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  ގަވާއިދު  ބެހޭ އާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނީސ 
  

  
 )ހ( .1  ތަޢާރުފާއި ަނން 

  
  

ވަަނ މާއާްދގެ ަދުށްނ  65ގެ  2008/2ިމގަވާއިދީަކ ޤޫާނުނ ަންނބަރު 
ސޯޝަލް ޯލއިމަންޓް ެއްނޑް މިިނސްޓަރ ޮއފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމްްޕ

  .ރިޓީ އަްށ ލިބިފައިވާ ާބރުގެ ަދށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެސެކިއު

 
 
  

  .އެވެ' އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއެާބހޭ ގަވާއިދު'ިމގަވާއަިދްށ ިކޔަނީ  )ށ( 

ީކ މިިނސްްޓރީ އޮފް ހަޔަރ އިެޑއުކޭޝަްނ   . 2 ގަާވއިދު ހިންގާ ަފާރތް މި ގަވާއުިދ ހްިނގާ ަފރާތަ
  .ރިީޓ އެވެޯލއިމަންޓް ެއްނޑް ސޯޝަލް ސެކިއުއެމްްޕ
  
  

ހުއްދަ ހޯދުމްަށަފުހ 
 އޭޖްެނސީގެ ޚިދުމަތް ިދުނން

ިދެވހާިރއްޖޭގަިއ އެމްޕޯްލއަިމންޓް އޭޖްެނީސ ހްިނގްަނވީާނ މިިނސްޓްރްީނ ުހއްަދ   . 3
ޤޫާނާނިއ މި  .ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތްިނެނވެ ހޯުދމަށަްފުހ، ވަޒީފާާއބެހޭ 

  
   .4  ަމޤްޞަދު

  
  

ިމގަވާއިދީަކ، ިދެވހިރާއްޖޭގެ އާއި  ރާއޭްޖން ބޭރުގެ ވަޒާީފގެ ބާޒުާރގަިއ 
ވަޒާީފޭދ ަފާރތްތަކަށް ޭބުންނާވ މަުވއްޒުަފްނ ހޯަދއިދިުނމުގަާއއި، ވަޒާީފހަޯދްނ 

ަމގު ަފިހޮކށިްދުނުމގައި ރާއްޖޭގެ އެމްޕޯްލއިމަންޓް  އުޅޭ މުީހްނނަށް އެ 
އެކަށައަަޅއި، ވަޒާީފގެ ގުޅުުމގައި ހިމެނޭ ަފާރތްތަކުެގ އޭޖެްނީސގެ ދައުރު 

ަޤަކށް ުއނިކަމެއް ާންނާނެނ ޮގތުގެ މަތިން އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ  ޙައް
 .ހިންގުުމގެ ިއންތިޒާމްތައް ހަަމެޖއްސުމުގެ ގޮތުން އެކަުލާވާލަފއިވާ ގަވާއިދެކެވެ

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނސީގެ 
  ދައުރު 

  

 )ހ( .5
  
  
  
  
  
  
  
 )ށ(

ރާއްޖެއްިނާނއި ާރއްޖެއިން ޭބރުްނ މްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއަކުން، އެ
ބޭިދސީނަްންށ ރާއްޖެއިން ވަޒީާފ ިދވިެހްނަންށ ވަޒީފާ ހަޯދިއދުިނާމއި، 

  .ހަޯދިއދުިނމުގެ ޚިދުމަތް ެދވާިދނެއެވެ
  

ތީިރގައި ބަޔާްނ ޮކށްފިައވާ ވަޒީފާއަކަށް ރާްއޖެ ގްެނނަ ބޭިދސީން ިފޔަވައި، 
ބޭިދސީނަްންށ ރާއްޖެއްިނ ވަޒީފާ ހަޯދއިިދުނާމއި، ރާއްޖޭގަިއ ވަޒީފާ 

ގެެނސްދުިނާމއި ިދެވހްިނަންށ ރާއްޖެއިން ބޭރުްނ  އަދާުކރުމްަށ ބޭިދީސން ރާއްޖެ 
ވަޒީފާ ހަޯދިއދުިނމުގެ ިޚުދމަތް ޭދްނވީާނ ހަަމއެކަިނ އެމްްޕޯލއިމަންޓް 

  .އޭޖެްނީސއަުކްނެނވެ
  

  ޞިއްޙީ ދާއާިރގެ ވަޒީފާ .1
 ޓީޗަރްުނ .2
  ަވގުތީ ވާރކް ާޕރމްިޓގެ ަދުށްނ ރާއްޖެ ގްެނަނ މުީހން  .3
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  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ      
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ 
  ހްިނގުމުގެ ުހއްދަ

  

 )ހ(.6
  
  

ީނ ިދެވހާިރއްޖޭގަިއ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއެއް ހްިނގުމުގެ ހުއްދަ ެދވޭ 
ާވ ޞާ ޮކށަްފއިވާ ސައްތައިން ސައްތަ ިދެވހްިނ ޙިއްރިަޖސްޓަރީ ިދެވހާިރއްޖޭގައި 

ކުނުްފިނތަުކގެ ތެެރިއްނ އެމްޕޯްލއަިމންޓް އޭޖްެނީސ ހްިނގްުނ ކުނުްފީނެގ 
ޤު ޭރގައި ހިމޭެނަކމްަށ ކުނުްފީނގެ އަާސސީ ގަވާއިދުގައި ތެ ދުތަުކގެ ޞަަމ

  .ބަޔްާނޮކށަްފއިާވ ކުނުްފިނަތަކށެެވ
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުއަްދ ޯހުދމްަށ މިނިސްޓީްރގައި  )ށ(   
" ގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޯފމް އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ ހްިނގުމު"އެދޭއިރު، 

ުފިރހަަމ ކުުރމްަށ ަފުހ އެ ޯފމާއެކު، ޯފުމަގއި ބަާޔްނޮކށްަފއިވާ ) 1ެއނެކްްސ (
  .ތަކެތި ހަުށހަަޅްނވެާނއެވެ

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ިހްނގުމުގެ ހުއްދައްަށ އެޭދ ޯފްމ ހަުށހާަޅ ތާރުީޚްނ  )ނ(   

އަހުަރގެ ތޭެރގައި، އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ ހްިނުގމުެގ  5ެފިށގްެނ ފިާއތިުވ 
ުނަވތަ އެ ޤާނުޫނގެ  ގަވާއިދާ ުނަވތަ ިދވެހާިރއްޖޭގެ ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާނޫނާ 

ކާ ޚިލުާފވުުމގެ ސަބަބުްނ އެކުނުްފންޏަާކ ގަވާއިދަ ަދުށްނ ހާަދފިައވާ އެއްވްެސ
މުެދ ުނވަތަ އެކުންފީުނގެ ޑިރެކްޓަރާަކ މުެދ އެއްވްެސ ފިޔަޅެއް އަޅާފިައވަާނަމ 
ުޤ ހިނަގމުނާްދ ަނަމ، ެއ  ޤީ ުނަވތަ އެއްވްެސ މައްސަލައެއްގެ ތުަޙ
ކުނުްފްނޏަަކްށ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއެއް ހްިނގުމުގެ ހުއްދެައއް 

   .ނެުދވޭނެއެވެ
    

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ިހްނގުމުގެ ހުއްދައްަށ އެޭދ ޯފްމ ހަުށހާަޅ ތާރުީޚްނ  )ރ(   
ުރން، ޓެުކްނ، ައހުަރގެ ތޭެރގައި، ވައްކަްނކު 5ެފިށގްެނ ފާއިތިުވ 

ޭފރުުމގެ މައްސަލައެއްގަިއ  ޙަީލތް ުނވަތަ  އިމަކަރާ  ،ޚިޔާާނތްތިެރވްުނ
އެކުންފުންޏާަކ މުެދ ުނަވތަ އެކުންފީުނގެ ިޑރެކްޓަރާަކ މެުދ އެއްވްެސ ފިޔަޅެއް 
ުޤ ހިނގަުމނާްދ ަނަމ،  ޤީ އަޅާފިައވަާނަމ ުނަވތަ އެއްވްެސ މައްސަލައެއްގެ ތުަޙ
އެ ކުނުްފްނަޏކަށް އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއެއް ހްިނގުމުގެ ހުއްދެައްއ 

     .ވެނެުދވޭނެއެ
  

  
  
  
  ޓް ފިައސާޑޮިޕޒި
  
   

  
  

5.  

  
  

 )ހ(
  

  ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ 
  

ތީިރސް ( 30,000.00އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުްއަދ ެދޭވީނ 
  .ޓެއް މިިނސްޓީްރގައި ބެހެއްޓުމުނެްނެވރުފިޔާެގ ޑޮިޕޒި) ހްާސ

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 

  
 )ށ(

  

    
ލުާފވުުމގެ ސަބަބުްނ އެއްވެސް ޚި މަންޓް އޭޖެްނީސން މި ަގވާއިދާ އެމްޕޯްލއި

ޚަަރދްެއ ުކަރންޖެހި، އެޚަރުަދ އޭޖްެނީސިއްނ ުނޮކށްފަިނަމ، އެ އޭޖެްނީސއުަކްނ 
ުކރުުމގެ އިޚުތިާޔުރ ފައިސާއިން ަނގައިގެން އެ ޚަަރދު ބަހައްޓާފިައ ހިުރ ޑޮިޕޒިޓު 

ގެ މިފަދަ ޚަަރދްެއ ުކރަންޖެިހގެން ޑިޕޮޒިޓް . އަށް ލިިބގްެނވެއެވެ މިިނސްޓްރީ
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ވުަހގެ ތޭެރގައި އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ުދ 3ތެެރިއްނ ުއިނވާ ފިައސާ 
  .އްަށ ދައްކަްނވެާނެއވެ މިިނސްޓްރީހްިނާގ ަފރާތުން 

  
  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީ ހިންގްުނ      

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ 

  ހްިނގުން 
  

 )ހ( .6
  

ކްަނތައްތައް ުފިރހަަމއަްށ ތީިރގައި މާިވ ޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސގައި އެމްްޕ
  .ހްުނަންނވެާނއެވެ

  
މީހުން ިދިރއުޭޅ ގޭެގއާ ވަކިން ވަދުެނުކމޭެވ ޮގތަށް ވިަކ  ޮއީފެހްއ  .1     

  .ހުރުން
  

ާއްނމޮުކްށ ެފްނާނެނ ޮގތަށް އެމްްޕޯލއިމަންޓް  އޭޖްެނީސެގ ަންނޯބުޑ  .2     
  .ބަހައްޓާފައި ހުުރން

ގަޑިތައް ާއނުްމޮކްށ ެފްނާނެނެހްނ  ން ޚިުދމަތްދޭ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ  .3     
  . ހުރުން

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުްއދަައށް ެއޭދ ކުނުްފީނެގ  .4     

ަނުމގައި ޓެލޯެފްނ އަދި ފެކްސްގެ މުވާޞަލާތީ ގުޅުން ަވިކްނ 
  .ޤާއިމޮުކށަްފއި ހުރުން

  
ޮޑިކއުމަންޓް ތިޖޫރީއެއް ުނަވތަ ރައްކާތިެރަކމާއެކު ާޕސްޕޯޓާއި ޓްރެވަްލ  .5     

  .ފަަދ މިުހްނުމ ލިޔެކިޔްުނަތއް ބެހެއްޓޭނެ ތެަނއް ހުުރން
  

ްނުމޮކްށ ެފްނާނެނހްެނ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނުގމުގެ ހުްއަދ ޢާ  .6     
 .އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސގެ ޮއފުީހގައި ބަހައްޓާފައި ހުރުން

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުއަްދ ހުޯދމްަށޓަަކއި ހަުށހަޅާފިައާވ  )ށ(   

ުދަވުހގެ  7މަޢޫުލމަާތަކށް އެއްވްެސ ބަދަލްެއ އަތުވެއްޖަެނމަ ަލސްެވގެން 
އަްށ މިިނސްޓްރީެއަކްނ ) ސުަރކާުރ ަބްނދު ުދަވސްތައް ުނިހމަަނއި(ތޭެރގައި 

  .ލިޔުމުަކން ައްނގްަނވެާނއެވެ
  

އާިއ  9:00ުދަވސްތައް ފިޔަވައި ކޮްނމެ ުދަވަހުކ ހެނުދުނ ސަރުާކރު ަބްނދު  )ނ(   
އާ ެދމުެދ އެމްޕޯްލއިަމންޓް އޭޖްެނީސ ހުުޅާވަފިއ  2:30ެމނުްދރަުފުހގެ 
  .ހްުނަންނވެާނއެވެ

