c

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
(ފަސްވަނަ އިސްލާޙް)
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ

.3

(ހ)

މި އުޞޫލަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް
ޞލެކެވެ.
މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އު ޫ

(ށ)

މި

އުޞޫލަށް

”ޕްރޮފެޝަނަލް

ކިޔާނީ

ބިދޭސީ

ވއްޒަފުން
މު ަ

ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު“ އެވެ.
މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ގެނެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ
ސ
ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށް ،ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭ ީ
މުވައްޒަފުން

ހޯދުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ،

ދެފުށް

ފެންނަ

ނިޒާމެއްގެތެރެއިން،

ނ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންނާ ެ
އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
(ހ)

ރސްކުރާނީ
ބލައި ވިލަ ެ
ގތް ަ
ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮ

މުވައްޒަފުން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އެކަމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރާ ( 5ފަހެއް)

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ

ވއްޒަފުން
ވ ”ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މު ަ
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެ ޭ

މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ“ އިންނެވެ.

ކޮމިޓީ

(ށ)

ޕްރޮފެޝަނަލް

ބިދޭސީ

ވއްޒަފުން
މު ަ

މަސައްކަތް

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ

ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި ސީދާގޮތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާތަކަށް
ހަމަޖެއްސުމުގެ
ދާއިރާގެ

މަސައްކަތުގައި

މުވައްޒަފެއް

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ހިމަނައިގެން

ނުވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ

ނުވަތަ

ނަމަވެސް

ކޮމިޓީގެ

ދއުމުގައި އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެން ި
ހޯދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ

.4

(ހ)

މުވައްޒަފުން ރެކުރޫޓް
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮފެޝަނަލް

ބިދޭސީ

ވއްޒަފުން
މު ަ

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ނ
ލ ް
ގތް ބެ ު
ހިނގާނުހިނގާ ޮ
(ށ)

ރ ހިޔުމަން
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ޢަދަދާއި ފެންވަ ު

ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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މެނޭޖްމަންޓް

ޑިވިޜަނާއި

ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ރިސޯސް

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޑިވިޜަނުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަނޑައެޅުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސްކޫލް

(ނ)

ލން
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތައް އެކުލަވާ ު

(ރ)

ޖ ގެންނާނެ
ތޖާގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ރާއް ެ
ނ ީ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތަކުގެ ަ
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުން

(ބ)

ޕލިކޭޝަން
ރކްރޫޓިންގ އެޖެންސީތަކަށް އެ ް
ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ެ
ހުށަހަޅާ

މތު
އލޫ ާ
މަ ު

ފަރާތްތަކުގެ

ތައުލީމީ

ޖރިބާއާއެކު
ތަ ު

ފންވަރާ
ެ

މިނިސްޓްރީއަށް އެޖެންސީތަކުން ހުށަހެޅުމުން ،އެފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ
ފެންވަރަށާއި

ށ
އަ ް

ތަޖުރިބާ

އިންޓަރވިއުކުރާނެ

ބަލައިގެން

އެންމެ

ގާބިލުފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
(ޅ)

އިންޓަރވިއު

ޑއެޅޭ
ކަނ ަ

ކުރުމަށް

ފަރާތްތަކުގެ

މީގެކުރިން

ތެރޭގައި

ރާއްޖޭގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަމުނުގޮސްގެން ނުވަތަ ބަދުއަޚުލާޤީ މައްސަލައެއްގައި
ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ފޮނުވާލާފައިވާ
ހިއުމަން

ކހުރެ
ސަބަބަ ާ

ފަރާތެއް

ރިސޯސް

ވަޒީފާއިން

ހިމެނިފައިނުވާކަން

ޑިވިޜަނުން

ރާއްޖެއިން

ވަކިކޮށް

ކަށަވަރުކުރުމުގެ
މިފަދަ

އެކުލަވާލާފައިވާ

ގޮތުން،
މީހުންގެ

ވކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނު ާ
(ކ)

