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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު  މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 

 .1 ތަޢާރުފު 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ  20/2021މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(
( ވަަނ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 69ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ފައިވާ، ފޮރިްނ ވައިލައިނަންބަރުގެ ދަުށން ބާރު ިލބިގެން އެކުލަ
ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަްށ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި 

ލުތައް ސޫއުކުރުމާ ގުޅޭ ނުތަމްރީ ކުރެވޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންއައްޔަނު
 .ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ

 ގަވާއިދު" އެވެ. ކުރުމުގެ"މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(   

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފޮރިން  ،ދަކީސަގު މަ ވާއިދުގެގަ މި .2 ދު ުގސަމަ
މުވައްޒަފުންނަކީ ފޮރިން އަދާކުރާ އެންމެހައި  ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ

ދަ ޚާއްޞަ ތަމްރީނާއި، ހުނަރާއި، ފަ ލުކުރެވޭހާސި ދުތައް ގުސަސަރވިސްގެ މަ
 ހައި އެންމެ ދޭންެޖހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޓަކައި  ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުަމށް

ރިޖީ ޚާ ޓުމެވެ. އަދި ބެލެހެއް ގައިހިން އެކަން ، ދީ ތައްނުތަމްރީ ލީމާއިޢުތަ
 މަލުކުރާނޭ ޢަ ހިފެހެއްޓުމުގައި ފެންވަރު ތަމްރީނުތަކުގެ ދާއިރާއަށް ލިބޭ 

 އިހަމަހަމަކަމާ މުވައްޒަފުންނަށް، ކަނޑައެޅުމާއި މިންގަނޑުތައް
، ދިނުމާއި ތުޞަ ފުރު އުނގެނުމުގެ ތަމްރީނާއި ލީމާއިޢުތަ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

 ކަނޑައެޅުމެވެ.  ކަންކަން އެންމެހައި ގުޅޭ ކަމާ މި

ފޮރިން އިްނސްޓިޓިއުޓް ެމދުެވރިކޮށް 

 ދިނުން  ތަމްރީނު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިމާއްދާވަނަ  64 ގެފޮރިން ސަރވިސް ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ  .3

ފޮރިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފޮިރން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ،ގޮތުގެ މަތީން
ސަދުތައް ގުމަ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 4ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ 

 ފޮރިްނ ސަރވިސްގެ ޓަކައި،  ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ފަދަ ޤާބިލު ހާސިލުކުރެވޭ
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އްޔަނުކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަްށ އަމުވައްޒަފުންނާއި ފޮރިން ސަރވިސްއަށް 
 ން ދޭންވާެނއެވެ. ޓުފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއު ،ނުތަމްރީބޭނުންވާ 

ބޭނުްނވާ ތަްމރީނުަތއް  ަވއްޒަފުްނނަށްމު
 ދެެނގަތުން 

 ތަކާއިިމނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަްނޓް ،ތަމްީރނުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ  )ހ(  .4
ދެނެަގނެ، ްޓރޭނިންގ ޔުނިޓްތަކާ ަމޝްވަރާކޮށްގެން  ތަކާއިޑިވިޜަން

 ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ރިކުއަރމަންޓް ހެދުމަށްފަުހ، މުަވއްޒަފުން ތަމްރީނު
 ގެދިގު ރާސްތާ ރާސްތާގެ ޕްލޭނާއި،މެދު ، ރާސްތާގެ ޕްލޭނާއި ކުރު

މީލާދީ ކޮންމެ އަަހރެއްގެ  ،ންޓުފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއު ،ޕްލޭނެއް
  މަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.  މޭ

 )ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް( އިތުރަށް މުރާޖަޢާއެ އަހަރަކު  )ށ(   
އޭގައިވާ ތަމްރީުނތަކަްށ  އެކަްނ ކުރުމަށްފަހު،ކުރަންޖެހޭނަމަ، 

  ލަންާވނެއެވެ. ވައިހުޅުކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް 

ތަމްރީަނށްފަުހ ދިގު މުއްދަތުގެ  ،ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮުވމާއި )ނ(   
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންްޓ  ،ކަންކަން ނިންމާނީޚިދުމަތްކުރުން ފަދަ 

  ންނެވެ. ތީމަ ގެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުއެ

ުމވަްއޒަފުން ޚާިރޖީ ދާިއާރއިން 

 ތަމްރީނުުކރުން 
ޑަރއެއް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ރވިސް ކޭސަޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން  )ހ(  .5

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަީކ ފޮރިން ސަރވިސްގޮތުން 
 ،ލުބިޤާ، ފައިވާރިބާ ލިބިޖުގުޅޭގޮތުން ތަރިޖީ ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަމާ ޚާ

މުވައްޒަުފންނަްށ  ،ނުޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުަމްށ ބޭނުންާވ ތަމްރީ
 ގަވާއިދުން ދޭންވާނެއެވެ. 