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސައުކން މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިިދނުުމގެ ގޮތްުނ  )ރ(   

ކުރާ ހުރިހާ ުމޢާމާަލތެއް ހްުނަންނވީާނ އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސގެ ލެޓަރ 
ތައްގަނޑު ޖަހައި، ވިެރަޔުކ  އޭޖްެނީސގެއެމްޕޯްލއިމަންޓް ހެޑްގައި 

  .ކޮށްފެައވެއިޮސ
  

އޭޖެްނީސ ިހްނގުމަށް ހުއްދަދީފިައވާ އެޑްރްެސ ޫންނ ެއެހްނ އެމްޕޯްލއިމަންޓް  )ބ(   
ކުރަްނާވީނ ީސގެ މަަސއްކަތް އެޑްރެެހއްގައި އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެން 



 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު
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 .ކިުރން ހުއްދަ ލިޔުމްުނ ހޯދުމްަށ ަފުހގައެވެ  މިިނސްޓްރީން 
  

ެމުނވީ އެއް ިދާމެވގްެނ ބޫލުުކރޭެވ ފަަދ ެޓކިްނަކްލ މައްސަަލޤަޢުޒުރެއްަކމުގައި  )ޅ(   
ެގ ޯފްނ އަދި ފްެކސް ޓެލެ ޓް އޭޖެްނީސގެ އިރެއްގައި އެމްޕްލޯއިމަން އެއްވްެސ

  .ޚިުދމަތް ކެނޑިަފއި ހެުރގްެނ ުނވެާނެއވެ
  

ަބހައްޓަްނ ާޕސްޕޯޓާއި ޓްރެވަްލ ޮޑިކއުމަންޓް ފަަދ މުހްިނުމ ލިެޔިކޔުނަްތއް  )ކ(   
  . ވާނީ ތިޖޫރީއެްއގައި ުނވަތަ ރައްކާތެރަިކމާ ެއކު ތަޅެުލވޭ ފަަދ ތެަނއްގައެވެ

  
ބޭރު ގައުމަުތުކގެ އޭޖެންޓުްނާނ  މަންޓް އޭޖެްނީސން މުާޢމަލާތްުކރާ އެމްޕޯްލއި )އ(   

އެ އޭޖެންޓް މެުދވެރޮިކށް ވަޒީފާއަށް މުީހްނ ، މަޢޫުލާމތު ބެހޭ ތީިރގައި މާިވ
  .އެވެއަށް ހަުށހަަޅން ވެާނމިިނސްްޓރީގަެނއުމުގެ ުނަވތަ ޮފުނވުުމގެ ުކިރްނ 

 .އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސގެ ަންނ . 1

 .އެޑްރްެސ ޯޕސްޓަްލ . 2

 .ަބރުޯފން ަންނބަރާއި ފްެކސް ަންނ  .3

  .އީމެއިލް އެޑްރްެސ  .4
 
ކުރަުމށް، ެއ މަަސއްކަތް ގޮުތގައިއޭޖެްނީސއެއްގެ އެމްޕޯްލއިމަންޓް . 5

އޭޖްެނީސއެއް ިންސބްަތާވ ަގއުމެއްގެ ސަރުކާުރްނ އެ އޭޖްެނީސއަަކްށ 
 .ލާ އެއްގޮތް ކީޮޕސްއަްށަފއިވާ ހުއްދިައގެ ދޮޫކ

  
އެތެރާެވ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ެމުދވެރެިވގެން ރާްއޖެ ައންނަ މާީހ ރާއްޖެ  )ވ(   

ހަަމއަށް ކުަރންޖެހޭ  ާވލުކުރާުމަޙިށގްެނ ވަޒީފާ ދޭ ަފާރތާ ަވގުތްުނ ފެ 
ލުވްާނ ެޖޭހ އޫމަަސއްކަތްތަކަީކ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސން މްަސ

  .ކަންތައްތަެކވެ
  

 :މިކްަނަތއްތަކަކީ
 

 ެޖ އައުމްުނ، ޭއާނ ައްނނަ ވައިގެާހ ރާއްވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބޭިދސީ ީމ .1
ުނަވތަ ެއނޫން ވްެސ އެހްެނ ަބނަދަރކުްނ އެީމހާާއ  ބަނަދަރކުން 

 .ވުާލުވންަޙ
  

އެތެރާެވ ަވގުތްުނ ެފިށގްެނ ވީަޒާފ  ރާއްޖެގެންނަ ބޭިދީސ މާީހ ވަޒީފާއަށް . 2
ޭއާނެގ ކެއުންބުއިމާއި، ނިދުމާއި،  ހަަމއަށް ލުުކރާުމޙާަވަފރާތާ  ދޭ

  .ންިއންތިޒާމް ހަަމޖައްސައިިދނު  ެފްނވުެރމާއި، ާފާޚާނ ކުރެވޭޭނ
 
އެކަޭށަނ ގޮތަކަށް ބިަލވެއްޖަެނމަ ިލކުއްވަޒީފާއަށް ގެންނަ ިބޭދީސ މާީހ  .3

ަފރާތްުނ އެީމހާާއ ިދުނމާއި، ވަޒާީފ ދޭ ަފުރާވ ޯފރޮުކށް ޞިއްޙީ 
  .ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ެއްނމާެހ ގެ ވުާލަވންދެން އެމާީހަޙ
  

ޒީފާއަށް ގެނަްނ ބޭިދސީމީހާ، ވަޒީފޭާދ ަފރާތާއި ޙާަވލުުކރުުމގެ ކުިރްނ ވަ .4
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މުަރވެއްޖަެނަމ، ރާއްޖޭގެ އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއާ ާރއްޖޭންބޭރުްނ 
މުެދވިެރވި އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސާއ ެދެމުދ އެއްބްަސވަެފއިވާ ގޮތުެގ 

ގެ ހިަށގަނުޑ ހެްއމަތިްނ ެއމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސގެ ޚަަރުދގައި އެމީ
  .އެމީހެއްގެ ގައުމްަށ ޮފުނވްުނ ުނަވތަ ވަޅުުލްނ

 
އިެބޭދސީ މާީހއަީކ ރާިޓރްނ ޓިެކްޓގަިއ ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބޭިދީސ މާީހ، . 5

 އެ ބިދޭސީ މާީހގެ ރިޓާރްނ ޓިެކޓް އަދި  ،ރާއްޖެ އައި މެީހއް ަނަމ
 .ާޕސްޕޯޓާއެކު ވަޒީފާ ދޭ ަފާރތާ ޙަވާލުުކރްުނ

  
ން ުކާރ ކަމަށް މިިނސްޓީްރޭދސީން މަަސއްކަތްކުުރްނ ހުއްދަ ިދެވހާިރއްޖޭގަިއ ބި )މ(   

ބޭިދސީން މަަސއްކަތަަކްށ ފިޔަވައި އެހެން މަަސއްކަތަކަށް  ކަނޑައަޅަާފއިވާ
ގަެނއުމަށްޓަކައި، ވަޒީފާ ޭދ ަފާރތްަށ ޮއޅުާވލައިގެން ބޭިދސީން ގަެނއުުމގެ 

  .މަަސއްކަތްޮކްށގެން ުނވެާނެއވެ
  
  

  ރެޒެންޓެޓިވް ާކޑު ރްިޕ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީ      
  

 އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ
   ންޓެޓިވް ާކޑު ރިޕްރެޒެ 

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސެގ ަފރާތްުނ މިިނސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތް ހުޯދމްަށ  )ހ( .7
ރެސެންޓެޓިވް ާކުޑ ްށ އެމްޕޯްލއިަމންޓް އޭޖެްނީސ ރިޕް ައްނަނ މުވައްޒުަފންނަ 

ެއޭދ ާކުޑ ހެއުްދމްަށ ންޓެޓިވް ރިޕްރެޒެ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނސީ "ހެއުްދަމްށ 
ުކުރމްަށ ުފިރހަަމ  )ގައި 2 ެއެނކްްސއިދުގެ ވާޯފުމގެ ަނޫމނާ މި ގަ (" ޯފްމ

  . ވެާނެއވެަފުހ އެ ޯފާމެއުކ، ޯފުމގައި ބަޔާްނޮކށަްފއިވާ ތަކެތި ހަުށހަޅްަނ
  

ންޓެޓްިވ ރިޕްރެޒެ  6 ގަިނެވގްެނ ދުޫކރީާނ ޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސައަކށްއެމް )ށ(   
  . ާކޑެވެ
  

ެގ ަފރާތްުނ މިިނސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތް ހުޯދމްަށ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ )ނ(   
އެމްޕޯްލއިމަންޓް ައްނނަ ިއރު  ން ޚިދުމްަތ ލިިބގްަނނަ  ައްނަނ މަުވްއޒަފު

  .ެނއެވެެފނާްނެނގޮތަްށ ހްުނަންނ ާވާކުޑ ންޓެޓިވް ރްިޕރެޒެއޭޖެްނީސ 
   

 7ންޓެޓިވް ާކޑުގެ މުއްދުަތ ހަަމވުުމގެ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ ރިޕްރެޒެ) ރ(   
އާުކރަުމްށ  ާކޑު) ސަރުކާރު ބަްނުދ ުދަވްސތައް ުނިހމަަނއި (ުދަވސް ުކރިްނ 

  . މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަަޅން ވެާނެއވެ
  

ން މިިންސޓްރީއަށް ިޚުދމްަތ ރިޕްރެޒެންޓެޓިވު ގެއެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ )ބ(   
އިަދ . ހޯުދމްަށ ައްނަންނވީާނ އޮފީސްތަކަށް އެކީަށގްެނާވ ފަަދ ހެދުމެއްގައެވެ

އެމްްޕޯލއިމަންޓް ޚިުދމަތް ހުޯދމްަށ މިިނސްޓްީރއަށް އައިސް ތޭިބ ތިބުުމގައި 
ޢަމަލުުކަރްނ  ްނގެ ޯކޑް ޮއފް ކްޮނަޑްކޓާ އެއްގޮތަށްރްިޕރެޒެންޓެޓިވު  ގެއޭޖެްނީސ
މިއާ ޚިލަާފްށ ަޢަމލުުކރާ ރިޕްރެެޒންޓެޓިވްުނގެ ާކޑު ބިާޠލުުކުރްނ . ވެާނއެވެ

ުނަވތަ ާކޑު މުއްދުަތ ހަަމވުުމްނ އާ ާކޑެއް ހަަދިއނިުދުނުމގެ އިޚްތިޔުާރ 
  .މިިނސްޓްރީއަށް ލިިބގްެނވެއެވެ
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ޯލއިމަންޓް އޭޖެްނސީގެ މްްޕއެ
ބިޭދސީން ވަޒީާފގައި 

  ން ގެންގުުޅން މާަނކުރު 
  

ގައި ބޭިދސީން ގްެނގުޅުމީަކ، ުނަވތަ ވަޒާީފ ގެ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ )ހ( .8
މަަސއްކަތްތައް ކުރުުމގައި ބިޭދީސްނ  އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއާ ބެހޭ 

 އެމްޕޯްލއިަމންޓް އޭޖްެނސީއާ ބެހޭ ބައިވެރިކުުރަމީކ، ުނަވތަ ބިޭދސީން ލައްވަިއ 
ީމގެތޭެރގައި އޭޖެްނީސގެ . އެއްވްެސ މަަސއްކަތެއް ކުރުވުމަކީ ަމާނަކމެކެވެ

މަަސއްކަތްތާަކ ގުޅޭ ޯފުމތައް ުފުރވާުމއި، ވަޒީފޭާދނެ މުީހން ޯހުދާމއި، 
ްނގެ ާޕސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާޕޭޖް ބޭންުނާވ މުީހުނަވތަ ާދްނ ވަޒީފާއަށް ައްނަންނ 

ވުމްަށ ވައިގެ ބަނަދަރަކްށ މާއި، ވަޒީފާއަށް ައްނަނ ބޭިދސީންނާ ޙަވުާލހޯދު 
  .ުނަވތަ ެއންޫނެވސް އެހެން ަބނަދަރކްަށ ޮފުނވުން ހިމެެނެއވެ

  
އެހެން މަަސއްކަތެއް ހްިނގާ ކުްނުފްނޏަކުން އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއެއްެގ  )ށ(   