ނ އެޖެންސީ
ޖއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ކުރި ް
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތައް ރާއް ެ
ތނެއްގައި ކަމާ
ހމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮންތަން ަ
ތަކުން އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ަ
ގފައިވާކަން
ށ ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަ ާ
އންޓަވިއުކުރުމަ ް
އެތަންތަނުގައި ި
ކަށަވަރުކުރުމާއި،

ސެޝަންތައް

އެކިއެކި އެޖެންސީތަކުގެ އިންޓަރވިއު

ގ ލިސްޓު
އންޓަވިއުކުރަންޖެހޭ ކެނޑިޑޭޓުން ެ
ނތަނެއްގައިކަމާ ި
އޮންނަނީ ކޮ ް
އިންޓަރވިއު

އެނގޭނެގޮތަށް

ސެޝަންތަކުގެ

ތައްޔާރުކޮށް

ޝެޑިއުލް

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތަކާ ހަވާލުކުރުން.
(އ )

ގެނެވޭ

ޕްރޮފެޝަނަލް

ސ
ބިދޭ ީ

ހަމަޖެހިފައިވާ

މުވައްޒަފުން ،ވަޒީފާ

ދމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ،އަޅާނެ
ނށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ި
ތަންތަ ަ
ގ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިންމުން.
ފިޔަވަޅުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކު ެ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

.5

(ހ)

ދއިދިނުމަށް
ނގެ  67ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދައިން ،ވަޒީފާ ހޯ ަ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ު

ރެކްރޫޓްމަންޓް ފީ ނެގުން

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސީދާކޮށްވިޔަސް އަދި

މަނާކުރުން

ނުސީދާކޮށްވިޔަސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ
ޕްރޮފެޝަނަލް
ޢައްޔަނުކުރާ

ބިދޭސީ

މުވައްޒަފުންގެ

އަތުން

މި

ނުވަތަ

އެއިން

ފަރާތަކާ

އޭޖެންސީއަކުން

ޞލުގެދަށުން
އު ޫ
ގުޅިފައިވާ

އޭޖެންސީއަކުން ވިޔަސް އެއްވެސް ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން

.6

(ހ)

ފން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަ ު

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

ރފެޝަނަލް
އންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޕް ޮ
ބނުންވާ އިދާރީ ި
ގެންދިއުމަށް ޭ

ޑިވިޜަންގެ ދައުރު

ށ ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ ް
ސޓްރީ އޮފް
އޓާނީ މިނި ް
މި އުޞޫލާއެއްގޮތަށް ރާވައި ،ހިންގައި ،ބަލަހަ ް
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަނުންނެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ

ގައި

(ހ)

ނކޮށްފައިވާގޮތަށް
ބަޔާ ް

ބިދޭސީ

ލ
ޕްރޮފެޝަނަ ް

މުވައްޒަފުން ހޯދާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ.
އ
 .1ވަޒީފާއަށް އެދި ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަ ް
ކން
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭޖެންސީތަ ު
 .2މި އުޞޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ަ
ހުށައަޅާ

ރއިން
ތެ ެ

ފަރާތްތަކުގެ

ކޮމިޓީން

ވިލަރެސްކުރާ

ޝޯރޓްލިސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް
(ނ)

ވ އެންމެހައި ހުއްދަތައް
ފން ހޯދުމަށް ބޭނުން ާ
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަ ު
ހޯދުމަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ރ)

ރާއްޖޭގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
ޗުއްޓީއަށް

އެނބުރި

ގޮސް

ވަޒީފާއަށް

ނިކުމެފައި

ނ
ނުވުމު ް

ނުވަތަ

ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަމުނުގޮސްގެން ނުވަތަ ބަދުއަޚުލާޤީ މައްސަލައެއްގައި
ހރެ ޓަރމިނޭޓްކޮށް ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވޭ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާ ު
މީހުންނާއި،