  ނުމުްއދަުތގެ ތަމްރީ  ކުރު

 

މަސައްކަާތ ރިޖީ ދާއިރާގެ އެކި ޚާކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ގޮުތގައި  )ހ( .6
ގުޅޭގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ަމޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހޯދައިދިނުމަށް ހިންޭގ 

ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކާއި  .ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނޭނެއެވެ
ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގައި 

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްާވ ޢަމަލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީގައި އެކަމަށް
 ،ންނެވެ. ކުރު މުްއދަތުގެ ތަމްރީނު ކަމުގައި ބެެލވޭނީތީމަ ގޮތުގެ

ޓަކައި ބައިވެރިކުރެވޭ   ާޤބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށްމުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި
އަމް، ސްޓަޑީ ޓުއަރ ޒިކުރު ކޯސްތަކާއި، ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް، ސިމްޕޯ

 ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.
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 ވަނީއެވެ.  މިތިރީގަިއ  ،ތަމްރީނުގެ ބާވަތްތައް  )ށ( 6
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ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ މަޢުލޫާމުތ  ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ވަކި ކަންކަމަށް (1)   
ތަކާއި، ވަރކްޝޮޕާއި، ދިނުމުގެ ކޯސްތަކާއި، ސެމިނަރ

 ؛ރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައްސްޓަޑީ ޓުއަ ،ތަކާއިއަމްސިމްޕޯޒި

ޚާރިޖީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޭބސިކް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޓްރޭނިންގ  (2)   
ން ފެށިގެން މަތީ އި 1ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 

ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ބަިއވެރިކޮށްގެން ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ 
މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ތަމްރީުނ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް.

ކުރު މުްއދަތަށް ތަްމރީނަށް ދާ 

 މުަވއްޒަފުން 

 ،ތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ަޢމަލުކުރެވޭނީނުރު މުއްދަތަކަށް ތަމްރީކު . 7
   ންނެވެ.ތީ ގޮތުގެ މަ ނިވިއަންނަ

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނުަވތަ އަމިއްލަގޮތުން ތަމްރީެނއްގައި  )ހ(  
ީވއްލާ ދުވަހުން ެފށިގެން އެނބުރި އައިސް  ޓަކައި އޮފީުހން ބައިވެރިވުމަށް

ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކަކީ އޮފީހަްށ 
 ނުގުނޭނެއެވެ. އެއްޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތުގެ ގޮތުގަ

ނުވާނަމަ،  ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި )ށ(   
ތަމްރީނު ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަްށ 
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ކެނޑެމުންދާނެއެވެ. ތަމްރީނުގައި 
ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، 

     ުހ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުއްދަތު ކެނޑެމުންދާނީ، ތަމްރީނު ނިންމުަމށްފަ
 އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކުންނެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުެގ  ( ނ)   
ކުށުގެ އަދަބުގަިއ  ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުވެ، އެ

ޚިދުމަތްކުރަްނ  ،ފައި ހުންނަ ދުވަސްތައްކޮށްނަމަ، ހައްޔަރުކޮށްފިހައްޔަރު
އިރު އޮފީހަށް ކުރިއޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރެއަކުން ުނކެނޑޭނެއެވެ. ހައްޔަރު

 ،ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތްބައި ކެނޑެން ފަށާނީ ކުރަން ޚިދުމަތް
 އޮފީހުގެ ވަޒީފާ އަލުން ހަމަޖެހުުމންނެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ތަމްރީނުތަކުެގ ތެރެއިން އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑި ނޫްނ  )ރ(   
ގަޑިތަކުގައި ކިޔެވުން އޮންނަ ތަމްރީނެއްގައި މުވައްޒަފު އަމިއްލަގޮތުްނ 

 ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް ދަތިނުވާނޭ  ،ބައިވެރިވެވޭނީ
 ގައިޝަނަށް ައންބަލާ ސެކް ތައްމުވައްޒަުފންގެ ަކންތައް ،ންތީގެ މަތެއްގޮ
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ރާއްޖެއިން  ،ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ،އެވެ. މިގޮުތންގަހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު
ވެސް  ބޭރުގައި ހިންގާ ޑިސްޓަންްޓ ލަރނިންގ ކޯސްތަކުގައި 

ން މުވައްޒަފުންނަްށ ތީގެ މަތެއްގޮނޭ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ
 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. 