މަަސއްކަތް ކުރި ަނަމވްެސ، އެކުނުްފީނގެ މަަސއްކަަތކަށް ގެެނސްފައިތިޭބ 
އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސގެ އެއްވްެސ މަަސއަްކތެްއ ބޭިދސީްނ ލްައވާ 
  .ކުރުވައިގެން ުނވެާނެއވެ

އެމްޕޯްލއިމަންޓް 
ވަޒީފާދޭ އޭޖެްނީސާއއި 

  ގުޅުން  ަފރާތުގެ 
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއާއި އެ އޭޖްެނީސ މުެދވެރެިވގެްނ މީހުން ހަޯދިއދެޭވ    .9
އެއްބްަސވަެފއި ޮއްނަނ ްނ ެމދު، އެކަާމ ބެހޭޮގތުން ިލުޔުމަފާރތާ ދެ 

މި އެއްބްަސވުުމގައި ެއްނެމ މުަދމިނުން، ިމ  .އެއްބްަސވެުމއް ޮއްނަންނވާނެއެވެ 
  .މަޢޫުލާމތު ހަިމަނން ވެާނއެވެ ގައިވާ 3ގަވާއިދުގެ ެއނެކްސް 

  
ލެޓަރ ޮއފް 

  އެޕިޮއްނޓްމަންޓް 
  

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ައާދކުރުމްަށ ގެންނަ ިބޭދސީ މާީހ ރާއްޖެއަށް އައުމްަށޓަަކިއ    .10
ުފރުުމގެ ކުިރްނ އެމީހާަކއި އެމީހަަކށް ވަޒީފޭާދ ަފާރތާ ެދެމުދގައި އެއްބްަސވާ 

ގައި، ވަޒީފަާއށް ގެންނަ ބޭިދސީމީހާ ލްައާވ ' ލެޓަރ ޮއފް އެޕޮިއްނޓްމަންޓް'
މަންޓް އޭޖެްނީސގައި ބަަލހައްޓަްނ ސޮއިކުުރވައި އެ ލިޔުން އެމްޕޯްލއި

ގައިވާ މަޢޫުލާމތު މި ލެޓަރ އޮފް  4މި ގަވާއިދުގެ ެއނެކްްސ . ވެާނއެވެ
  . އެޕޮިއްނޓަްމންޓްގައި ހިމަަންނވެާނއެވެ

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ 

މެދުވެރެިވގެން 
ވަޒީފަާއދާކުރުމަށް ގެންނަ 

ވަޒީފާ ދޭ  ބިދޭސީމީހާ
   ަފރާތާ ޙާަވލުުކރުން 

ގްެނަނ ބޭިދސީއެއް ވަޒީފާއަދުާކރަުމްށ  ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އާަދުކުރމްަށ   .11
ގަިޑއިރުތޭެރގައި  24ހަަމޖެހިފިައވީަނ މޭާލގައި ަނަމ، އެމީހުަކ ރާްއޖެ ައނަްނާތ 

ރެަށއްގައި ަނަމ، އެހްެނ ުނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމްަށ ހަަމޖެހިފިައވީަނ މެާލޫންނ 
ިޑއިރު ތޭެރގައި އެބޭިދސީއަކަށް ވަޒީފާ ިދނަްފާރާތ އެ ބޭިދސީައުކ  72 ގަ

ވަޒީާފ . ރާއްޖެ ގަެނއި އެމްޕޯްލއިަމންޓް އޭޖެްނީސއުަކން ޙާަވލުުކަރްނވެާނއެވެ
ކުރާިއރު އެ ބޭިދސީ މާީހގެ ާޕސްޕޯޓާއި،  ވާލުަޙދޭ ަފރާތާ ބޭިދސީ މާީހ 

ޓްގައި ރާއްޖެ އައި މެީހއް ަނަމ އެ ބިޭދސީ އެބޭިދސީ މާީހއީަކ ރާިޓރްނ ިޓެކ
އަދި ވަޒީފާ . ކުރްަނވެާނއެވެ ާވލުޙަ މާީހގެ ރާިޓރްނ ޓިެކްޓ ވަޒާީފ ދޭ ަފރާތާ 

ދޭ ަފރާތްުނ ޓިެކޓާއި ާޕސްޕޯޓް އަދި އެމީހާއާ ޙަވުާލިވކަަމށް ލިއުމެއްގަިއ 
  .ސޮއިކުރްަނާވެނެއވެ

  
  ރެޯކޑް ބެލެހެއްޓުމާިއ 

  ރެޯކޑް ހަާމކުރުން 
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ މުެދވިެރެވގެން ވަޒީފާ ޯހަދއިދެވުުނ މީހްުނާނ  )ހ( .12

ގައި ބަޔްާނޮކށަްފއިވާ މަޢޫުލާމުތ  5ބެހޭގޮތުން ިމގަވާއުިދގެ ެއނެކްްސ 
އަހަރު ވަނެްދްނ އެމްޕޯްލއިމަންޓް  3 އެ މަޢޫުލާމތު މުަދެވގެން ުފިރހަަމޮކްށ،
  . ން ަބަލހައްޓަންވެާނއެވެއޭޖެްނސީ 
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އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސްނ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޯހުދމްަށ ކުާރ  )ށ(   

ލާ އެއްގޮތް ސްމުާޢމާަލތްތަކުގައި ބޭންުނކުރާ ލިޔްުނތަކާއި އިޝްތިހާރުތަކުގެ އަ
އަހަރު ުދަވސްވަނެްދްނ  3ކީޮޕއެއް ފިައލޮުކށް، ަމުދެވގެން 

  .ބަަލހައްޓަންާވެނއެވެ
  

ގަވާއިާދ  ޤޫާނާނއި  އޭޖެްނީސގެ މަަސއްކަތް ހިނގަމުނަްދނީ އެމްޕޯްލއިމަންޓް  )ނ(   
އެއްގޮތަށޯްތ ބަަލއި ޗްެކުކރުުމގެ ޮގތުން ެއމްްޕލޯއިމަންޓް އޭޖެްނީސގެ 
ރޯެކޑަްތއް ބަލަން މިިނސްޓްރްީނ އެދިއްޖެ ހިނދްެއގައި، އެ ރޯެކޑަުތްއ 

  .ދައްކަްނވެާނއެވެ
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސްނ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޯހުދމްަށ ކުާރ    13  ތެދު މަޢުޫލމާތު ިދނުން 
މުާޢމާަލތްތަކާއި އިޝްތިހާރުތުަކގައި، ބަޔާްނޮކށަްފއި ހުނަްންނވީާނ ވަޒީފާާއ ެބހޭ 

  . ުފިރހަަމ ތުެދ ަމޢޫުލާމތެެވ
  

 
 
 
  

ިދެވހްިނަންށ ރާއްޭޖްނ 
  ބޭރުން ވަޒީފާ ހޯދައިދުިނން 

 
 
 

14. 

  
  
  

 )ހ(

  
 ިދވެހިނަްނށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީފާ ހޯދައިދުިންނ 

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއެއް ެމުދވެރެިވގްެނ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަޒީާފ 

ޮފުނވްަނ ވީާނ މިިނސްޓްރީ އަށް ހަުށހަަޅއިގެން ހުްއަދ  ކުމީހަ އަދާުކރަން 
މި ހުއްދަ ޯހުދމްަށ އެދި ހަުށހާަޅއިރު، ތީިރގައި . ހޯުދމްަށ ަފުހަގއެވެ

  .ބަޔްާނޮކށަްފއިާވ ލިއްުނަތއް ހަުށހަޅަން ާވެނއެވެ
     

 .ލެޓަރ ޮއފް އޮެޕިއްނޓްމަންޓް ކީޮޕ .1

ވަޒީފާ ހަޯދިއިދުނުމގައި މުެދވިެރވާ ިދެވިހ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ   .2
އާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީފާ ދޭ ަފާރާތ ުނވަތަ އެފަރާތް ތްަމީސުލ 
 .ކުާރ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއާ ެދެމުދ ޮކށްފިައވާ އެގްރަީމންޓްގެ ކީޮޕ

ަމންޓް އޭޖެްނީސ ިދެވިހ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއާއި ެއ އެމްޕޯްލއި  .3
މުެދވިެރޮކށް ާރއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީފާ ހަޯދއިެދވޭ މާީހއާ ެދެމދު ޮކށްފިައާވ 

 .އެގްރީމަންޓްގެ ކީޮޕ

ގައިވާ  6މި ގަވާއިދުގެ ެއނެކްްސ ( .ވަޒީފާ ދަޭފރާތުގެ ްޕޮރފައިލް  .4
 )މަޢޫުލމާތު ހިމޭެނގޮތްަށ

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ މުެދވިެރެވގެން ވަޒީފާ އަދާކުަރނާްދ މާީހއަށް ިމ  )ށ(   

ގައިވާ މަޢޫުލާމތު ިލޔުމަުކން ޯފުރޮކށިްދނުމަށަްފުހ ެއ  7ގަވާއިދުގެ ެއނެކްްސ 
  .މަޢޫުލމާތު ޯފރޮުކށެްދވުުނ ކަަމށް ލިުޔމެއްގައި ޮސއިކުރްަނވެާނެއވެ

  
ިދެވިހ ެއމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ އާއި،  ވަޒީފާ ޯހަދިއިދުނމުގައި މުެދވިެރވާ )ނ(   

ރާއްޖްޭނ ޭބރުން ވަޒާީފ ޭދ ަފާރތާ ުނވަތަ އެފަރްާތ ތްަމސީލު ކުރާ 
. ެނއެވެއްބްަސވެުމއްގައި ސޮއިކުަރްނ ާވއެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއާ ެދެމުދ އެ
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ގައިވާ މަޢޫުލާމތު މި އެއްބްަސވުުމގައި  8މި ގަވާއިދުެގ ެއނެކްްސ 
  .ހަިމަންނވެާނއެވެ

  
ިދވެހި އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއާއި އެ އެމްޕޯްލއިަމންޓް އޭޖެްނީސ  )ރ(   

މުެދވިެރޮކށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީާފ ހަޯދއިދެޭވ މާީހއާ ެދެމުދ 
 9ިމ ގަވާއުިދގެ ެއނެކްްސ . އެއްބްަސވުމެއްގައި ޮސއިކުރަްނ ޖެހެޭނެއވެ

 .ގައިވާ މަޢޫުލާމތު މި އެއްބްަސވުުމގައި ހިމަަންނވެާނއެވެ
  

 )ބ(   
  
  
  
  
  
  
 )ޅ(

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ މުެދވެރެިވގެްނ ރާއްޭޖްނ ބޭރުގައި ވަޒީފާ 
ޭދ ަފރާާތއެކު އެއްބްަސވާ ަނމަ، ޭއާނއަށް ވަޒާީފދާ  އްސަކުއަދާުކރުމްަށ ިދެވ

 އެ  ،ލްައާވ ސޮއިކުރުވައިގައި އެމީހާ ' ލެޓަރ ޮއފް އެމްްޕޯލއިމަންޓް'
މި ގަވާއިުދގެ . ލިޔުން ެއމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސގައި ބަަލހައްޓަންވެާނއެވެ

ގައިވާ މަޢޫުލާމތު ިމ ލެޓަރ އޮފް އެޕޮިއްނޓަްމންޓްގަިއ  4ެއނެކްްސ 
  .ހަިމަންނވެާނއެވެ

  
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއެްއ މުެދވިެރެވގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވަޒީާފ 

މްަސ ުދަވސް  3މްަށދާާތ ޤައުއަދާުކރުމްަށ ޮފުނވާ މީހަކު، ވަޒީފާ އާަދކަުރނާްދ 
ތޭެރގައި އެއްވްެސ ސަބަބަާކ ހެުރ ވަޒީފާއިން ވިަކވެއްޖެ ަނަމ އަެފަދ މަީހުކ 

ޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއާއި ެއ ރާއްޖެ އައުުމގައި ޢަމަލުުކރީާނ، އެމްޕް 
އެމްޕޯްލއިމްންޓް އޭޖްެނީސ މުެދވިެރޮކށް ވަޒީފާ ހަޯދއިެދޭވ މާީހއާ ެދެމުދ 

  .ސޮއިކޮށްފިައވާ އެއްބްަސވުުމގައި ބަާޔްނކޮށްަފިއވާ ގޮތަށެެވ
  

ވަޒީފާ ދަޭފރުާތގެ ޙާލަތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުަރނާްދ މަާޙއުލުގައި ކަންތައްތަްއ  )ކ(   
ޤުތަކާއި ިޢނާޔަތްތަަކްށ ހުރެިންތގޮތާއި،  ވަޒީފާ އަދާކުރަނާްދ މާީހގެ ޙައް