ދ
އިސްތިއުފާދީފައި ާ

މީހުންގެ

ދަފްތަރެއް

އކުލަވާލައި
ެ

ވ
އެދަފްތަރުގައި ާ

މީހުންގެ

މައުލޫމާތު

ވިލަރެސްކުރާ

ބެލެހެއްޓުމާއެކު

ނ
ކޮމިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދިނު ް
(ބ)

ބިދޭސީ

ޓީޗަރުން

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ހިއުމަން

ރިސޯސް

ތ
ތއް ތަފާ ު
ނވާނީ ތިރީގައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ަ
މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން ހިންގަ ް
ނނެވެ.
ގ ް
 3މުވައްޒަފުންނަށް ބަހާލައި ެ
 .1ސީދާ

ހުށައެޅޭ

އެޕްލިކޭޝަން

ބަލައިގަތުން

/

އިންޓަރވިއު

ޕެނަލްތަކުގެ ރިކޮމެންޑެޑް ލިސްޓް ތައްޔާރުކުރުން
 .2މަޤާމު އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުން
ނ
 .3ހުއްދަ ދިނު ް
އޭޖެންސީތައް ހޮވުން

.7

(ހ)

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އޭޖެންސީ
ހޮވަންވާނީ

އާންމުކޮށް

އިޢުލާނުކޮށް،

އެކަމަށް

ކުރިމަތިލާ

ޖންސީތައް
ޤބިލް ފަރާތްތަކެވެ .މިފަދަ އެ ެ
ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ާ
ފއިވާ ފަދަ
މލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ލތުގެ ާ
ހޮވުމުގެ ބީލަމަކީ ،ދައު ަ
ވ
ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އެއަހަރަކަށް އެޖެންސީތައް ބޭނުން ާ
ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ސައްހަ ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މާލިއްޔަތު
ވނެ އެވެ.
ވ ގޮތަށް އަލުން އިއުލާނުކުރަން ާ
ޤަވާޢިދުގެ  8.19ގެ (ބ) ގައި ާ
(ށ)

ށޓަކައި  02އޭޖެންސީ ހޮވަންވާނެއެވެ.
ފަންނީ މުވައޒފުން ހޯދުމަ ް

(ނ)

އ ޚިދުމަތްތައް
ލތަށް މުދަލާ ި
ކރަންވާނީ ދަޢު ަ
އޭޖެންސީއެއް ހޯދުމުގައި ޢަމަލު ު
އގޮތަށެވެ.
އވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެ ް
ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަދާފަ ި

(ރ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތްތައް
ހޮވައި،

މިނިސްޓްރީ

އެފަރާތްތަކާ

އެޑިޔުކޭޝަނާދެމެދު

އޮފް

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ފަންނީ މުވައްޒަފުން

.8

(ހ)

ހޯދުމަށް ހޮވާ

މުވައްޒަފުން

ފަންނީ

ހޮވާ

ށ
މ ް
ހޯދު ަ

އަންނަނިވި

އޭޖެންސީތަކުގައި

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

އޭޖެންސީތަކުގައި

 .1ކޮންޓްރެކްޓް

ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

ކުރެވޭ

އޭޖެންސީއެއްގެގޮތުގައި

މުއްދަތުގެތެރޭގައި

ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކަށް ވުން.
ފާއިތުވީ

 .2މެދުނުކެނޑި

03

އަހަރު

ދުވަހު

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ދެމިހުރި އޭޖެންސީއެއްކަމުގައި ވުން.
އޖޭގެ
ހން ރާ ް
 .3ފާއިތުވީ  03އަހަރުގެތެރޭގައި މަދުވެގެން  100މީ ު
ފއިވާ އޭޖެންސީއަކަށް ވުން.
އެކިފަރާތްތަކަށް ރެކްރޫޓް ކޮށްދީ ަ
 .4ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

ކަނޑައަޅާގިންތީގެ

އިދާރާއަކުން
މީހުން

ޕްރޮފެޝަނަލް

ފާއިތުވީ

03

ކމަށް
ގިންތި ަ

ރގައި
އަހަރުގެތެ ޭ

ރެކްރޫޓްކޮށްދީފައިވާ ،ދެމުންދާ އޭޖެންސީއަކަށް ވުން.
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރެވޭ އެއްވެސް
ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެމަސައްކަތް
ހަވާލުކޮށްފައިވާ