ުކރެވޭނީ  ލުހާސި ނުޕޯސްޓިންގައި ހުރެ އަމިއްލަގޮތުން ތަމްރީމުވައްޒަފަކު  )ބ(  
ޕޯސްޓިންގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި މިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަިތުނވާނޭ 

ގެ މަތީްނ، ހެޑް އޮފް ިމޝަންގެ ހުއްދަ ިލބިގެްނނެވެ. ިމގޮތުްނ ތެއްގޮ
އްގައި މިޝަން ޕޯސްޓިންގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އަމިއްލަގޮތުން ތަމްރީނެ 

 ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.  ވެސް އާއެކަން މިނިސްޓްރީ ،ބައިވެރިވާނަމަ

ނުވަަތ  މަސްދުވަސް )ބާރަ( 12 ،އްދަތުގެ ތަމްރީނުކަމަށް ބަލާނީކުރު މު )ޅ(   
އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކެވެ. ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުކަމަށް 

 މްރީުނތަކެވެ.ދިގު މުއްދަތުގެ ތަ ށްވުރެހަ މަސްދުވަ )ބާރަ( 12 ،ބަލާނީ
މަސްދުވަހަށްވުެރ ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީުނަތކުގައި  )ބާރަ( 12

 ބައިވެރިވާނަމަ، ވަގުތީގޮުތން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަމްރީނުތަުކަގއި ަބއިެވރިކުރާ 

 މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާަރއާއި ޢިނާޔަްތތައް 
    ވަތަ ނުތަމްރީނުތަުކގައި )ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  .8

އިން ބޭރަްށ )ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ރާއްޖެ 12
ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުގަިއވާ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިަޔ 

ހެނިހެން އެލަވަންސްތައް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި އެ
)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި، ވަޒީފާއިން  12

ވަގުތީގޮތުން ވަކިކުރާގޮަތށް އޮީފހުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މުވައްޒަުފ ތަމްރީނުގަިއ 
މުސާރައާ  މަޤާމުގެ އަސާސީ ،ގޮސް ހުންނަ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފަށް ލިބޭނީ

 އެއްވަރުގެ އެލަވަންސެކެވެ. 

ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާމްތަުކަގއި މުަވއްޒަުފްނ 

ބަިއވެރިުކރާިއރު ުމވަްއޒަފުްނގެ 
ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ ސެްކޝަނުން 

 ފުރިހަމަުކރަންެޖހޭ ކަންތައްަތއް 

ބަިއވެރިކުރާއިރު، ގެ ދަށުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ދުމި ގަވާއި . 9
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުްނ  ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް
 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

އައިސް ގުޅޭނެ މަޤާމު،  މުވައްޒަފު ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި )ހ(  
 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ރިޒާވްކުރުން.  
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ހުންނަ މުއްދަތުގައި މުވަްއޒަފުގެ  ފުރިހަމަކުރަން މުވައްޒަފު ތަމްރީނު )ށ(  
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އޮފީހުްނ 

 ހަމަޖެއްސުން. 

ތަމްރީނުގައި ފޮނުވޭ މުވައްޒަފަކީ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގަިއ  )ނ(  
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ފާއިތުވެދިޔަ 

 ގޮތުން ލިޔުމުން އިންޒާރު ދީފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވުން. 

ދިގު  އި ޕްރޮގްރާމާ ގޮތުން ހޯދާ ކުރު މުއްދަތުގެމުވައްޒަފު އަމިއްލަ )ރ(  
މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމާމެދު، މުވައްޒަފު 

އް އޮތްޯތ ޟެތިރާޢުމަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަން/ ޔުނިޓުގެ އި
 ބެލުން.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ބ(  
ހޯދާ އިތުރު ތަމްރީުނ ވީއްލައިފައިވާ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަގޮތުން 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  ،ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވީއްލޭނީ

)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް  1އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 ވުމަށް ފަހުގައިތޯ ބެުލން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ތަމްރީނުތަކުގައި މުވައްޒަފުްނ  )ހ(  .10 ތަމްރީނުތަަކށް ކުރާ ޚަަރދު 
ބައިވެރިކުރާނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި 
 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންާވެނއެވެ. 

ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ތަްމރީނުތަކުގައި  )ށ(   
ރާއްޖޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި ޚަރަދުތަކެއް 
ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެހީދޭ ފަރާުތްނ ލިބޭގޮތަްށ ހަމަޖެހިފައިވާނަަމ، އެފަދަ 

 އެ އެހީދޭ ފަރާތުންނެވެ.  ،ޚަރަދުތައް ކުރާނީ

، ޕާއިވަރކްޝޮ، އާއިސެމިނަރ، އާއިޓްރެއިނިންގ، ހާއިދަތުގެ ކޯކުރު މުއް )ނ(   

ހުރިހައި  ގެ ގޮތުގައިއެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ،ސްޓަޑީޓުއަރ ފަދަ
 ފަކުޚަރަދެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިަފއިނުވާ ތަމްރީނެއްގައި މުވަްއޒަ