ރިާޢޔަތޮްކށް، ރާއްޖެިއްނ ބޭރުގައި ވަޒީފާ ައާދކުަރްނ ޮފުނވުުމގެ ހުްއަދ 
  .ނިުދުނުމގެ އުިޙތިޔާރު މިިނސްޓްރީ އަށް ލިިބގްެނވެއެވެ

  
 ޒީފާ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއެްއ މުެދވިެރެވގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވަ  )އ(   

މަކަށް ދިުޔުމގެ އެ މީހަކު ވަޒީފާއަށް ދާ ަޤއު، ނަމައަދާުކރުމްަށ މަީހުކ ޮފުނާވ
އުމްަށ ދިުޔމްަށ ުފރާ ޤައެއްކޮޅު ޓިެކޓަށްވާ ފިައސާ، އެ މީހަކު ވަޒީފާއަށް ާދ 

ސިޓްގެ މަސުްދަވސް ވަނެްދްނ މިިނސްްޓީރ ގައި ޑޮިޕ  3ތާރީޚްުނ ެފިށގްެނ 
ުދަވސް ަފހުން ިމ ފިައސާ ައނބުރާ  މްަސ 3. ެނއެވެގޮތުގައި ބަހައްޓަން ާވ

  .ލިބެޭނެއވެ
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ މުެދވެރެިވގެްނ ރާއްޭޖްނ ބޭރުގައި ވަޒީފާ  )ވ(   
ުދަވުހގެ  7އަދާުކރަން މީހަކު ޮފުނވައިިފަނމަ، އެމީހުަކ ާރއްޖޭން ުފުރމްަށ ަފުހ 

ެއމީހާަކ ެބހޭޮގތުްނ ) ސަރުކާރު ަބްނުދ ުދަވސްތައް ުނހިމަަނއި(ތޭެރގައި 
ން ޭބރަށް ޮފުނވަުމށް މުެދވިެރިވ ތީިރގައި މާިވ މަޢޫުލާމތު، އެ މަީހކު ރާއްެޖއި

އަިދ . އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސައުކން މިިނސްޓީްރ އަށް ހުށަހަޅްަނާވެނެއވެ
މިއިން އެއްވްެސ މަޢޫުލމާތުތަކަށް ބަަދލްެއ އަތުވެއްޖެ ަނަމ އެމްޕޯްލއިމަންޓް 
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ސަރުކާރު ބަްނދު ުދަވްސތައް (ުދވުަހގެ ތޭެރގައި  30އޭޖެްނީސން 
  .   ސްޓްރީއަށް ައްނގްަނވެާނއެވެމިނި ) ުނހިމަަނއި
        

  .ަނާމއި އެޑްރްެސ.  1

 .ާޕސްޕޯޓް ަންނަބރު.  2

 .އައިޑެްނޓިޓީ ާކޑު ަންނބަރު.  3

ޤާ.  4  .މްަމ

  .ރާއްޖޭން ުފރި ތާރީޚް.  5

  .އުުމގެ ަންނޤަވަޒީފާ އަދާކުަރނިްދޔަ .  6

ޯފްނ  ާމއި، ޯޕސްޓަްލ އެޑްރްެސ އަދިަނ ވަޒީފާ އަދާކުާރ ތުަނގެ  .7

  . ފްެކސް ަންނަބރުއި ަންނބަރާ
  

  
 
 
  
  

ވަޒީފާ ޯހދައިދެވޭ މާީހ 
އަތުން ފީ ެނގުްނ 

  މާަނކުުރން 
  

  
 
  
15. 

 

  
 
  
 )ހ(

 ޒީފާ ހޯދައިދެވޭ މީހާ އަތުން ފީ ނެގުން މަނާކުރުން ވަ 
  

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިދޭ އޭޖެްނސީއަކަށް، ެއ އޭޖެްނީސއަާކއި ވަޒީފާ ޭދ 
މިަތްނ، ވަޒީފޭާދ ަފރާތްުނ ފެީއއް ަފާރތެާދމެުދ އެއްބްަސވާ ގޮތެއްގެ 

ަނަމވްެސ ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މެީހއްގެ އަތުން ސާީދކޮށް ވިަޔސް . ެނގާިދެނއެވެ
އަދި ވީަޒާފ . ުނީސދޮާކށް ވިޔަސް އެއްވްެސ ފީއެއް ަނގަިއގެން ުނވެާނެއވެ

ހަަމޖައްސައިިދުނމްަށ ިހނގި ޚަަރދު ުނވަތަ އެ ޚަރުަދްނ ބައެއް ވަޒާީފ 
  .ގެ އަތުން ަނގަިއގެން ުނވެާނއެވެހަޯދއިދެވޭ މާީހ

   
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއުަކން ޚިުދމްަތ ޯފުރޮކށިްދުނުމގައި، ޚިުދމްަތ    .16  ތަާފތުނުކުރުން 

ޯފުރޮކށޭްދ މުީހްނގެ ަނސަްލްށ، ކަުލަޔށް، އިޖްތިމާޢީ ިނސްބަތަށް، ީދަންށ، 
ސިޔާީސ ޕާޓީއަށް، ސިޔާސީގޮތްުނ ގްެނގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް ުނވަތަ ިންސބްަތވާ 

ޖިންސަށް، ކަިއވީެނގެ ިންސބަަތށް، އާއިާލގައި އަދާކުރާ ިޒްނމާތަކަށް، ޤޫާނާނ 
ޚިލުާފުނވާ ގޮތްުނ އުމުރްަށ، ުނވަތަ ހިުރ ުނކުޅެދްުނެތރަިކމްަށ ބަަލއި، ޚުިދމްަތ 

  .ޯފރޮުކށްދޭ މުީހްނގެ މުެދގައި، އެއްވެސް ގޮތަކުްނ ތާަފތުުކރަުމކީ މާަނކަމެކެވެ
   

  ޚިާލުފވުން ގަާވއިދާ
  

ިމގަވާއިދާ  ވަޒީފާާއބެހޭ ޤޫާނާނިއ ުނވަތަ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސައުކން   .17
ޚިލާފު ޢަމަލްެއ ޮކށިްފނަމަ، މިަފދަ ަފރާތްތައް، ގަވާއިދާ ޚިލުާފިވ މްިނވަަރާށިއ 
ކުރިން މި ގަވާއިދާ ޚިލުާފވެފިައވާ އަދަަދާށއި ގަވާއިދާ ޚިލުާފވުުމގެ ސަބަބުްނ 
ިނުކތް ަނތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަރާތަކަށް ގަވާިއދާ އެއޮްގތަްށ 

ންުނ ުނވަތަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކަުރނެްދްނ ޢަމަލުުކރަުމށް ަނޭޞހަތް ދި 
ަފސް (500.00އެ އޭޖެްނީސގެ ހުއްދަ ަވގުތީ ގޮތުން ހިެފެހއްޓުން ުނވަތަ 

ރުފިޔާއާ ެދެމުދގެ ަޢދަދުަކްނ ) ަފސް ހްާސ(5,000.00ރިުފާޔ އާއި ) ސަތޭކަ
ޖިޫރމަނާކުުރްނ ުނވަތަ ޖިޫރމާަނ ކުުރާމއެކު އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ 

  .ންގުުމގެ ހުއްދަ ބިާޠލުުކރުުމގެ އިޚުތިޔާރު މިިނސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެިހ
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އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސައާކބެހޭ އެއްވްެސ ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، ެއ ) ހ( .18  ޝަކުވާ 

  .ޝަކުވާއެއް މިިނސްޓަރަށް ހަުށހެޅާިދެނއެވެ
  

މިނިސްޓަރްަށ ހަުށހާަޅ ޝަކުވާއެއް، އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސައާކ ގުޅޭގޮތުން ) ށ(   
ޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިާނޮކށް ހަުށހާަޅފިައވާ  ޤީ ޭއާނ ބަާލއިރު، އެއީ ރަނަގުޅ ަހ
ޝަކުވާއެއްކްަނ ސާބިތުވެއްޖަެނަމ، އެކަީށގެްނާވކަމަށް ޭއާނއަށް ެފްނަނ 

  .މުއްދަަތަކްށ އެ އޭޖެްނީސއެއް ިހްނގުމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓި ާދެނއެވެ
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކިުރަކަމށް  )ނ(   
ސާބިތެުވގްެނ ިންނމާ ިންނމަުމާކމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެ ިންނމްުނ ިންނމާާތ 

  . ުދަވުހގެ ތޭެރގައި ޓްރައިިބުއނަލަްއށް ިއސްތިއުނަާފށް ހަުށހިެޅާދެނއެވެ 60
  
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއަކާބެހޭ ަމއްސަލައެއް ޓްރައިިބުއނަަލްށ  )ރ(   
  . ހަުރހެއާްނަޅެއވެ) ހ(ހަުށހެޅުމަކަށް ިމ މާއާްދގެ 

  
ަވގުތީ ޮގތުން ހުއްދަ 

  ހިެފހެއްުޓން 
  

ތީިރގައި ބަާޔްނކޮށަްފއިވާ ަފަދޮގތެއް މުެދވިެރ ވެއްޖެނަމަ، ުނވަތަ އެފަަދ  )ހ( .19
ޢަމަލްެއ އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއަކުްނ ކޮށިްފަނަމ، އެ އެމްޕޯްލއިަމންޓް 

 ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއިިދނާުމގުޅޭއޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުއްދިައގެ ަދުށްނ 
އެއްވްެސ މުާޢމަލާތެއް ުނހްިނގުމްަށ ެއ އެމްްޕޯލއިަމންޓް އޭޖެްނީސއަަކްށ 
ެއްނގުމާ އުެކ އެ އެމްްޕލޯއިމަންޓް އޭޖްެނީސއަކަށް ދޮޫކށަްފއިވާ 

  .އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުއްދަ ަވގުތީ ގޮތުން ހެިފހެއްޓޭނެއެވެ
  

ޚާިލފަުކމެއް ކުރުުމގެ  އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނސީން މި ގަވާއިދާ. 1     
ސަބަބުްނ އެްއވްެސ ޚަރަދްެއ  ކުރަންޖެހި، އެ ޚަަރުދ އޭޖްެނީސިއްނ 
ުނުކރުުމގެ ަސބަބުްނ، އެ އޭޖްެނީސއަުކްނ ބަހައްޓާފައިވާ ޑޮިޕޒިޓް 
ފިައސާއިން ަނގައިގެން ޚަަރދްެއ ކުަރންޖެިހގްެނ ޑޮިޕޒިޓްގެ ތެެރިއްނ 

ސަރުާކުރ (ތޭެރގައި  ުދވުަހގެ 3ުއިނވާ ފައިސާ އެ ޚަރަދު ކުރާތާ 
ހްިނާގ  ންއެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނސީ ) ބަނުްދ ުދަވސްތައް ުނހިމަަނއި 

  .ދަދު ހަަމ ުނުކރްުނޢަ ަފރާތްުނ މިިންސޓްރީއަށް  ދްައކައި، ޑިޕޮޒިޓްގެ 
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއަާކ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހަުށހިެޅ، އެ ހަުށހޭެޅ  .2     
ުޤ ކުރަންޖެހިްއޖެނަމަ، މައްސަލައިެގ މައްސަލައިގެ ބާވަތްުނ  ޤީ ތުަޙ

ޤު ވަކި ޮގތަކަށް ިނެމނެްދން  ޤީ   .ތުަޙ
  

ިމގަވާއުިދގެ އެއްވްެސ މާއްދަާއާކ ޚިލުާފެވއްޖަެނަމ، އެ ޚިލުާފވި  .3     
 7މާއްދެާއއްގައި ބަާޔްނޮކށަްފއިާވ ކަމެއް ިއސާްލުޙކުރުމްަށ ައްނގާތާ 

ެއކަމެްއ ) ުދަވސްތައް ުނިހމަަނއިސަރާުކުރ ބަްނުދ (ުދވުަހގެ ތޭެރގައި 
 .އިޞާްލޙު ުނުކރްުނ

  
ތީިރގައި ބަާޔްނކޮށަްފއިވާ ަފަދޮގތެއް މުެދވިެރ ވެއްޖެނަމަ، ުނވަތަ އެފަަދ  )ހ( .20  ލުުކރުން ހުއްދަ ބާޠި 
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ޢަމަލްެއ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއަކުްނ ޮކށިްފަނަމ، އެމްްޕލޯއިމަންޓް   
އިަދ ިމގޮތުން . ބިާޠލުުކރެވެޭނެއވެއޭޖެްނީސ ިހްނގުމުގެ ހުއަްދ 