އިދާރާއަކުން،

ވަޒީފާގެ

ކަންކަމަށް

މީހުން

ނޏަކާ
ގެނެސް/ފޮނުވައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭގޮތަށް އެ ކުންފު ް
މެދު ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކާމެދު ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ
ރ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާފައި
މެނެޖީރިއަލް މަޤާމެއްގައި ހު ި
އެއްބަސްވުމާއި

.9

ނުވުން.
(ހ)

އެޖެންސީގެ ޒިންމާ

އެއްވެސް އެޖެންސީއަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އެއެޖެންސީއަކުން ވަކި
މށް އެއްބަސްވެގެން ނުވާނެއެއެވެ.
ޢަދަދަކަށް މީހުން ނަގާނެކަ ަ

(ށ)

އެޖެންސީއާއެކު

ވެވޭ

އެއްބަސްވުމުގެ

މުއްދަތަކީ

މީލާދީ

1

އަހަރު

ނ ވެވޭނީ ދިރާސީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ
ދުވަހެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވު ް
ޝނަލް ބިދޭސީން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށެވެ.
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެ ަ
(ނ)

ޓީޗަރުން އެތެރެ ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެޖެންސީން ސަމާލުވާން
ވާނެއެވެ
 .1މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމުން،
ނކީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅު،
އިންޓަރވިއުއަށް ހޯދޭ ޓީޗަރުން ަ

ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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ރ ކުރުން.
ކަމަށް ޤާބިލް ބައެއްކަން ކަށަވަ ު
ވ
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި ވެވިފައި ާ
އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން
 .3އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރުމުގައި
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެބައިމީހުން ކިބައިން ނާޖާއިޒު
މަންފާއަކަށް ނޭދުމާއި ،އެމަސައްކަތްކުރުމުގައި މެދުވެރިކުރެވޭ އިތުރު
ލ ކުރަމުންދޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުން.
ފަރާތްތައްވެސް އެފަދައިން ޢަމަ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ

.10

އެއަހަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް އެކި މާއްދާތަކަށް ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ

މުވައްޒަފުންގެ

ކލްތައް ކަނޑައަޅައި
ޢަދަދާއި ،ގްރޭޑްތަކާއި ،އަދި ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ ރަށްރަށާއި ސް ޫ

ރިކުއަރމަންޓް

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ރިކްއަރމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

ތައްޔާރުކުރުން

ތައްޔާރުކޮށް،

ޑިވިޜަނާއި

ސްކޫލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން

ޑިވިޜަން

ގުޅިގެން

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ

ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
އޭޖެންސީތަކަށް

.11

ރިކުއަރމަންޓް ފޮނުވުން

10

ވަނަ

މާއްދާގައިވާގޮތަށް

ތައްޔާރުކުރެވޭ

ފުރިހަމަ

ރިކުއަރމަންޓް

ހ
ހުރި ާ

ށދޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް
ކށަވަރުކޮ ް
ވނެއެވެ .އަދި ފޮނުވިކަން ަ
އޭޖެންސީތަކަށް ފޮނުވަން ާ
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަންގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

އިންޓަރވިއުއަށް އަންނަ

.12

ފަރާތްތަކުން ލިޔުންތަކުގެ
އަޞްލު ގެނައުން

މ
ލ ީ
ނނައިރު އެމީހެއްގެ ތަޢު ީ
ތކުން އިންޓަރވިއުއަށް އަ ް
ނ ފަރާތް ަ
އިންޓަރވިއުއަށް އަން ަ
ސެޓްފިކެޓްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

އިންޓަރވިއު

ގ
ޕެނަލް ެ

ގެނެވޭ

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

ޞައްޙަކަން

ކަށަވަރުކުރުމަކީ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް

.13

(ހ)