 ،އެކަން ކުރާނީ ،ނަމަޖެބައިވެރިކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއް
ންގ ރިކުއަރމަންޓުގައި ހިމެިނފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ އެ އަހަރެއްގެ ޓްރެއިނި

އިރާއެއްތޯ ބެލުމަށްފަުހ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ެއކަމަށް ދާ
 ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި ނަމައެވެ. ނަމަވެސް، އޮފީހުން ޚަރަދުކުރެވެން ނެތް 



 ސަރުކާުރެގ ގެޒެޓް ދިވެހި        R-141/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:               206 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް: 

8 

 

   ލަތެއްގައި، އެ މުވައްޒަފު އެދޭކަމަށްވާނަމަ، މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ހާ
 މަޖެއްސިދާނެއެވެ. އެ ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ހަ

ތަމްރީނުތަަކށް ފޮނުވޭ ުމަވއްޒަފުން 
 ން ވު އިްޤރާރުުކރު

އި ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކަށާކުރު މުއްދަތުގެ  ،ވާމުވައްޒަފުން ފޮނު .11
 ،ޓަކައި އޮފީަހށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤްރާރުކުރުވުމަށް ،ތަކަށް ފޮނުޭވނީނުތަމްރީ

 މުވައްޒަފަކާ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

ޓަކައި ުމސާރަ ނުިލބޭޮގތަށް  ކިޔެވުމަށް

 ވީއްލުން 
ުމވައްޒަފުންެގ  ،ޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލޭނީ ކިޔެވުމަށް .12

 ންނެވެ. ތީމަ އިދުގައިވާ ގޮތުގެވާގަ

ރާްއޖެާއއި ާރއްެޖއިންޭބުރގައި ހިްނގޭ 

ދިގު ުމްއދަތުގެ ަތމްރީނު 
ޕްރޮްގރާމުތަުކަގއި އޮފީުހގެ ފަރާތުން 

 މުަވއްޒަފުން ބަިއވެރިުކރުން 

ފައިވާ ދިުގ މުއްދަުތގެ ތަމްރީުނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ލިބޭޮގތަށް ހަމަޖެހި .13
ން ތީމަ ގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމު

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހި )ހ(   
          ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގައި 

 ވޭނެއެވެ.ން ޢަމަލުކުރެތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

މު، ޤާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ގުޅޭނެ މަ ތަމްރީނުމުވައްޒަފު  (ށ)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.  އެއްގޮތަށް ރިޒާވް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ

މުވައްޒަފު ތަމްރީނުގައި ހުންަނ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ  (ނ)  
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އޮފީހުްނ 

މު، އެ މުވައްޒަފަކު ޤާފައިވާ މަކޮށްމިގޮތުން ރިޒާވް  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ނިމިގެން އެނބުރި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންެދން ިރޒަރވް  ތަމްރީނު

މުގައި މީހަކު ނެތުމުން އޮފީހުެގ ޤާފައިވާ މުއްދަތުގައި، އެ މަކޮށް
ފަކު މުގައި މުވައްޒަޤާމަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ، ވަގުތީގޮތުން އެ މަ

 ގެންގުޅެވޭނެއެވެ. 

ދިގު މުއްދަތުެގ ތަމްރީނުތަުކގައި  ގާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ިހންރާ (ރ)  
ްނ ތީމަ ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުން، ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ

މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި 
އެދޭކަމަށްވާނަަމ، ިތރީގައި  ނާޔަތް ލިޭބގޮތަށް ދާން ޢިމުސާރައާ އެއްވަރުގެ 

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެްއބަޔަްށ ގޮަތށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 އިތުރަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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        )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ނުަވތަ  3ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ،  (1)   
ދެމެދުގެ  ސްދުވަހާމަ)ހައެއް(  6އި ސްދުވަހާމަ)ތިނެއް(  3

  ؛އަހަުރދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)ދޭއް(  2މުއްދަތެއްނަމަ، 

 ދުވަސް ނުވަތަ އަހަރު)އެކެއް(  1ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ،  (2)   
)އެކެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ  1އި މަސްދުވަހާ)ހައެއް(  6

  ؛އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)ިތނެއް(  3މުއްދަތެއްނަމަ، 

         ދުވަސް ނުވަތައަހަރު)ދޭއް(  2ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ،  (3)   
ދެމެދުގެ  ދުވަހާއަހަރު)ދޭއް(  2އި ދުވަހާ)އެކެއް( އަހަރު 1

 ؛ައހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)ހަތަރެއް(  4މުއްދަތެއްނަމަ، 

 ދުވަސް ނުވަތަ އަހަރު)ަހތަރެއް(  4ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  (4)   
ދެމެދުެގ  ދުވަހާއަހަރު)ހަތަރެއް(  4އި ދުވަހާއަހަރު)ދޭއް(  2