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއެއްގެ ހުއަްދ ބާޠިލުުކރަުމށްފަހު، އެަކްނ 
އެފަރާތްތަަކށް ލިުޔމްުނ ައްނގައި، ާއންމުޮކށް ެއްނގުމަށްޓަކައި އިޢާުލްނ 

  .ކުރެވެޭނއެވެ
  

ހުއްދަ ދޮޫކްށަފއިވާ ކުނުްފިނ އުވުާލްނ ުނަވތަ އުވުާލުމގެ  .1
އިވާ ަފރާތުގެ ަދަރިނ ަފށާފިައވްުނ ުނަވަތ ހުްއދަ ދޮޫކްށަފމަަސއްކަތް 
 .ާމލީ ތަަނވަސްކަްނ ެނތުން އަދުާކރުުމގެ

  
      

  
ގައި ާވގޮތްަށ ) ހ(ވަަނ މާއާްދގެ  15މި ގަވާއިދުގެ  .2

  .ޢަމުަލނުކުރުން
  

މި ގަވާއިދުެގ އެއްވްެސ މާއްދާއަކާ ޚިލުާފވުުމގެ ސަބަބުްނ، ެއ  .3     
ބަޔާްނޮކްށަފއިވާ ަކެމއް އިޞާްލުޙުކރުމްަށ ޚިލުާފިވ މާްއދެާއއްގައި 

ސުަރކާުރ ބަންދު ުދަވސްތައް (ުދަވސް ތޭެރގައި  7ައްނގާތާ 
އެކަމެއް އިޞާްލުޙ ުނކުރުުމެގ ސަބަބުްނ ) ުނހިމަަނއި

 30އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ ހްިނގުމުގެ ހުްއަދ ހެިފހެއްޓޭތާ 
) މަަނއިސަރާުކުރ ަބްނދު ުދަވސްތައް ުނިހ(ުދވުަހގެ ތޭެރަގއި 

 .އެކަމެއް އިޞާްލުޙުނުކރްުނ
  

އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ ހްިނގުމުގެ ހުްއަދ ދޮޫކށަްފއިވާ ަފރާތްުނ  .4     
އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނުގމުގެ ހުްއަދ ބާޠިލުުކރަުމްށ 

 .މިިނސްޓްރީ ގައި ލިޔުމަުކްނ ެއުދން
  

ހުއްދަ ބާތިލު ކުރުުމގެ 
  ަނީތޖާ 
  

ވަަނ މާއާްދގެ ަދށްުނ އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ  20މި ގަވާއިދުެގ  )ހ( .21
ހިންގުުމގެ ހުއްދަ ބިާޠލުުކރުުމްނ އެހުއްދަ ދުޫކރެވުނު ަފރާތްުނ 

  .އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގްުނ ހުއްޓާލްަނވެާނެއވެ
  

ކުނުްފްނޏަަކށް ދުޫކރާ އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުއްަދ އެއްވެސް  )ށ(   
ސަބަބަާކ ހެުރ ބިާޠލޮުކްށފަިނަމ އެ ކުްނުފންޏަކުްނ ބަހައްޓާފިައވާ ޑޮިޕސިޓް 

މި ފިައސާ އެކުންފުންޏަށް ލިބޭނީ ހުއްދިައގެ . ފިައސާ ައނބުރާ ލިބެޭނެއވެ
ަދުށްނ ހްިނގާަފއިވާ މުާޢމާަލަތާކ ގުޅޭގޮތުން އެ ކުްނުފިންނ ޒިންމާާވްނ ޖޭެހ 

 ޖެހޭ ފިައާސއެއްވަާނަމ އެ ކަމެއްގައި އެއްވްެސ ަފރާތަކަށް ދްައކަން 
  .ވެފިައސާއެއް ުއނިކުުރމްަށ ަފުހއެ

  
މި ގަވާއިދުެގ ަދށުން ުހއްދަ ބާޠިލުުކރުުމގެ ކުިރްނ އެމްޕޯްލއިމަންޓް  )ނ(   

އޭޖެްނީސ ައކުން ުނވަތަ އެހެން ަފރާތަުކްނ ކޮށްފިައވާކަމެއް ުނަވތަ ދަީފއިވާ 
ޤެއް ުނަވަތ  ޚިދުމަތެއްގެ ސަބަބުްނ އެެހނަްފރަާތކަށް ލިބޭިދްނޖެހޭ އެއްވްެސ ޙައް

ޕޯްލިއމަންޓް އޭޖެްނސީއަކަށް އެެހްނ އަދާުކރަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި، ކުރްިނ އެމް
ޤެއް ުނވަތަ އަާދުކރަންޖެހޭ ޒިންމާާއއި،  ަފާރތަކުން ލިބޭިދްނޖޭެހ އެއްވްެސ ޙައް
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އެ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސ އަުކްނ  ުކާރ، ުނަވތަ ޮކށްފިައވާ، ުނވަތަ ެއ 
އޭޖެްނީސއެއްގެ މައްޗަްށ ކުރެވޭ، ުނަވތަ ޮކށްފިައވާ ދުަޢާވއަަކްށ 

މަންޓް އޭޖެްނީސ ހްިނގުމުގެ ހުއަްދ ބިާޠލުުކރުުމގެ ސަބަުބްނ އެމްޕޯްލއި
  . އެއްވެސް ުއނިކަމެއް ާންނާނެނެއވެ

  
ވަޒީފާއަށް އެދޭ މާީހެގ 
  މަޢޫުލމާތު ހާމުަނުކރުން 

  

22. 
 
 

ވަޒީފާއަކަށް އޭެދ މަީހަކށް، ޭއާނ އެދޭ ވަޒީފާ އާަދކުރުުމގެ ޤާބިލަުކްނ  )ހ(
ޯހދަންޖެހޭ މަޢޫުލމާތެއް ިފޔަވައި، އެީމހެއްެގ ލިިބގްެނވޯޭތ ބުެލމްަށ ކޮްނމެހެން 

އެހެން އެއްވްެސ ޒާތީ މަޢޫުލާމތެއް ހޯުދމްަށ ެއދުަމީކ ުނަވތަ އެފަަދ 
މަޢޫުލމުާތ ެރޯކޑު ކުރުމަީކ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސއަކުން ޮކްށގްެނާވެނ 

  .ކަމެއް ޫނެނވެ
  

ގައިވާ ގޮތުގެމަތްިނ އެއްކުރެޭވ ވަޒީފާ އާަދކުާރ ) ހ(މި މާއާްދގެ  )ށ(   
މަުވއްޒަފްެއގެ އަމިއްލަ މަޢޫުލާމތު އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއުަކްނ 
ހަާމުކރްަނވާނީ، ވަޒީފާ އަދުާކރުމްަށ ވަކަިކަހލަ ސިފަތަެކއް ހިުރމަީހކު ޯހުދމްަށ 

ޤުވެރިވާ ވަޒީފޭާދ ަފާރތްތަަކށް އެކަންޏެވެ   . ަޝއު
  

ހަަމއެކަނި ޭބރު ދުަތރުުކރާ ޯބޓަުފހުަރގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ޮފުނވަުމށަްޓކައި،    .23  އިސްތިސްނާ 
މިިނސްޓީްރ އޮފް ޓްރާްނސޯްޕރޓް ެއްނޑް ޮކމިުއިނކޭޝްަނގަިއ 
 .ރިަޖސްޓީަރޮކްށގެން ހްިނގާ އޭޖްެނީސތައް މި ަގވާއިދުން އިްސތިސާްނވެާނއެވެ

  
ހުއްދަ ދޫކްޮށފައިވާ  ކިުރން

މްޕޯްލއިމަންޓް އެ
 އޭޖްެނީސތަކާއި، އެ 

އޭޖެްނީސތަކުން ޮކށްފައިވާ 
  މުޢާމަލާތްތައް 

މި ގަވާއަިދްށ އަމަލުުކރްަނ ެފށުުމގެ ކިުރްނ މިިނސްޓްރްީނ އެމްްޕޯލއިަމންޓް   . 24
އޭޖެްނީސ ިހްނގުމުގެ ހުްއަދ ދޮޫކށަްފއިާވ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސެގ 

އަިދ އެ ެއމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސތަކުން، . ސައްޙަަކްނ ެދިމޮއްނާނެނއެވެ
ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިިދނާުމގުޭޅގޮތްުނ ޮކށްފިައވާ މުޢާމަލާތަަކށް، މި ގަވާއަިދްށ 

  .އެއްވެސް ބަަދލެއް ާނނާްނެނއެވެ އަމަލުުކރްަނ ެފށުމާ ުގޅިގްެނ
  

  މަާނކުުރން 
  

  -:ިމގަވާއުިދގައި   .25
  
ކަމުގައި ބުެނފިައ އެވަނީ، ވަޒީފާާއބެހޭ ކަްނަތއްތައް ެރގިއުލޭްޓ ' މިނިސްޓްރީ'

  . ކުރުުމގެ މްަސއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަށް ހާަވލުުކރެވިފިައވާ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ
    
ކަމުގަިއ ބުނެފިައ އެވަނީ، އެިކއެިކ ' އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނސީ '

ހަޯދއިދުިނުމގެ ގޮތުން، ުނަވތަ ވަޒީާފޭދ މަަސއްކަތްުކާރ މީހްުނަނށް ވަޒީފާ 
އެކިއެކި ަފރާތްތަކަށް އެީމހްުނގެ ވަޒާީފގައި އުޅޭެދެނ މުީހްނ ހަޯދިއދުިނުމެގ 
ގޮތުން، ުނވަތަ އެކަްނަކުމގަިއ އެހީތިެރވެިދުނުމގެ ޮގތުން، މި ގަވާއުިދގެ 
ަދުށްނ ހުއަްދ ހަޯދއިގްެނ ވިޔާަފީރގެ އުސުޫލްނ ޚުިދމަތްދޭ ކޮްނެމ 

  .ށެެވަފާރތަަކ
  
ަކމުގައި ބުނެފިައ އެަވީނ ' އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސގެ ވެރިން'

ިއ ވިެރއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަުތްނ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ ހްިނގުމުގަ
ަރކާތްތިެރވާ ޑިރެކްަޓުރްނ، ޙިއްސާާދރްުނ، މްެނބަރުން ުނވަތަ ޙަ 
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  .އޮފިސަރްުނަނށެެވ
  
އެވަނީ މެޑިކަްލ  ކަމުގަިއ ބުނެފިައ' ޞިއްޙީ ދާއާިރގެ ވަޒީފާ '

  . ްޕޮރފެޝަންަލސް އަށެވެ
  
ކަމަށް ުބެނފިައ އެވަނީ މި ޤާނުޫނގެ ަދުށން ވަޒީފާާއ ެބޭހ ' މިނިސްޓަރު'

ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުމުގެ މްަސއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަްށ ހަވާލުުކރެވިފިައާވ 
 ުނވަތަ ޭއާނ ތްަމީސލު . މިިނސްޓްރީއެއް ހްިނގުމާ ަހވުާލެވހިުރ ވަޒަީރަކށެެވ

  .ކުރުުމގެ ބާރު ލިިބގްެނވާ ަފާރތަކަށެެވ
  
ަކމަްށ ުބެނފިައ އެވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤޫާނުނގެ ަދުށްނ ' ޓްރައިިބުއނަލް'

  . ތައް ބަލާ، ޓްރައިިބުއނަަލެށވެއުފައްދާފިައވާ ވަޒީފާާއބެހޭ މަްއސަލަ
  

__________________________________  
  2008ސެޕްޓެމްބަރު  30
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  1ެއނެކްސް 

  



 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު

 

15 
 

  
  
  



 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު

 

16 
 

   2ެއނެކްސް 

c   

  
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް ެއންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ 

         މެާލ، ިދެވހާިރއްޖެ 
  ންޓެޓިވް ާކޑު ހެއުްދމަށް އެދޭ ޯފމް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީ ރިޕްރެޒެ 