ޔންކުރުމުގައި
ލ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޢައް ަ
މި އުޞޫލުގައި ޕްރޮފެޝަނަ ް

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ

އޭޖެންސީތައް މެދުވެރިކުރާގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް ،ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ

ބިދޭސީން

ދގޮތެއްގައި
ށ އޭޖެންސީތައް މެދުވެރިނުކޮށް ސީ ާ
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކަ ް
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

ނކުރާގޮތަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
އަލަށް ޢައްޔަން ކުރަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާގޮތަށް ހުށައަޅާ ފަރާތެއްގެ
އންޓަރވިއު
ގންވާނަމަި ،
ހދުމަށްފަހު ،އެކަށީ ެ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ވަނަވަރު ޯ
ޕެނަލްއިން ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއިން ފާސްވުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

ރާއްޖޭގެ

ސްކޫލެއްގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު

ދިމާވާ

ސބަބަކާހެދި
ަ

އނާ ކުރިން
އިސްތިޢުފާ ދެއްވާ މުވައްޒަފެއް އަލުން ވަޒީފާއަށް އެދޭނަމަޭ ،
މަސައްކަތް ކުރި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާގެ ރިކަމަންޑޭޝަން ލެޓަރއަކާއެކު،
އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާގެ ސިޓީއަކާއެކު ،ރެކްރޫޓްމަންޓް
ކރުމަށްފަހު،
ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަކުން އިންޓަރވިއު ު
އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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ސީދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ބިދޭސީ

.14

މުވައްޒަފުން ހޯދުން

ޕްރޮފެޝަނަލް

ބިދޭސީ

އޭޖެންސީތަކާ

ހަވާލުކުރިނަމަވެސް،

ހާލަތެއްގައި،

ވއްޒަފުން
މު ަ

ޕްރޮފެޝަނަލް

މަސައްކަތް

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ
މިނިސްޓްރީއިން

ބިދޭސީ

ބނުންވެއްޖެ
ޭ
ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ

މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ވޯކް-އިން
ނ
އިންޓަވިއުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި ،ސީދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު ް
އިންޓަރވިއު ޕެނަލް

.15

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހޯދިދާނެއެވެ.
(ހ)

އެކުލަވާލުން

ޕްރޮފެޝަނަލް

މުވައްޒަފުން

ބިދޭސީ

އިންޓަރވިއު

ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި

ނލް ބިދޭސީ
ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލާނީ ޕްރޮފެޝަ ަ
މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީންނެވެ.

އިންޓަރވިއު ޕެނަލަށް

.16

(ހ)

މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން

ރ
ކު ާ

އިންޓަރވިއު

ކުރުމަށް

އިންޓަރވިއު

ޕެނަލެކެވެ.

ދަތުރަކަށް

ކޮންމެ

މަސައްކަތް

ޕެނަލްގެ

ވލާނީ
އެކުލަ ާ
ނ
ނިމުމު ް

އައު
ޕެނަލް

އުވާލެވޭނެއެވެ.
(ށ)

އެއް ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް އިތުރު ޕެނަލެއްގައި ހިމަނާނީ މަދުވެގެން
ވަކިވަކި  05އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ނ)

ގ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މަދުވެގެން  03މެންބަރުން ެ
މައްޗަށެވެ.

(ރ)

ގން ޑިގްރީ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ދަށްވެ ެ
ފެންވަރުގެ

ސަނަދެއް

އޮތުމާއެކު

05

މަދުވެގެން

އަހަރު

ދުވަހުގެ

ޔވައިދިނުމުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
މުއްދަތެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ކި ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ.
އިންޓަވިއުކުރުމުގެ

.17

(ހ)

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ނންމަންވާނީ އެއިރަކަށް
އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއް ރާއްޖެއިންބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ި
ވއުއަށް އެދި
ނޓަ ި
ޓށްވުރެ  50%އިތުރު ޢަދަދެއް އި ް
ބޭނުންވާ ރިކުއަރމަން ަ
ކުރިމަތިލާފައިވާނަމައެވެ.

