެ އިޞްހުއްދަ ހިފެހެްއޓުމަށްފަހު، އި  -4

ތްތައް ޚިދުމަކޮށް، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ލިސްޓު ކޮށް، އެ އޭޖެންސީއެއް ބްލެކް ބާޠިލުލާގައި ހުއްދަ ޙަމަރު

. އަދި ބްލެކް ނޑާލުން ގައި އެ އޭޖެންސީގެ ގައި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުރެވިފައިވާ އޭޖެންސީއެއްެގ ގޮތުކު ލިސްޓުމެދުކަ

.     އިޢުނަން ޝާ   ކުރުން
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  4 ދުވަލު ޖަ 
  

  ފޯމު ހެއްދުމަށް އެދޭ  ކާޑު ޒެންޓެޓިވް ރެޕްރެ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ  ވަޒީފާ 

  

  :ތު މަޢުލޫމާ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  ޑު ކާ   #

    ނަން   - 1

    ދާއިމީ އެޑްރެސް  - 2

    މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  - 3

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   - 4
  ނަންބަރު  ގެކާޑު

  

   ގުޅޭނެ ނަންބަރު   - 5

 ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް  -1  ކާޑު ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  - 6
 މުވައްޒަފެއް ރީކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ޓަޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސް -2
  އްޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެ - 3

  

  ތު:މަޢުލޫމާ އާބެހޭ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީ  

ރީ ރަޖިސްޓަ އޭޖެންސީ ހިންގާ ކުންފުނީގެ  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  - 1
  ނަންބަރު 

 

   ކުންފުނި ހިންގަމުންދާ އެޑްރެސް   - 2

   އޭޖެންސީގެ ނަން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ   - 3

   ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު   - 4

   ނަންބަރު ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ފޯނު ވަޒީފާ  - 5

   ފެކްސް ނަންބަރު  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ  - 6

   ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  - 7

ހަދައިދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރަންބޭނުންވާނަމަ،  ކާޑު  - 8
  ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރު 

 

  

  އިޤްރާރު:

. މަތީގައި ޢު މަ ޞައްޙަލޫމާތަކީ ތެދު އަދި ޢުމި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މަ ލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ
ރީކޮށް ޓަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،............................................ އަށް، މި ކުންފުނީގެ ދަށުގައި ރަޖިސްޫލމާތާ ޢުދީފައިވާ މަ
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ންޓެޓިވް ޒެ ރެޕްރެވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ  ޓް ކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް،ން ޒެރެޕްރެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީ، ،ހިންގާ

  ވުން އެދިދެންނެވީމެވެ.ހައްދަވައިދެއް ކާޑު

   ނަން   - 1
2 -  :    މަޤާމު
   ތާރީޚު:  - 3
   :ސޮއި  - 4
ނޑު  - 5    ކުންފުނީގެ ތައްގަ

  

  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
  ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންޑު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ކާގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ - 1
މީހަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ކުންފުނިން ފާސްކުރި ޤަރާރުގެ  އެއްގެ ގޮތުގައި އެރެޕްރެޒެންޓެޓިވްގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ -2

  ކޮޕީ.
. އްދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ، ޕާސްޕޯޒެންޓެޓިވް ކާޑު ހެރެޕްރެގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ -3      ޓް ސައިޒުގެ ކުލަ ދެ ފޮޓޯ

  މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ) 6(
  ހެއްދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ. ކާޑުޒެންޓެޓިވް ރެޕްރެގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ -4
  

  ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

  ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: ފޯމު -1

  މަޤާމު: -2

  ތާރީޚު:-3

  :ގަޑި -4

  

  ކާޑާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޓިވްންޓެޒެރެޕްރެއޭޖެންސީގެ  ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒާީފ
  :ފުރިހަމަ ނަން -1
  :ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން -2
  :އެޑްރެސް -3
  ތާރީޚު: -4
 :ގަޑި -5
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  5 ޖަދުވަލު 

  އޭޖެންސީއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި 

  ހިމަނަންވާނެ ނުކުތާތައް 

1.  :   ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  ނަން:  1.1
1.2  :   އެޑްރެސް

  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  1.3
1.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
: (ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމު)  1.5   ޤައުމު

  ކުންފުންޏެއްފަދަ ތަނެއްނަމަ އެތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:  1.6
  ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:ކުންފުންޏެއް  1.7

  
  މަޢުލޫމާތުގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  .2

  ނަން:  2.1
2.2  :   އެޑްރެސް
  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  2.3

2.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:ހި އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  2.5

  

  މަޢުލޫމާތުވަޒީފާގެ   .3

  މަގާމު:  3.1

  މުސާރަ:  3.2
  އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް (މުސާރައިގެ އިތުރުން):  3.3
  މަސައްކަތްކުރާ ތަން:  3.4

  :ފުސީލުވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތަހަ  3.5
  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:  3.6

  

  ފާއަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެއްބަސްވާ މީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތުޒީވަ  .4

  ދު:އަދަދަށުން ގެނެވޭ މީހުންގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  4.1

  ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:  4.2
  ވަކި ޤައުމެއްގެ މީހަކު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަން:  4.3
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  އެހެނިހެން  .5

  ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މުއްދަތު:  5.1
  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:އާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  5.2

 ގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭމީހާއާބެހޭ ގޮތުން  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ހަވާލުުކރުމަށްފަހު އެ ،ވަޒީފާއަށް އަންނަ މީހާ  5.3
  :ފުސީލުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ނަމަ، އެކަމުގެ ތަ ފަރާތުން އެއްވެސްކަމެއް

: ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ދޭ އުޖޫރައާއި، އުޖޫރަ ޚިދުމަތަށް ގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  5.4   ގޮތް

ވަޒީފާއަށް ގެނެވޭ މީހާގެ ކިބައިގައި ވަޒީފާދޭ ފަާރތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު ނެތިއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު   5.5
އި އެ މީހަކު ފޮނުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތެއްގަހާލަ. އަދި އެ މީހަކު ފޮނުވާލަން ޖެހިއްޖެ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

ނޑައަޅާފައި އޮތުން   :ޚަރަދުތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

ލުާވންޖެހޭ ކަންކަމާއި، މަސްއޫން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީ އްޖޭގެ ވަޒީފާއަކަށް ގެނައުމުގައި،ބިދޭސީ މީހަކު ރާ  5.6
ލުވާންޖެހޭ ކަންކަން، އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނާރާނެހެން، ކޮންމެ ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސްއޫވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން 

  ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވުން.ތަފުސީލުކަންކަން، 
ނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ  ނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރުން. (ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ކަ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ކަ

  އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.) އެކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައި

  
  ގޮތް  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ަހމަޖެހިފައިވާ  .6

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީހާ ނުގެނެސްދެވިއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  6.1   ޮގތް: ކަ
  ގޮތް: ން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކު އެއްބަސްވުމާ ދެ  6.2
  ގޮތް: އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  6.3
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   6 ޖަދުވަލު 

  
  ގައި ހިމަނަންވާނެ ނުކުތާތައް އެޕޮއިންޓްމަންޓު ލެޓަރ އޮފް 

  

  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

  ނަން:  1.1

1.2  :   އެޑްރެސް
  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  1.3
1.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް

: (ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމު)  1.5   ޤައުމު
  އެތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:ފަދަ ތަނެއްނަމަ  ކުންފުންޏެއް  1.6

  ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  1.7
  

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު  .2

  ނަން:  2.1
  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  2.2

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  2.3
): ނަންބަރު  ކާޑު އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  2.4   (ދިވެއްސެއްނަމަ
  މިޓް ކާޑު ނަންބަރު (ބިދޭސީއެއް ނަމަ):ވާރކް ޕާ  2.5