  ؛އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)ފަހެއް(  5މުއްދަތެއްނަމަ، 

ށްވުރެ ދިގު )ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހަ 4ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  (5)   
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.)ހަތެްއ( އަަހރު 7މުއްދަތެއްނަމަ، 

ރާްއޖެާއއި ާރއްެޖއިންޭބރުން ުމަވއްޒަފު 

އަިމއްލަގޮުތން ހޯދާ ކުރު ުމއްަދތުގެ 
ްޕރޮްގރާމްތަުކަގއި  ތަމްރީނު

 މުަވއްޒަުފން ީވއްލުން  ބަިއވެރިުކރުމަށް

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުވައްޒަފުން އަމިއްލަގޮތުން ޚާރިޖީ ދާއިރާއާ  )ހ( .14
ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ތަމްރީނުގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ކުރު މުއްދަތުގެ 

ގަވާއިދުގައި  މި މި މާއްދާއާއި ،މުވައްޒަފުން ވީއްލުމުގައި
ްނ ތީމަ ގޮތުގެ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާސޫފައިވާ އުއިކަނޑައަޅަ

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

ގުޅިގެން މުވައްޒަފު  ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާ )ށ(  
ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ނުރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފު އަދާކުރަންޖެޭހ 

ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެކަމަށް އޫމަސް
 ލިޔުމުން އޮފީހުގައި އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމާމެދު، މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުާރ  ތަމްރީނު )ނ(   
 ނުވާނެއެވެ.  އް އޮވެގެންޟެގެ އިޢުތިރާޓުޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަން/ޔުނި

ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ތަމްރީނުއަމިއްލަގޮތުން މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާ  )ރ(  
ެވގެްނ ގިނަ ،ބައިވެރިވުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަުށން މުވައްޒަފުން ވީއްލޭނީ

 ދުވަހުގެ މުއްަދތަށެވެ. މަސް)ތިނެއް(  3
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ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ތަމްރީނު )ބ(   
މަސްދުވަސް )ތިނެްއ(  3ތަމްރީުނގެ މުއްދަތަކީ  ،ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނީ

މަސްދުވަހުގެ )ހައެއް(  6 ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ
މުވައްޒަފު އޮީފހަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ  މުއްދަތަށް

 ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ރާްއޖެާއއި ާރއްެޖއިން ޭބރުަގއި ހިްނގޭ 

ދިގު ުމްއދަތުގެ ަތމްރީުނތަކުަގއި 

އަިމއްލަގޮުތން ބަިއެވރިވާ ުމަވއްޒަފުްނ، 
 އޮފީހަށް ިޚދުމަތް ކުަރންޖެހޭ އުސޫލު 

ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގަިއ  ގާރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިން ރާއްޖެއާއި .15
އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ މުަވއްޒަފުން، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ ޢިނާޔަްތ 

ން އޮފީހަްށ ތީ މަ ލިބޭގޮތަށް ާދން އެދޭކަމަށްވާަނމަ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
  ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ، ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

  )ިތނެއް( 3)ތިެނއް( މަސްދުވަސް ނުވަތަ  3ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  )ހ(  
        ،ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ ސްދުވަހާ)ހައެއް( މަ  6އި ސްދުވަހާމަ
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 1

 )ަހއެއް( 6ރުދުވަސް ނުވަތަ )އެކެްއ( އަހަ 1ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  )ށ(  
        ،ދެމެދުގެ މުއްދަތެްއނަމަ )އެކެއް( ައހަރުދުވަހާ 1މަސްދުވަހާއި 

 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 6އި )އެކެއް( އަހަރުދުވަހާ 1

)އެކެއް(  1ދުވަސް ނުވަތަ )ދޭއް( އަހަރު 2ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  )ނ(  
)ދޭއް(  2ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަަމ،  )ދޭއް( އަހަރުުދވަހާ 2އަހަރުދުވަހާއި 

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 

)ދޭއް(  2)ހަަތރެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ  4ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  )ރ(  
     މުއްދަތެްއނަމަ، ދެމެދުގެ )ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހާ 4ރުދުވަހާއި އަހަ
 )ހަެއއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 6އި )ދޭއް( އަހަރުދުވަހާ 2

އްދަތެއްނަމަ، )ހަތަރެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގު މު 4ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  )ބ(  
 ދުވަހުގެ މުއްަދތަށް.)ތިނެއް( އަހަރު 3

ިދގުުމއްދަުތގެ  ާތއިކުރުުމއްދަ

ތަުކަގއި ަބއިެވރިވާ ަފރާތްތަކަްށ ނުތަމްރީ
 އެްއަވރުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުން  ޔާމުާސރަ

ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްީރނުތަކުގަިއ ބައިވެރިވާ  ތަމްރީނުތަކާއި ކުރު މުއްދަތުގެ  .16
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  ،ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ

 ންނެވެ. ތީމަ
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އެއްވަރުގެ ޢިނާޔަތް ލިބޭގޮަތށް ކުރިން ތަްމރީނެއް  ޔާއޮފީހުން މުސާރަ )ހ(  
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ  ނު ތަމްރީ ނަމަ، އެ ފަކުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަ

 ވާންވާނެއެވެ.ދުވަސް އަހަރު)އެކެއް(  1އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ މީލާދީ 

ރީނަކީ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ ޢިނާޔަތާއެކު މުވައްޒަފު ވީއްލޭ ތަމް  )ށ(  
ރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނެއް ނަމަ، އޮފީހުގެ ރަސްމީ ަގޑީގައި 

 ހިންގާ ތަމްރީނެއްކަމުގައި ވާންާވނެއެވެ. 

އޮފީހުގެ ޓްރެއިނިންގ  ،ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ތަމްރީނުެގ ދާއިރާ )ނ(  
ރިކުއަރމަންޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ޓްރެިއނިންގ 

ނުވާނަމަ، އެ ތަމްރީނަކީ ޮއފީހަްށ  ރިކުއަރމަންޓުގައި ހިމެނިފައި
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ  ،ބޭނުންތެރި ތަމްީރނެއްކަމަްށ ބަޔާންކޮށް
 ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ޓަކައި  އާ އެއްވަރުގެ ޢިނާޔަތާއެކު މުވައްޒަފު ވީއްލުމަށްމުސާރަ )ރ(  
ފަިއ އި ސޮއިކޮށްމުވައްޒަފާއި އޮފީހާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ަތމްރީނު  ،ތަމްރީނަށް ބަދަުލގެަނއުާމއި

 ފުރިހަމަ ުނވުން ުނވަތަ ފާސްުނވުން 
ހުންނަ މުވައްޒަފަކު  އެއްބަސްވެގެން ތަމްރީނުގައި ގޮސްއޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް  .17

އެކަްނ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެަނމަ ނުވަތަ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، ޮއފީހަށް 
އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ތަމްީރނުގެ މުއްދަތަށް ބަަދލެއް ގެްނނަންޖެހުމާއި،  

އޮފީހުގެ  ،ނަްނވާނީގެން ލުބަދައެހެނިހެން ތަމްރީނާ ގުޅޭގޮތުން ގެންނަންެޖހޭ 
 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. 

 ަފއި އެކަންތަމްރީނު ުފރިހަމަކޮށް
 ހުށަހެޅުން  ސެޓުފިކެޓުއެްނގުާމއި 

އި ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާކުރު މުއްދަތުގެ  ގާރާއްޖޭގައި ހިން .18
ނިޭމތާ ލަސްވެގެން  ނުތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން، ތަމްރީ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިމނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.)ތިނެއް(  3

ގެްނނަންވާނެއެވެ.  ތަމްރީނުގެ ސެޓުފިކެޓު ،ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްގެން އަންަނއިރު .19 ހުށަހެޅުން  ސެޓުފިކެޓުލީމީ ޢުތަ
 ނުުކންނަންވާއިރަްށ ސެޓުފިކެޓު ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަންވާއިރަށް ުނވަތަ އޮފީހަށް 

ބެހޭ ރަސްމީ ނުލިބުުނނަމަ، ކިޔެވި މަރުކަުޒން ނުވަަތ ތަމްރީނު ހިންގުމާ 
        ،ކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދައިފަރާތަކުން އެ މުވައްޒަފަކު ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި

ތަމްރީނުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެްއ  ،ލިޔުން ގެންނަންާވނެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި އެ
އެކު ފުރިހަމަކުރިކަން އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. ތަމްރީނުގެ މޮޑިއުްލ ކާމިޔާބުކަމާ

ނުވަތަ ސެމެސްޓަރތަކުގެ ނަތީާޖ )ޓްރާންސްކްރިޕްޓް( ފަދަ ލިުޔމަކީ އެކިއެކި 
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މަރުކަޒުތަކުން ތަފާތު ފޯމެޓުގައި ދޫކުރާ ލިޔުންތަކަކަށް ވުމާއެކު، އެފަދަ ލިޔުމެއް 
 ބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ގަޔުމެއް ކަމުގައި އެއީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލި

ުފރިހަމަުކރުމަށްފަހު ވަޒީފާ  ނުތަމްރީ
 ހަމަެޖއްުސން 

ފައިވާ މަޤާމަށް ކޮށްރިޒާވް ،އެނބުރި އައުމުން ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފު ނުތަމްރީ .20
 މުވައްޒަފު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 