  :ހެއުްދމަށް ހުށަހަޅަނީ ާކޑު 
  
  މުއްދަތު ހަަމެވގްެނ       ގެއްިލގެން         މިުޅން އަލަށް   
  

  މަޢޫުލމާތު  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީއާ ބެހޭ
  

    :ަންނ އޭޖެްނީސގެ  އެމްްޕލޯއިމަންޓް 
    :ުފިރހަަމ އްެޑރެސް 

    :ގުޅޭެނ ޯފނު ަންނބަރު
  

  މަޢޫުލމާތު  ބެހޭ  ާކޑު ހަދަން ބޭންުނވާ މުވައްޒުަފންނާ 
  

    : ުފިރހަަމ ަންނ

  ފޮޓޯ 

    :އްެޑރްެސ

ޤާ     :މުަމ

    :އ ާކޑު ަންނބަރު.ރ.ދ

    :ގުޅޭެނ ޯފނު ަންނބަރު
  
  

    : ުފިރހަަމ ަންނ

  ފޮޓޯ 

    :އްެޑރްެސ

ޤާ     :މުަމ

    :އ ާކޑު ަންނބަރު.ރ.ދ

    :ގުޅޭެނ ޯފނު ަންނބަރު
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    :ުފިރހަަމ ަންނ

  ފޮޓޯ 

    :އްެޑރްެސ

ޤާ     :މުަމ

    :ާކޑު ަންނބަރުއ .ރ.ދ

    :ގުޅޭެނ ޯފނު ަންނބަރު

  
މެުދވިެރެވގެން ވީަޒފާ ޯހަދއިެދވޭ ިބޭދސީްނެގ މި އެމްްޕލޯއިމަންޓް އޭޖެްނީސ މިޯފުމގަިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ މަުވއްޒުަފްނަނީކ  

އެފަދަ ބިޭދސީންނާ ހާަވުލުވމްަށ އެއަރޯޕޓްަށ  ހަަރކާތްތިެރވަުމާށއި ިޚުދމަތްަތއް ޯހުދުމގަިއ ެއްނެމާހ ވަރކް ަޕރމާިޓ ބެހޭ 
ައްއަޔންކޮށްފިައާވ މި އެމްްޕލޯއިމަންޓް ަފރާތްުނ  ދުިއން ަފަދކަްނކަމުގައި ޙަަރކާްތތިެރވަުމްށ ެއމްްޕލޯއިމަންޓް އޭޖެްނީސގެ 

  . މަުވއްޒުަފްނެނެވއޭޖެްނީސގަިއ ވީަޒާފ އަދާކުާރ 
  ___________________________________:ސޮއި

  
  ___________________________________:ަންނ

ޤާ   __________________________________:މުަމ

  __________________________________:ތާރީޚު

  :އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނސެީގ ަތްއގަނޑު        

  
  

  ޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ޯފމާއެކު މި 

  )ފޯޮޓ ޯފުމގައި ތަތްކުރައްާވފައި  1(ފޯޮޓ  2ސްޓޭމްޕް ަސއިޒުެގ  ާވ މުވައްޒަުފގެ ބޭުންނ ާކޑު ަހއަްދްނ - 1
  

  ރްައޔިެތއްކަްނ ައނަްގއިޭދ ާކޑެުގ ކޮޕީ  ިދެވހި  ާވ މަުވއްޒުަފގެބޭންުނ ާކޑު ހައަްދްނ - 2
  

  
  :ނޯޓް 

ންޓެޓްިވ ރިޕްރެޒެ  6ދޫކުރަުމްށ ހަަމޖެހިފިައވީަނ ކްޮނެމ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސއަކަްށ ވްެސ  •
 . ާކޑެވެ

  
އެއް އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނީސގެ ަނުމގައި ާކޑު ހައްދަާފއިވާ ަފރާތަަކށް އެެހން އޭޖެްނީސއެއްގެ  •

ަނުމގައި ާކޑު ހަަދއިދެވީޭނ ކުިރްނ ދޮޫކށަްފއިވާ ާކޑު ކެންސަލުްކރުމްަށ ހަުށހަަޅއި އެ ާކުޑ 
 . ކެްނސަލްވުުމްނނެވެ

  
 . ުދަވސް ުކރިން ާކޑު އާކުރަުމްށ މިިނސްޓްރީއަށް ހަުށހަޅްަނާވެނެއވެ 7ާކޑުގެ މުއްދުަތ ހަަމވުުމގެ  •
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   3ެއނެކްސް 
  

 ވަޒީފާދޭ ަފރާތާއި އެމް ޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީއާ ެދމެދު  ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި 
 ހިމަަނންވާނެ ުނކުތާތައް 

  
  :ވަޒީފާދޭ ަފރާތުގެ މައޫުލމާތު. 1

  :ަންނ 1.1
  :އެޑްރްެސ 1.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 1.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 1.4
  )ަނަމ ރިަޖސްޓަީރޮކްށަފއިވާ ގައުމުކުނުްފްނޏެއް: (މުގައު 1.5
  :ފަދަ ތެަންއނަމަ އެަތުނގަިއ ުކރާ މަަސއްކަތުގެ ބާވަތް ކުނުްފްނެޏއް 1.6
  :ރުކުނުްފްނެޏއަްނމަ ކުނުްފީނގެ ރިަޖސްޓަރީ ަންނބަ  1.7
  

 2. އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީގެ މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 2.1
  :އެޑްރްެސ 2.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 2.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 2.4
  :އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނސީ ހްިނގުމުެގ ހުއްދިައގެ ަންނބަރު 2.5
  

 3. ވަޒާީފގެ މައޫުލމާތު 
  :މުޤާަމ 3.1
  :މުސާރަ 3.2
  ):މުސާރައިގެ އިތުރްުނ(ިއނާޔަތްތައްއެހިެނހެން  3.3
  :މަަސއްކަތްކުރާ ތްަނ 3.4
  : ވާލުކެުރޭވ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލްަޙ 3.5
  :ވަޒާީފގެ އެއްބްަސވުުމގެ މުއްދުަތ 3.6

  
 4. ވަޒީފާއަށް ގެނެސްދުިނމަށް އެއްބަސްވާ މީހްުނނާ ބެހޭ މަ ޢު ޫލމާތު 

  : އެގްރިމަންޓްގެ ަދށުން ގެެނވޭ މުީހްނގެ ަޢަދދު 4.1
  :ެފްނވުަރ ުނަވތަ ޝަރުތު 4.2
  : ވަކި ގަުއމެއްގެ މީހަކު ގަެނުއމަްށ ބޭުންނވާ ަނމަ އެކަން  4.3

  
 5. އެހިެނހެން  

  :ރެކްރްޫޓަމންޓްގެ މުއްދުަތ 5.1
  :އެއްބްަސވުުމގެ މުއްދުަތ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނސީ އާއި ވަޒީާފދޭ ަފރާތާ ެދމުެދ ސޮއިކުރެވޭ  5.2
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 ެބހޭ ޮގތުން އެމްޕޯްލއިމަންޓް އާ ޭދ ަފާރތާ ހާަވލުުކރަުމްށ ަފުހ އެމީހާ  މާީހ ވަޒީފާއަށް ައްނނަ ވަޒާީފ 5.3
  :ުނމްަށ އެއްބްަސެވަފއިވާ ަނަމ، އަެކުމގެ ތްަފސީލް އޭޖްެނީސގެ ަފާރތުން އެއްވެސް ަކމެއް ޮކށްދި 

  
  :ހަަމޖެހިފައާިވގޮތްއުޖޫރޭަދން ، އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނީސގެ ޚިުދމަތްަށދޭ އުޖޫރައާއި 5.4
  
ުނވަތަ ޝަރުތު ެނިތއްޖެ    ވަޒީފާއަށް ގެެނވޭ މާީހެގ ިކބައިގައި ވަޒީފޭާދ ަފރާތްުނ ބޭންުނާވ ެފްނވުަރ  5.5

  :މަލުުކރަުމްށ ހަމަޖެހިފިައާވގޮތްއެކަމެާމުދ ޢަަނަމ 
  
ިރއެަޑްއ ްޕޮރބޭޝްަނ ީޕ. (ަނަމ އެކަްނ ބަާޔްނުކރްުނޝްަނ ީޕިރއެަޑއް ކަނޑައެޅަިފއިވާްޕޮރބޭ 5.6

  .)ކަނޑައެޅަިފއި ުނވަާނަމ އެަކްނެވސް ބަޔްާނޮކށަްފއި ޮއްނަންނ ޖެހޭެނެއވެ
  

 6. ދެފަރާތުގެ ެދމުެދގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 
  

 :ހިފިައާވގޮތްމަލުުކރުމަށް ހަަމޖެ ކަނޑައެޅަިފއިވާ މުއްދުަތގެ ތޭެރގައި މާީހ ުނގެެނސެްދިވއްޖެ ަނަމ ޢަ  6.1
  

 :ަމލުކުރުމްަށ ހަަމޖެހިފައާިވގޮތްއެއްބްަސވުމާ ެދފަރުާތްނުކރެ ަފާރަތކުން ޚިލުާފެވއްޖަެނމަ ޢަ  6.2
 

 :ުކރުމަށް ހަމަޖެހިފިައާވގޮތްއެއްބްަސވުމުގައި ުނިހެމނޭ ަކމެއް ެމުދވިެރވެއްޖަެނމަ ޢަމަލު  6.3
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   4ެއނެކްސް 
  އެޕިޮއންޓްމަންޓްގައި ހިމަަނންވާނެ ުނކުތާތައް ލެޓަރ އޮފް 

  
 1. ވަޒީފާދޭ ަފރާތުގެ  މަޢޫުލމާތު 

  :ަންނ 1.1
  :އެޑްރްެސ 1.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 1.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 1.4
ޤައުމުކުނުްފްނޏެއް: (މުއުގަ 1.5   )ަނަމ ރިަޖސްޓަީރޮކްށަފއިވާ 
  :ުނގަިއ ުކރާ މަަސއްކަތުގެ ބާވަތްފަދަ ތެަންއނަމަ އެތަ  ކުނުްފްނެޏއް 1.6
  :ކުނުްފްނެޏއަްނމަ ކުނުްފީނގެ ރިަޖސްޓަރީ ަންނބަރު 1.7
  

 2. ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ  މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 2.1
 :ްސއެޑްރެދާއިމީ  2.2
  :މިހުާރ އުޅޭ އެޑްރްެސ 2.3
  :)ިދެވއްސެްއަނމަ(ަންނބަރު  ަރއްޔިތެއްކަން ައްނގައިދޭ ާކޑު ިދެވހި 2.4
  :)ބޭިދީސއެއް ަނަމ(ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑް ަންނބަރު  2.5
  :ާޕސޯްޕރްޓ ަންނބަރު 2.6
  :މީ ިނސްބްަތއުގަ 2.7
  :އުފަން ތާރީޚް 2.8
  :އިމަޖެްނސީކޮށް ގުާޅެނ ަފާރތުގެ ަނާމއި އެޑްރްެސ އަދި ޯފުނ ަންނަބރު 2.9

  
 3. ވަޒާީފގެ މައޫުލމާތު 

ޤާމު 3.1   :ަމ
  :ިއާނޔަތްތައްލިބޭ އުޖޫރައާ އެހިެނެހްނ  3.2
  : އުޖޫރަ ެދވޭ މްިނގަނޑާއި އުޖޫރަ ހާިސބުުކރެވޭނެ ގޮތް 3.3
  :  އުޖޫރަދުިނަމށް ކަނޑައާަޅ ުދަވސް 3.4
  :މަަސއްކަތްކުރާ ތާަނއި ޙާަވލުކުރޭެވ މަަސއްކަތުގެ ތަފީްޞލް 3.5
  : ވަޒާީފގެ އެއްބްަސވުން ެފށޭ ތާރީޚާއި ވީަޒާފގެ އެއްބަސްވުުމގެ މުްއދުަތ 3.6
  :ވަޒީފެާއއްކަން ުނަވތަ ަވގުތީ ވަޒީފެާއއްކަން ދާއިމީ 3.7

  
 4. ވަޒާީފގެ އެހިެނހެން ކަންތައްތައް  

  :ބަްނުދ ުދަވސްތަކާއި ޗުއްޓީ ިދނުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް 4.1
ރަށަށިްދުއުމެގ  ުބރިގްޮސ އައިސްވުމާއި ވަޒީފިާއން ވިަކވުމުން ެއނ އްޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާަށއި ޗު 4.2