  ޓް ނަންބަރު:ޕާސްޕޯ  2.6
  ޤައުމީ ނިސްބަތް:  2.7
  އުފަން ތާރީޚު:  2.8

  އިމަޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު:  2.9
  

  ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު:  .3

  މަގާމު:  3.1
  ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:  3.2

ނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވޭނެ ގޮތް:  3.3   އުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަ
3.4  : ނޑައަޅާ ދުވަސް   އުޖޫރަދިނުމަށް ކަ
  :ތަފުސީލުވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ހަމަސައްަކތްކުރާ ތަނާއި   3.5

  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:  3.6
  ވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަން:ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްކަން ނު  3.7
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  ވަޒީފާގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް   .4

  ގޮތް: ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  4.1
ޚަރަދު  ދިއުމުގެވަޒީފާ އަދާކުރުމަށާއި ޗުއްޓީގައި ގޮސް އައިސްވުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން އެނބުރި ރަށަށް   4.2

  ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ:
4.3  :   ޗުއްޓީ ދެވޭ ދުވަސް
  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:  4.4

  ންބުއިމާއި ނިދުން އަދި ބޭސްފަުރވާ ކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް:މީހާގެ ކެއިވަޒީފާ އަދާކުރާ   4.5
  ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް: މަސައްކަތް  4.6
:ސޫގޮތުން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ އު  ގުޅޭލާޤާ މުވައްޒަފުގެ އަޚު   4.7   ލުތައް

:ސޫމުވައްޒަފުންގެ މަސަްއކަތް ބެލޭ އު  4.8   ލު
ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން:ސޫވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ އު  4.9   ލުތައް ކަ
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  7ޖަދުވަލު 

  
  ހޯދައިދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާ  މެދުވެރިކޮށް  އޭޖެންސީ  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

  

 މަޢުލޫމާތުގެ އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  .1

  ނަން:  1.1

1.2  :   އެޑްރެސް
  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  1.3
1.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް

  ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  1.5
  

  މަޢުޫލމާތުވަޒީފާ ހަޯދއިދޭ މީހާއާބެހޭ   .2

  ނަން:  2.1

2.2  :   ފުރިހަމަ އެޑްރެސް
):ދިވެހި  2.3   ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (ދިވެއްސެއްނަމަ
  މިޓް ކާޑު ނަންބަރު (ބިދޭސީއެއް ނަމަ):ވާރކް ޕާ  2.4

  ޓް ަނންބަރު:ޕާސްޕޯ  2.5
  ޤައުމީ ނިސްބަތް:  2.6
  :ތާރީޚު އުފަން   2.7

  ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު:ޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ އިމަ  2.8
  
  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު   .3

  ނަން:  3.1
3.2  :   އެޑްރެސް

  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  3.3
3.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
: (ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމު)  3.5   ޤައުމު

  ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް: ކުންފުންޏެއް ފަދަ ތަނެއްނަމަ އެ   3.6
  ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  3.7

  

  މަޢުލޫމާތުގެ އޭޖެންސީ ން މެދުވެރިވި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  .4

  ނަން:  4.1

4.2  :   ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް
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  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  4.3

4.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  4.5

  

  ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު  .5

  މަގާމު:  5.1

  ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:  5.2
ނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވޭނެ ގޮތް:  5.3   އުޖޫރަދެވޭ މިންގަ
5.4  : ނޑައަޅާ ދުވަސް   އުޖޫރަދިނުމަށް ކަ

  :ތަފުސީލުވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ހަމަަސއްކަތްކުރާ ތަނާއި   5.5
  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:  5.6

  ދާިއމީ ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަން:  5.7
  :ތާރީޚުދިއުމަށް ފުރި ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީފާ ހޯދައިދިން ދިވެއްސެއްނަމަ، އެ ވަޒީފާއަށް   5.8
  :ތާރީޚުާރއްޖޭން ވަޒީފާ ހޯދައިދިން ބިދޭސީއެއްނަމަ، ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އައި   5.9