އޮފީހަށް ިޚދުމަތްުކރަްނޖެހޭ ުމވައްޒަުފްނ 
 ޚިުދމަތް ނުކުުރމުން އެ

 ޮގތް  މަލުކުެރވޭނެޢަމުަވއްޒަފުްނނާެމދު 

 )ހ( .21

 

 

 

 

އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަްސވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ފަާރތުްނ 
ވިޔަސް، އެނބުިރ  ނުވަތަ އަމިއްލަގޮތުން ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރިކަމުގައި

 އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އޮފީހަށް ޚިދުމަތްއައިސް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް 
މީހަުކ  ކުރަންވާނެއެވެ. އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެ 

ޚިދުމަތްނުކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުަޑކޮށް،  ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް
       މަުލ ހިންާގނަމަ،ޢަބާވަތުެގ އެކަށީގެންނުވާ  ނުވަތަ މިނޫންވެސް މި

ން ިފޔަވަޅު ތީމަ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެކާ މެދު ފަމުވައްޒަ އެ
ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށް ހިނގި ަޚރަދުގެ  އަދި ޚިދުމަތްއެޅޭނެއެވެ. 

  އެވެ. ޝަރީަޢތަށް ހުަށހެޅޭނެ ބަދަލު ހޯދުމަށް

އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު، ކޮންމެހެން ވަީޒފާއިްނ  )ށ(  
ޚަރަދު،  ރިކުރުމަށް ކު ނުމީހަކު ތަމްރީ އެ ،ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ހާަލތެއްގައި

       ،ކުރާގޮތަށްޞްއޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދައްކައި ޚަލާ
މުވައްޒަފަކާއި އޮފީހާ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ޚިދުމަްތ  އެ

ނުކުާރގޮތަްށ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް 
 ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.  ފައިހަމަޖައްސައި

އޮފީހަށް ިޚދުމަތް ނުުކރާގޮަތށް ދޫކޮށްލާ 
 ރިުކރުމަށް ކު ނުމުަވއްޒަފުން ަތމްރީ

 ޚަަރދު ހޯދުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މި އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެޭހ  )ހ( .22
ނުވަތަ ނުކުާރގޮތަްށ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތް ނުކޮށްފިނަމަ، 

 ،ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، މުވައްޒަފާ އޮފީހާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި
ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަްށ 

 ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.  ފައިހަމަޖައްސައި

 ނު ކުރިން ތަމްރީކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ޚިދުމަތް )ށ(  
ކުރެވުނު  ނުތަމްރީ ،ކުރެވުނު ފަރާތް ޚިދުމަތުްނ ދޫކޮށްލުމުގައި

        އަންދާސީ ހިސާބެއް، އޮފީހާއި ނެމުވައްޒަފުގެ ތަމްރީނަށް ޚަރަދުވާ
 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.  ހަދާއެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު 

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދޭ ތަމްރީެނއްގައި މަލުކުރަން ފަށާިއރު، ޢަމި ގަވާއިދަށް  )ނ(   
ފުރިހަަމ  ނުވަމުންާދ މުވައްޒަފުންނާއި، ތަމްރީނުބައިވެރިވެގެން ތަމްރީ
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ފައިނުވާ މުވައްޒަފުން، ިޚދުމަްތ ށައިފަ ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާ އަދާކުރަން
ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގައި 

 )ށ( ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  ،މަލުކުރެވޭނީޢަ
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ  އިމުވައްޒަފާ ،ދާއިގެ ޚަރަނުމަތީން ތަމްރީ

ވެޭވ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ދެމެދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތާ 
ފައިސާއެއް އޮފީހަށް ައނބުާރ  ދައްކަންޖެހޭ އިތުރު ފައިސާއެއްވާނަމަ، އެ

 ކުމަށް އެއްބަސްވެ، އިޤުރާރެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ދެއް

އޮފީހަށް ިޚދުމަތް ކުަރންޖެހޭ މުްއދަތު 

 ފަސްކުރުން 
ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ އަމިއްލަގޮތުން ތަމްރީނެއް ފުރިހަަމކުރުމާ  )ހ( .23

ފައިވާ ސައި ގުޅިގެން މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ހަމަޖައް
ޓަކައި އޮފީހަށް ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފަކު، އިތުރަށް ކިޔެވުމަށް

މަލުކުރެވޭނީ، ޢަ ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތު ަފސްކުރަން އެދޭނަމަ
 މަތީންނެވެ. ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ

ޓަކައި، ކިޔަވަން ދިއުމަްށ  އިތުރު ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުުރމަށް (1)   
ކަމުގެ ލިޔުން ޖާގަ ލިބިފައިވާ އިވާ މަރުކަޒުންހަމަޖެހިފަ

ުތ ވެފައިވާ މުއްދަކުރަން އެއްބަސްފީަހށް ޚިދުމަތްހުށަހެޅުމުން، އޮ
ތަމްރީނުެގ  ،ޚިދުމަތް ފަސްކޮށްދެވޭނީ ށްފަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަ

 މުއްދަތަށެވެ. 