  :ިއވާ ޮގތްޚަރަދު ހަަމޖެހަިފ
  :ޗުއްޓީ ެދވޭ ުދަވސް 4.3
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  :ޒީފާ އަދާކުާރ މާީހގެ ިކބައިގައި ހްުނަންނ ޖޭެހ ެފްނވުަރ ުނަވތަ ޝަރުތުވަ 4.4
  :ވަޒީފާ އާަދކުާރ މާީހގެ ކެއުންބުއިމާއި ނިދުން އަދި ބޭސަްފުރވާ ޮކށިްދުނުމގެ ކަްނތައް 4.5
ިޑތައް މަަސއްކަތްކަުރން ޖެހޭ  4.6   :ގަ
  :މަުވއްޒުަފގެ އަޚާްލޤާ ގުޅޭޮގތުން ޭއާނއާެމުދ ފިޔަވުަޅ އެޅާިދނެ އޫުޞލަުތއް 4.7
  :މަުވއްޒުަފްނގެ މަަސްއކަތް ބޭެލ އުޞޫލު 4.8
  : ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވިދެާނ އުޞޫލަުތއް ކަނޑައެޅި ބަޔްާނުކރެވިފިައ އޮތުން  4.9
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   5ެއނެކްސް 
  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހޯދައިދޭ މީހާގެ މަޢޫުލމާތު 

  
 1. އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީގެ މަޢޫުލމާތު 

  :ަންނ 1.1
  :އެޑްރްެސ 1.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 1.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 1.4
  :ަންނބަރުއެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނސީ ހްިނގުމުެގ ހުއްދިައގެ  1.5
  

 2. ވަޒީފާ ހޯދައިދޭ މީހާއާބެހޭ  މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 2.1
  :ްސުފިރހަަމ އެޑްރެ 2.2
  :)ިދެވއްސެްއަނމަ(ަންނބަރު  ަރއްޔިތެއްކަން ައްނގައިދޭ ާކޑު ިދެވހި 2.3
  :)ބޭިދީސއެއް ަނަމ(ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑް ަންނބަރު  2.4
  :ާޕސޯްޕރްޓ ަންނބަރު 2.5
  :މީ ިނސްބްަތއުގަ 2.6
  :ފަން ތާރީޚްއު 2.7
  :އިމަޖެްނސީކޮށް ގުާޅެނ ަފާރތުގެ ަނާމއި އެޑްރްެސ އަދި ޯފުނ ަންނަބރު 2.8
  

 3. ވަޒީފާދޭ ަފރާތުގެ  މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 3.1
  :އެޑްރްެސ 3.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 3.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 3.4
  )އުުމޤަަނަމ ރިަޖސްޓަީރޮކްށަފއިވާ ކުނުްފްނޏެއް: (މުއުގަ 3.5
  :ފަދަ ތެަންއނަމަ އެަތުނގަިއ ުކރާ މަަސއްކަތުގެ ބާވަތް ކުނުްފްނެޏއް 3.6
  :ކުނުްފްނެޏއަްނމަ ކުނުްފީނގެ ރިަޖސްޓަރީ ަންނބަރު 3.7
  

 4. ރާއްޖޭން ބޭރުން މެދުވެރިވި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީގެ މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 4.1
  :ޯޕސްޓަލް އެޑްރްެސ 4.2
  :ަނންބަރު ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް 4.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 4.4
  :އެމްޕޯްލއިމަންޓް އެޭޖްނސީ ހްިނގުމުެގ ހުއްދިައގެ ަންނބަރު 4.5
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 5. ވަޒާީފގެ މަ ޢު ޫލމާތު 
ޤާ 5.1   :މުަމ
  :ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހިެނެހްނ ިއާނޔަތްތައް 5.2
  : އުޖޫރަ ެދވޭ މްިނގަނޑާއި އުޖޫރަ ހާިސބުުކރެވޭނެ ގޮތް 5.3
  :  އުޖޫރަދުިނަމށް ކަނޑައާަޅ ުދަވސް 5.4
  :ާވލުކުރޭެވ މަަސއްކަތުގެ ތަފީްޞލްމަަސއްކަތްކުރާ ތާަނއި ޙަ  5.5
  : ވަޒާީފގެ އެއްބްަސވުން ެފށޭ ތާރީޚާއި ވީަޒާފގެ އެއްބަސްވުުމގެ މުްއދުަތ 5.6
  :ދާއިމީ ވަޒީފެާއއްކަން ުނވަތަ ަވގުތީ ވަޒީފެާއއްކަން 5.7
  :ފާ ހަޯދިއދިން ިދެވއްސެްއނަމަ، އެ ވަޒީފާއަށް ދުިއމްަށ ުފރި ތާރީޚުރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީ 5.8
  :ރާއްޖޭން ވަޒީފާ ހަޯދއިިދްނ ބޭިދސީއެްއނަމަ، ބިޭދސީ މީހާ ރާއްޖެ ައއި ތާރީޚު 5.9
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  6ެއނެކްސް 
  ުނކުތާތައް  ފައްިލގައި ހިމަަނންވެާނ ވަޒީފާ ދޭ ަފރާތުގެ ްޕޮރ 

  
  ުނކުތާތައް ގެ ްޕރޮފައްިލގައި ހިމަަނންވާނެ ަފރާތު ވަޒީފާ ދޭ .  1
  

  :ކުނުްފީނގެ ަނާމއި ރިަޖސްޓަރޮީކށަްފއިާވ އެޑްރްެސ 1.1

  :ކުނުްފީނެގ އޮފީސް ހިނގުަމްނ ައންނަ އެޑްރްެސ 1.2

  :ނުްފީނގެ ހިއްސާދުާރްނާނއި ޑިރެކްޓުަރްނގެ ަނާމއި އެޑްރްެސކު  1.3

  :ކުރާ ވިޔާަފީރެގ ބާވަތްކުނުްފިނ ހިނގަމުން ައންނަ މުއްދާަތއި  1.4

  :އެއޮްގތް ކީޮޕސްޓަރޭޝަން ސެޓްފެިކޓްގެ އަޞާްލއާއި ރިަޖރާުކރުގައި ރިަޖސްޓަރެީވފިައވޯޭތސަ އެތެަންއގެ 1.5

 :ތުަނގައި މަަސއްކަތްކާުރ ބިދޭސީ މަުވއްޒުަފްނގެ ަޢދަދު 1.6

  :ތުަނގައި މަަސއްކަތްކާުރ މުސާރަ ލިބޭ މަުވއްޒުަފްނގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 1.7
 

ޤުތައް ހޯުދމްަށ އެތްތަކުގެ ޚައަދުާކާރ ަފާރވަޒާީފ 1.8 ނޫނީ ިނޒާމާ ެބހޭ ޤާ އުަމކުްނ ހަަމަޖއްސާފައިވާ ޤަ އް
  :މަޢޫުލމާތު

  
ކުނުްފީނގެ މާީލ ، ލަތު ެއނގެޭނ ކުނުްފީނގެ އޯޑިޓްޮކށަްފއިވާ މާީލ ހާިސބުތާަކއިޙާވަޒީފާ ދޭ ަފާރތުގެ މީާލ  1.9

ރްެނސްގައި، ކުނުްފްނަޏކީ ކުނުްފީނގެ ްޕރޮފައްިލގަިއ ބޭްންކ ރަިފ. (ބޭންކް ރިަފަރްނސް ލަތު ެއނގޭނެ ޙާ
ލަތު ރަނަގުޅ ޙާކުނުްފީނގެ ވިޔާަފިރކަަމށް ބަޔާްނޮކށްަފއިވާ ވިޔާަފރިކުަރމްުނ ައްނނަ، މީާލ 

  .)ކުނުްފްނޏެއްކަމަށް ބަޔާްނޮކށްަފއި ޮއނަްންނާވެނއެވެ
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  7ެއނެކްސް 
  

  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖްެނސީ މެދުވެރެިވގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ޮފނުވާ މީހްުނނަށް 
  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީން  ޯފރުކޮށޭްދންވާނެ މަޢޫުލމާތު 

  
ޤަ އުމާ ބެހޭ މަޢޫުލމާތު   1. ވަޒީފާ އަދާކުރަން ދާ 

  :އުމުގަ 1.1
  :ީދްނ 1.2
  :އާބާދީ ައދި ޖިއޮގްރަފީ 1.3
  :ބޭުންނކުރާ ފިައސާ ތުަނގައި 1.4
  :ާޢްނމޮުކްށ ވަާހކަ ދްައކާ އުޅޭ ބްަސ 1.5
  :ދުަތރު ފަތުރާއި މޫސުމް 1.6
  :ޞިއްޙީ ަފުރާވގެ ކަންތަްއތައް ހަަމޖެހިފިައވާ ގޮތް 1.7
ޤައްޚައާަދކުރާ ަފާރތްތަކުގެ  ވަޒީފާ 1.8 ެބހޭ ޫނީނ ނިޒާމާ ޤާ އުމަކުްނ ހަަމަޖއްސާފައިވާ ޤުތައް ޯހުދމްަށ އެ

  :މަޢޫުލމާތު
  

 2. ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަާޙ އުލުގެ ކަންތައްތައް ހުރިނެތް ގޮތް 
 

 3. ވަޒާީފގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢޫުލމާތު 
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   8ެއނެކްސް 
  

ބޭރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ިދވެހިން ޮފނުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީއާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޒީފާ ދޭ 
ވޭ ދެމެދު ސޮއިކުރެ ުނވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީއާ ެދމުެދ ަފރާތާ

  ުނކުތާތައް  އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަަނންވެާނ 
  

 1. ވަޒީފާދޭ ަފރާތުގެ  މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 1.1
  :އެޑްރްެސ 1.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 1.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 1.4
  )އުުމޤަަނަމ ރިަޖސްޓަީރޮކްށަފއިވާ ކުނުްފްނޏެއް: (މުއުގަ 1.5
  :ފަދަ ތެަންއނަމަ އެަތުނގަިއ ުކރާ މަަސއްކަތުގެ ބާވަތް ކުނުްފްނެޏއް 1.6
  :ކުނުްފްނެޏއަްނމަ ކުނުްފީނގެ ރިަޖސްޓަރީ ަންނބަރު 1.7
  

 2. ިދވެހި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީގެ މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 2.1
  :އެޑްރްެސ 2.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 2.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 2.4
  :އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖެްނސީ ހްިނގުމުެގ ހުއްދިައގެ ަންނބަރު 2.5

  
 3. ރާއްޖޭން ބޭރުން މެދުވެރިވި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީގެ މަޢޫުލމާތު 

  :ަންނ 3.1
  :ޯޕސްޓަލް އެޑްރްެސ 3.2
  :ރުޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަ 3.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 3.4
  :އެމްޕޯްލއިމަންޓް އެޭޖްނސީ ހްިނގުމުެގ ހުއްދިައގެ ަންނބަރު 3.5
  

 4. ވަޒާީފގެ މަޢޫުލ މާތު 
  :މުޤާަމ 4.1
  :ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހިެނެހްނ ިއާނޔަތްތައް 4.2
  : އުޖޫރަ ެދވޭ މްިނގަނޑާއި އުޖޫރަ ހާިސބުުކރެވޭނެ ގޮތް 4.3
  :  އުޖޫރަދުިނަމށް ކަނޑައާަޅ ުދަވސް 4.4
  :ާވލުކުރޭެވ މަަސއްކަތުގެ ތަފީްޞލްޙަ މަަސއްކަތްކުރާ ތާަނއި  4.5
  : ވަޒާީފގެ އެއްބްަސވުން ެފށޭ ތާރީޚާއި ވީަޒާފގެ އެއްބަސްވުުމގެ މުްއދުަތ 4.6
  :ދާއިމީ ވަޒީފެާއއްކަން ުނަވތަ ަވގުތީ ވަޒީފެާއއްކަން 4.7
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 5 . އެހިެނހެން ކަންތައްތަ އް 
 

  :ރެކްރްޫޓަމންޓްގެ މުއްދުަތ 5.1
  
  :އެގްރީމަންޓްގެ ަދށުން ޮފުނވޭ މީހްުނގެ ަޢަދދު 5.2
  
  :ެފްނވުަރ ުނަވތަ ޝަރުޠު އެގްރީމަންޓްގެ ަދށުން ޮފުނވޭ މީހްުނގެ 5.3
  

 ބޭސަްފުރާވގެ މާއި އެމާީހގެ ެކއުން ބުއިމާއި މާީހއާ އެއަރޕޯރުޓްނ ހަވުާލުވވަޒީފާ އަދާުކރާ  5.4
  :ލުެއްނޓްރީ ހަމަޖެހިފިައވާ އުޞޫ ކަްނތައްތަާކއި ވާިސ