  
______________________________________________________________________  
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  8ޖަދުވަލު 

  
  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަނަންވާނެ ނުކުތާތައް 

  

  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަނަންވާނެ ނުކުތާތައް   .1
  
1.1  :   ކުންފުނީގެ ނަމާއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް

  ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހިނގަމުން އަންނަ އެޑްރެސް:  1.2
  ުކންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  1.3
  އަންނަ މުއްދަތާއި ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:ކުންފުނި ހިނގަމުން   1.4

  ލާއެއްގޮްތ ކޮޕީ:އަސްގެ ސެޓުފިކެޓުރޭޝަން ޓް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވޭތޯއާއި ރަޖިސް  ސަރުކާރުގައި އުމެއްގެޤަ އެ  1.5
:އަދަތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ   1.6   ދު
:އަދަ ލަ މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމު ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  1.7   ދު

: އެ ށްއްޤުތައް ހޯދުމަޙައާަދކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާ  1.8   ޤައުމަކުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޤާނޫނީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ތު އެނގޭނެ ހާލަތު އެނގޭނެ ކުންފުނީގެ އޯޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މާލީ   1.9

ގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިކަމަށް ންފުންޏަކީ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލުންސް، (ބޭންކް ރިފަރެންސްގައި، ކުބޭންކް ރިފަރެ 

  ޅު ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.)ތު ރަނގަހާލަބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ، މާލީ 
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   9 ޖަދުވަލު 

  
  ށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ފޮނުވާ މީހުންނަ  މެދުވެރިވެގެން  އޭޖެންސީ  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

  އޭޖެންސީ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ މަޢުލޫމާތު  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 

  
  އަދާކުރަންދާ ޤައުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުވަޒީފާ   .1

1.1  :   ޤައުމު
  ދީން:  1.2

1.3  :   އާބާދީ އަދި ޖިއޮގްރަފީ
  ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާ:  1.4
:ކައިކޮށް ވާހަކަ ދައްއާންމު  1.5   އުޅޭ ބަސް

1.6  :   ދަތުރު ފަތުރާއި މޫސުމް
1.7  :   ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
: ތައް ހޯދުމަށް އެޙައްޤުވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ   1.8   ޤައުމަކުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޤާނޫނީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

  
  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާޙައުލުގެ ކަންތައްތައް ހުރިނެތް ގޮތް  .2

  ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .3
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  10 ޖަދުވަލު 

  
  އާއި، އޭޖެންސީ  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ފޮނު ބޭރުގެ 

ދެމެދު  އާ އޭޖެންސީ  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ނުވަތަ އެ 

  ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެ ނުކުތާތައް 

  

1.  :   ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  ނަން:  1.1

1.2  :   އެޑްރެސް
  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  1.3

1.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
: (ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމު)  1.5   ޤައުމު
  ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް: ކުންފުނެްޏއްފަދަ ތަނެއްނަމަ އެ   1.6

  ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  1.7
  
  މަޢުލޫާމތު އޭޖެންސީ ވެހިރާއްޖޭގެދިން މެދުވެރިވި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  .2

  ނަން:  2.1
2.2  :   އެޑްރެސް

  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  2.3
2.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  2.5

  
  އޭޖެންސީ މަޢުލޫމާތު ން މެދުވެރިވި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެވަޒާީފ ހަމަޖައްސައިދޭ  .3

  ނަން:  3.1
3.2  :   ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް
  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  3.3

3.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  3.5

  

  ވަޒިފާގެ މަޢުލޫމާތު  .4

  ގާމު:މަ  4.1

  ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:  4.2



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               42 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

41 
 

ނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވޭނެ ގޮތް:  4.3   އުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަ

4.4  : ނޑައަޅާ ދުވަސް   އުޖޫރަދިނުމަށް ކަ
  :ތަފުސީލުވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ހަމަސައްކަތްކުރާ ތަނާއި   4.5
  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚާއި ަވޒީފާގެ   4.6

  ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަން:  4.7
  

  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް   .5

  ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މުއްދަތު:  5.1
  ގެ ދަށުން ފޮނުވޭ މީހުންގެ އަދަދު:އެއްބަސްވުމު  5.2

  ގެ ދަށުން ފޮނުވޭ މީހުންގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:އެއްބަސްވުމު  5.3
ބުއިމާއި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތަކާއި ވިސާ އެންޓްރީ ން މީހާގެ ކެއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއާ އެއަރޕޯޓްުނ ހަވާލުވުމާއި އެ  5.4

: ސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު   ލު
ދިނުމަށް ފަރާތުން  ގެއޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ދިވެިހ   5.5

  ހަމަޖެހިފައިވާ ިޚދުމަތްތައް:

މީހާ ރާއްޖެ  ކުރާ މީހާގެ ކިބައިގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްުނ ބޭނުންވާ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު ނެތިއްޖެނަމަ އެދާވަޒީފާ އަ  5.6
  ގޮތް: ގެނައުމާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނޭ 

ނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރުން  5.7 ނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ކަ . (ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ކަ

  އެކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.)
ވަޒީފާއަށްދާ މީހާއަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭ ވަރަށް  ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ، އެ   5.8

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ  ބަލިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސަބަބަކާުހރެ

  ގޮތް. ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ  އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުާމބެހޭ
  ގޮތް. ވަޒީފާއަށް ދާމީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ  5.9
  

  ގޮތް  ހަމަޖެހިފައިވާދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން   .6

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީހާ ވަޒީފާއަށް ނުފޮނުވިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  6.1   ގޮތް: ކަ

  ގޮތް: އެއްބަސްވުމާ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  6.2
 ގޮތް: މެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަ  6.3
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  11 ޖަދުވަލު 

  
  އާއި އޭޖެންސީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސައިދޭ ހަމަޖައް  ވަޒީފާ  ،ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ފޮނުވާ 

  ނުކުތާތައް ން ބޭރަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަންދާ މީހާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެ އި ރާއްޖެ 

  
1.  :   ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  ނަން:  1.1
1.2  :   އެޑްރެސް

  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  1.3
1.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
: (ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމު)  1.5   ޤައުމު

  ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް: ފަދަ ތަނެއްނަމަ އެ  ކުންފުންޏެއް  1.6
  ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  1.7

  

  މަޢުލޫމާތު އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭދިވެހި   .2

  ނަން:  2.1

2.2  :   އެޑްރެސް
  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  2.3

2.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  2.5

  

  މަޢުލޫމާތު އޭޖެންސީގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭރާއްޖޭން ބޭރުން މެދުވެރިވި   .3

  ނަން:  3.1

3.2  :   ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް
  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރު:  3.3
3.4  :   އީމެއިލް އެޑްރެސް

  ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: އޭޖެންސީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  3.5
  
  މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒިފާ އަދާކުރަންދާ  .4

  ނަން:  4.1
  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  4.2

  އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު  4.3
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4.4  :(   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (ދިވެއްސެއްނަމަ

):ކް ޕާވާރ  4.5   މިޓް ކާޑު ނަންބަރު (ބިދޭސީއެއްނަމަ
  ޓް ނަންބަރު:ޕާސްޕޯ  4.6
  ޤައުމީ ނިސްބަތް:  4.7

  :ތާރީޚު އުފަްނ   4.8
  އިމަޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު:  4.9
  

  ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު  .5

  މަގާމު:  5.1

  ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:  5.2
ނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވޭނެ ގޮތް:  5.3   އުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަ

5.4  : ނޑައަޅާ ދުވަސް   އުޖޫރަދިނުމަށް ކަ
  :ތަފުސީލުވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ހަމަސައްަކތްކުރާ ތަނާއި   5.5
  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:  5.6

  ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަން:  5.7
  

  ވަޒީފާގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް   .6

  ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ   6.1
އާަދކުރުމަށާއި ޗުއްޓީގައި ގޮސް އައިސްވުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން އެނބުރި ރަށަށްދިއުމުގެ ޚަރަދު  ވަޒީފާ  6.2

  ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ:
6.3  :   ޗުއްޓީ ދެވޭ ދުވަސް
  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:  6.4

  ންބުއިމާއި ނިދުން އަދި ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް:ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ކެއި  6.5
  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް:  6.6
:ސޫލާޤާ ގުޅޭގޮތުން އެނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ އު މުވައްޒަފުގެ އަޚު   6.7   ލުތައް

:ސޫމުވައްޒަފުންގެ މަސައްަކތް ބެލޭ އު  6.8   ލު
ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން:ސޫން ވަކިކުރެވިދާނެ އުވަޒީފާއި  6.9   ލުތައް ކަ
  

  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް   .7

  ގެ މުއްދަތު:ރެކްރޫޓްމަންޓު  7.1

ބުއިމާއި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތަކާއި ވިސާ ންމީހާގެ ކެއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންދާ މީހާއާ އެއަރޕޯޓުން ހަވާލުވުމާއި އެ  7.2
: ސޫހަމަޖެހިފައިވާ އުއެންޓްރީ    ލު
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ފަރާތުން  އޭޖެންސީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަޖައްސަިއދޭ ވަޒީފާވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ހަާވލުވުމަށްފަހު  ،ވަޒީފާ އަދާކުރަންދާ މީހާ  7.5

  ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް:
މީހާ  ނުވަތަ ޝަރުޠު ނެތިއްޖެނަމަ އެވަޒީފާ އަދާކުރަންދާ މީހާގެ ކިބައިގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ެފންވަރު   7.6

  ގޮތް: ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނޭ ރާއްޖެ ގެނައުމާބެހޭ

ނޑައެޅި  7.7 ނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ  ފައިވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރުންޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ކަ (ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ކަ
  :އެކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.)

  :ގޮތް  އަދާކުރަންދާ މީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުާރނެވަޒީފާ   7.8

  
  ގޮތް  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  .8

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް މީހާ ނުފޮނުވިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  8.1   ގޮތް: ކަ
  ގޮތް: އެއްބަސްވުމާ ދެފަރާުތންކުރެ ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  8.2

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެހި، އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ   8.3 ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް  ކަ
ވެގެން ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ތެއް ދިމާހާލައިންކާރުކޮށްފިނަމަ ުނވަތަ އެއްވެސް 

  ގޮތް: ތެއް ދިމާވެގެން ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާހާލަ

  ގޮތް: އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  8.4
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   12 ޖަދުވަލު 

  

CONSENT FORM TO TEMPORARILY WIDTHHOLD PASSPORT 
    

Name      

    

Passport No      

    

Nationality      

    

I understand my passport is being taken from me for  visa purposes and I have no objection to leave it 
with the custody of …………………….(agency name)   

 

In case I wish to have the passport back, I know that I can call ………(agency) or ……  

(employer) to get same.  
   

I also understand that my Passport/travel documents and other relevant personal documents are ease 

of access by myself and my employer/sponsor.   

 

    

                

Signature of Passport Holder 

Signature of 

agent   

Name  Name   

Date  Date   

    

    

Agent contact no:    

   Duty Mobile  Fax:   

   Phone:  Email:   

Employer contact no:   

   Mobile   

   Phone:               
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 ޕާސްޕޯޓް  ވަގުތީގޮތުން  ހިފެހެއްޓުމާ  މެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން 

 
: ބިދޭސީ މީހާގެ  .1   މަޢުލޫމާތު

1.1  :   ...............................................................................................................ނަން
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/ . އަދި އަހުރެންގެ ޕާސްޕޯޓް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓް އަދި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ޒާތީ ލިޔެކިއުންތައް  ިލބޭނެއެވެ
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