ޞިއްޙީގޮތުން ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިމާ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ  (2)   
    ށްވުރެ ދުވަހަ)އެކެއް( އަހަރު 1ރުވާ ހޯދުމަށް ފަރާތްތަކަށް ފަ

 ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ފަސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ަރށަށް ނުަވތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ  (3)   
ދައުލަތުގެ ބޭުނންތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ 

ނބިންާނއި ދަރިން އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ފިރިން/އަ
    )އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުެރ  1ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް 

 ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ފަސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

މުން މިކަން ޚިދުމަތް ފަސްކޮށްދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔު (4)   
 މުއްދަތު ހަމަވުމުން ށްފައިވާ ޚިދުމަތް ަފސްކޮ އެންގޭނެއެވެ. އަދި

 ޚިދުމަތަށް ނުކުންނަންާވނެއެވެ. 

ގެން ކުރިން ތަމްރީނެއް އޮފީހުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސައިދީ (5)   
ކުރުމާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ފައިސާގެ ވަކި މިންވަރެއް ފުރިހަމަ
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ފުރިހަމަކުރަންދާ  ،އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ
މުއްދަތުގައި އޮފީހަްށ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާނެ ގެ ނުތަމްރީ

ފަރާތާއި އޮފީހާ ދެމެދު މިގޮތަްށ  ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، އެ
 . އަދިޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްަގއި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ދައްކަމުންދާ ފައިާސ  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ތަމްރީނުގެ ުމއްދަތުގައި
ން އެދޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަމަށް އެދި އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކުރަ
 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ޖެިހފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރަން )ށ(   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުެގ އިތުރުން، ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެްނ 

މުވައްޒަުފންގެ ންމާީނ، އެކަން ނި ،ޚިދުމަތް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިއްެޖނަމަ
ިހއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް  ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތުްނ،

ކޮމިޓީން ނިންމާ ޮގތެއްެގ  ހުށަަހޅައި، އެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް
 ންނެވެ.ތީމަ

އޮފީހަށް ިޚދުމަތްުކރަްނޖެހޭ ުމވައްޒަުފްނ 

 އިާދރާއަަކށްދައުލަުތގެ އެެހން 

 ބަދަުލވުން 

، ފަކުއޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްކުރެވިގެން ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަ .24

 ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ދިއުމަށް އެދޭނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ތަމްރީނު 
 ފައިޚަރަދު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ަހމަޖައްސައި ރިކުރުމަށް އޮފީހުން ކު

 ދާނެއެވެ. ކޮށްލެވިދޫ

އޮފީހުގެ ަފރާތުން ތަްމރީުނދޭ 
 މުަވއްޒަފުްނގެ މަޢުލޫާމތު ބެލެހެއްޓުން 

    ،އެ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ތަމްރީނެއްގައި މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވުމުން .25
އެ މުވައްޒަފު ތަމްރީނުގައި ގޮސް ހުންނަ ހުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ތަމްރީނާބެޭހ 

މުވައްޒަފުންެގ  ،ގޮތް ށްދާޔަ ކިޔެވުން ކުރިމުވައްޒަފުންގެ ،މަޢުލޫމާތާއި
އްޓަުމްނ މުވައްޒަފުގެ ފައިލުގައި ބަލަހަ ،ފަރާުތންކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ 

 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި މި ގަވާއިދު  .26 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ. ޝާއިޢުކުރާ

            ،ހިނދަކު ހައިމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ .27 މާނަކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން  ،ބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީޢިގަވާއިދުގައިވާ ލަފުޒުތަކާއި  މި

 ބާރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ޢިއެ ލަފުޒުތަކާއި  ގެ ޤާނޫނުގައިްސަރވިސ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު  ެއވަނީ، "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުެނފައި )ހ(  
ހަވާލުކޮށްފައިާވ އިރެއްގައި  އެކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ޛުތަންފީ

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

މިޝަންތަކަށާިއ  "ޕޯސްޓިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް )ށ(  
 ވެ. މަށެއަދާކުރުމަށް ދާ ދިއު ތަކުގެ ވަޒީފާ ޓުކޮންސިއުލަރ ޕޯސް

، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ފޮރިން ވެހިރާއްޖޭގެ"ދި )ނ(  

 ސަރިވސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2021/20 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 .ހިމެނޭގޮތުންނެވެ އިޞްލާޙުތައް ެގނެވޭ  ޤާނޫނަށް އެ އާއި( ޤާނޫނު

____________________ 