  
 ހި އެމްްޕޯލއިަމންޓް އޭޖްެނީސގެ ިދެވމާީހ ވަޒީފޭާދ ަފާރތާ ހަވުާލުވމްަށ ަފުހ ވަޒީފާ އަދާުކާރ  5.5

  : ށް ހަމަޖެހިފިައާވ ޚުިދމަތްތައްަފރާތްުނ ިދުނމަ 
  
 ޠުުނަވތަ ޝަރު ްނާވ ެފްނވުަރމާީހގެ ިކބައިގައި ވަޒާީފ ދޭ ަފާރތްުނ ބޭނު އަދުާކރާ  ވަޒީފާ 5.6

  :ޖެ ގަެނުއމާ ެބހޭގޮތްުނ ޢަަމލުުކރޭާނ ގޮތްމީހާ ރާއްނިެތއްޖަެނަމ އެ
  
ްޕޮރބޭޝްަނ ީޕިރއެަޑްއ . (ަނަމ އެކަްނ ބަާޔްނުކރްުނޝްަނ ީޕިރއެަޑއް ކަނޑައެޅަިފއިވާްޕޮރބޭ 5.7

  .)ކަނޑައެޅަިފއި ުނވަާނަމ އެަކްނެވސް ބަޔްާނޮކށަްފއި ޮއްނަންނ ޖެހޭެނެއވެ
  
އެވަޒީފާއަށްދާ މާީހއަްށ ވަޒީފާ އަާދ ، ަނމަ ުނވަތަޒީފާއިން ވަކޮިކށްފި ްޕޮރބޭޝްަނ ީޕިރއްަޑގައި ވަ 5.8

ުނކުރޭެވ ވަރަށް ބިަލވެއްޖެަނމަ ުނވަަތ މިންޫނެވސް ސަބަބަާކހެުރ ވަޒީފާ ައދާކުރުމްަށ 
ތުން ޢަމަލުުކާރެނ އުޒުރުވެރެިވއްޖަެނަމ ުނަވތަ ިއންކާުރޮކށިްފނަމަ ޭއާނ ރާްއޖެ ގަެނއުމާ ބެހޭ ޮގ

  .ގޮތް
  
  .ނަމަ ަޢމަލުުކާރެނ ގޮތްވަޒީފާއަށް ދާ މާިހ މުަރވެއްޖެ 5.9
  

 6 . ދެފަރާތުގެ ެދމުެދގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ޙަ އްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 
 

މަލުުކރަުމްށ ަނަމ ޢަ ްއދުަތގެ ތޭެރގައި މާީހ ވަޒީފާއަށް ނޮުފުނިވއްޖެކަނޑައެޅަިފއިވާ މު 6.1

  :ހަަމޖެހިފިައާވގޮތް 

  .އެއްބްަސވުމާ ެދފަރުާތްނުކރެ ަފާރަތުކން ޚިލުާފެވއްޖަެނަމ ޢަމަލުުކރަުމްށ ހަަމޖެހިފިައާވގޮތް 6.2

  .ކުރަުމށް ހަަމޖެހިފިައާވގޮތް އެއްބްަސވުުމގައި ުނިހެމނޭ ަކމެއް މުެދވިެރވެއްޖަެނމަ ަޢމަލު  6.3
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   9ނެކްސް ެއ
  

ރަށް ވަޒީފާ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޮފނުވާ ިދވެހި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީއާއި ރާއްޖޭން ބޭ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ 
  ުނކުތާތައް  ވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަަނންވެާނ ކުރަންދާ މީހާއާ ެދމެދު ސޮއިކުރެ އަދާ 

  
 1. ވަޒީފާދޭ ަފރާތުގެ  މަޢޫުލމާތު 

  :ަންނ 1.1
  :އެޑްރްެސ 1.2
  :ަނންބަރުޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް  1.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 1.4
ޤަކުނުްފްނޏެއް: (މުއުޤަ 1.5   )އުުމަނަމ ރިަޖސްޓަީރޮކްށަފއިވާ 
  :ފަދަ ތެަންއނަމަ އެަތުނގަިއ ުކރާ މަަސއްކަތުގެ ބާވަތް ކުނުްފްނެޏއް 1.6
  :ކުނުްފްނެޏއަްނމަ ކުނުްފީނގެ ރިަޖސްޓަރީ ަންނބަރު 1.7
  

 2. ިދވެހި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީގެ މަ ޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 2.1
  :އެޑްރްެސ 2.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 2.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 2.4
  :އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖެްނސީ ހްިނގުމުެގ ހުއްދިައގެ ަންނބަރު 2.5

  
 3. ރާއްޖޭން ބޭރުން މެދުވެރިވި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖްެނސީގެ މަޢޫުލމާތު 

  :ަންނ 3.1
  :އެޑްރްެސޯޕސްޓަލް  3.2
  :ޓެލޯެފްނ އަދި ފްެކސް ަނންބަރު 3.3
  :އީމެއިލް އެޑްރްެސ 3.4
  :އެމްޕޯްލއިމަންޓް އެޭޖްނސީ ހްިނގުމުެގ ހުއްދިައގެ ަންނބަރު 3.5
  

 4. ވަޒީފާ އަދާކުރަންދާ މީހާގެ  މަޢޫުލމާތު 
  :ަންނ 4.1
 :ްސއެޑްރެދާއިމީ  4.2
  :މިހުާރ އުޅޭ އެޑްރްެސ 4.3
  :)ިދެވއްސެްއަނމަ(ަންނބަރު  ައްނގައިދޭ ާކޑުަރއްޔިތެއްކަން  ިދެވހި 4.4
  :)ބޭިދީސއެއް ަނަމ(ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑް ަންނބަރު  4.5
  :ާޕސޯްޕރްޓ ަންނބަރު 4.6
  :މީ ިނސްބްަތގައު 4.7
  :އުފަން ތާރީޚް 4.8
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  :އިމަޖެްނސީކޮށް ގުާޅެނ ަފާރތުގެ ަނާމއި އެޑްރްެސ އަދި ޯފުނ ަންނަބރު 4.9
  

 5 . ވަޒާީފގެ މައޫުލމާތު 
  :މުޤާަމ 5.1
  :ާނަޔތްތައްިޢލިބޭ އުޖޫރައާ އެހިެނެހްނ  5.2
  : އުޖޫރަ ެދވޭ މްިނގަނޑާއި އުޖޫރަ ހާިސބުުކރެވޭނެ ގޮތް 5.3
  :  އުޖޫރަދުިނަމށް ކަނޑައާަޅ ުދަވސް 5.4
  :މަަސއްކަތްކުރާ ތާަނއި ހާަވލުކުރޭެވ މަަސއްކަތުގެ ތަފީްޞލް 5.5
  : ވަޒާީފގެ އެއްބްަސވުން ެފށޭ ތާރީޚާއި ވީަޒާފގެ އެއްބަސްވުުމގެ މުްއދުަތ 5.6
  :ދާއިމީ ވަޒީފެާއއްކަން ުނަވތަ ަވގުތީ ވަޒީފެާއއްކަން 5.7
  

 6. ވަޒާީފގެ އެހިެނހެން ކަންތައްތައް 
  :ބަްނުދ ުދަވސްތަކާއި ޗުއްޓީ ިދނުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް 6.1
ރަށަށިްދުއުމެގ  ުބރިގްޮސ އައިސްވުމާއި ވަޒީފިާއން ވިަކވުމުން ެއނ އްޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާަށއި ޗު 6.2

  :ިއވާ ޮގތްޚަރަދު ހަަމޖެހަިފ
  :ޗުއްޓީ ެދވޭ ުދަވސް 6.3
  :ޒީފާ އަދާކުާރ މާީހގެ ިކބައިގައި ހްުނަންނ ޖޭެހ ެފްނވުަރ ުނަވތަ ޝަރުތުވަ 6.4
  :ސަްފުރވާ ޮކށިްދުނުމގެ ކަްނތައްވަޒީފާ އާަދކުާރ މާީހގެ ކެއުންބުއިމާއި ނިދުން އަދި ބޭ  6.5
  :މަަސއްކަތްކަުރން ޖޭެހ ަގިޑތައް 6.6
  :މަުވއްޒުަފގެ އަޚާްލޤާ ގުޅޭޮގތުން ޭއާނއާެމުދ ފިޔަވުަޅ އެޅާިދނެ އޫުޞލަުތއް 6.7
  : ޞޫލުމަުވއްޒުަފްނގެ މަަސްއކަތް ބޭެލ އު 6.8
: ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވިދެާނ އުޞޫލަުތއް ކަނޑައެޅި ބަޔްާނުކރެވިފިައ ޮއތުން  6.9  

 
 7. އެހިެނހެން ކަންތައްތައް 

 
:ެރްކރްޫޓމަންޓްގެ މުއްދުަތ 7.1  

 
 ބޭސަްފުރާވގެ މާއި އެމީާހގެ ކެއުންބުއިމާއި  ވުާލުވަޙުކަރނާްދ މާީހއާ އެއަރޕޯރޓުން ވަޒީފާ އަދާ 7.2

  :ލުެއްނޓްރީ ހަަމޖެހިފިައވާ އުޞޫ ކަންތައްތަާކއި ވާިސ
  
 ާދ މާީހ ވަޒީފާ ޭދ ަފރާތާ ހަވުާލުވމްަށ ަފުހ  ިދެވހި އެމްޕޯްލއިަމންޓް އޭޖްެނީސގެ ވަޒީފާ އަާދކުރަްނ  7.3

  :ޚިުދމަތްތައް ަފރާތްުނ ިދުނމަށް ހަމަޖެހިފިައވާ 
  
ްނވުަރ ުނވަތަ ޝަރުުތ ަފރުާތްނ ބޭންުނާވ ފެ މާީހގެ ިކަބއިގައި ވަޒީފާ ޭދވަޒީފާ އަދާކުރަްނ ާދ  7.4

  .ަޢމަލުުކރޭާނ ޮގތް ޮގތުންާހ ރާއްޖެ ގަެނއުާމ ބެހޭނިެތއްޖަެނަމ އެ މީ 
  
ްޕޮރބޭޝަން ީޕިރއެަޑއް ކަނޑައެޅިަފިއ . (ަނަމ އެކަްނ ަބޔާްނކުރްުނޝްަނ ީޕިރއެަޑއް ކަނޑައެޅަިފއިވާްޕޮރބޭ 7.5

  .)ުނވަާނަމ އަެކްނވެސް ބަޔާްނޮކށަްފއި ޮއްނަންނ ޖެހެޭނއެވެ
  

  :ަނަމ ޢަމަލުުކރެާނ ޮގތްުރވެއްޖެ ހާ ަމާދ މީ  ކުަރން އަދާ  ވަޒީފާ 7.6
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 8. ދެފަރާތުގެ ެދމުެދގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 
 

  :ތްަނަމ ަޢމަލުުކރަުމށް ހަަމޖެހިފިައާވގޮއްދުަތެގ ތޭެރގައި ވަޒީފާއަށް މާީހ ނޮުފުނިވއްޖެކަނޑައެޅަިފއިވާ މު 8.1
   

  : ތްއެއްބްަސވުމާ ެދފަރުާތްނުކރެ ަފާރަތކުން ޚިލުާފެވއްޖަެނަމ ޢަމަލުކުރަުމްށ ހަމަޖެހިފައާިވގޮ 8.2
  
އްދުަތެގ ތޭެރގައި ވަޒާީފ ހަމަޖެހި، އެހްެނނަމެަވސް ވަޒީފާ އަާދކުރާ ަފާރތްުނ ވަޒީފަާއްށ ކަނޑައެޅަިފއިވާ މު 8.3

ަލތެއް ިދާމެވގެން ވަޒީފާއަށް ދުިއމްަށ  ޙާރޮުކށިްފަނަމ ުނވަތަ އެއްވްެސ ދުިއމްަށ ިއްނކާ
ލަތެއް ިދާމެވގެން ވަޒީފާއަށް ދުިއމްަށ އުޒުރެުވރެިވއްޖަެނމަ ރޮުކށިްފަނމަ ުނަވތަ ެއއްވްެސ ޙާިއްނކާ 

  :އަމަލުުކރަުމްށ ހަަމޖެހިފިައވާ ގޮތް
  
  :ާވގޮތްކުރުމަށް ހަަމޖެހިފިައއެއްބްަސވުުމގައި ުނިހމެނޭ ަކމެއް މުެދވިެރވެއްޖަެނމަ ޢަމަލު  8.4
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