(ށ)

ފއިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ އިންޓަވިއު
12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ނ މަޢުލޫމާތު އޭޖެންސީތަކަށް ފޮނުވުމުން،
ކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
އންތިޒާމު
އެއެޖެންސީއަކުން ހުށައެޅި ފަރާތަކާއި އިންޓަވިއު ކުރެވޭނޭ ި
އެޖެންސީއަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ނ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ލިސްޓްގައިވާ
މިގޮތުން އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ެ
ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތުދިނުމާއި ،އަދި މިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި
ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ އޭޖެންސީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ރ)

ޓީޗަރުންގެ
ވަޒީފާއަށް

މަގާމަށް
އެދި

ނުޖެހޭނެކަން

ހުށަހަޅާ
ށ
އެފަރާތްތަކަ ް

އެޖެންސީތަކުންކުރާ
ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި

ތލުމަށާއި،
ކުރިމަ ި
ފަރާތްތަކުން

ނޓަރވިއުއަށް
އި ް
އެއްވެސް

އެންގުމަށްޓަކައި،

ކގައި
އިއުލާނުތަ ު

އެކަން

ހޒިރުވުމަށް
ާ

ފީއެއް

ދައްކަން

ޓީޗަރުން

ހޯދުމަށް

ބަޔާންކުރުމާއެކު،

މިފަދަ
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ތކުގެ މައުލޫމާތާއި ޝާއިއުކުރާ އިއުލާނުގެ
އިއުލާނުތައް ޝާއިޢުކުރާ ނޫސް ަ
ކޮޕީ އެޖެންސީތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް
ވއުއަށް ކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖައްސާނީ
އންޓަރ ި
ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ި
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ.

(ޅ)

މިމާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ

.18

(ހ)

ކުރުމަށް

އިންޓަރވިއު

މިނިސްޓްރީއިން

ދާ

އިންޓަރވިއުޕެނަލްގެ

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް

ހން އިދާރީ
އ ދަތުރުފަތުރާއި ،އަދި އެހެނި ެ
މެންބަރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމާ ި

ހަމަޖެއްސުން

ނސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބަޖެޓުންނެވެ.
ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ މި ި
(ށ)

ށފައިވާފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ގުޅިފައިވާ
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އޭޖެންސީގެ ލަފާ ހޯދުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ހޯދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރާނެ

.19

(ހ)

ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން

އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ  5މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ށހަޅާ ލިސްޓަށް  A2ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ކޮންމެ
އިންޓަވިއު ޕެނަލްތަކުން ހު ަ
ނ
މާއްދާއަކަށް އިންޓަވިއު ކުރެވުނު މީހުންގެ ލިސްޓެއް އެންމެ މަތި ް
ނ ރިސޯސް
ކރުމަށްފަހު ،ކޮމިޓީއަށް ހިޔުމަ ް
ތށް ތަރުތީބު ު
ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮ ަ
ޑިވިޜަނުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ށހަޅާތާ 5
ނކުރާ ލިސްޓް ކޮމިޓީއަށް ހު ަ
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
ހ ސިވިލް
ވ ި
މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެލިސްޓް ހެދިފައިވަނީ ދި ެ
ސަރވިސް

ޤަވާޢިދާއި

މުވައްޒަފުން

ވަޒީފާއަށް

އައްޔަނު

ކުރުމުގެ

ތށް ޓިޗަރ
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ،އެލިސްޓާއި އެއްގޮ ަ
ރިކުއަރމަންޓަށް

ޕްރޮފެޝަނަލް

ބިދޭސީ

އައްޔަނު

މުވައްޒަފުން

ކުރުމަށްޓަކައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވިޜަންއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ވަޒީފާއަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީން އައްޔަނު ކުރުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް
ނވާނެއެވެ.
މލު ކުރަ ް
ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަ ަ
މ މަތީން
ގން އެން ެ
ވ ލިސްޓުން ބަލައި ެ
މިގޮތުން މިމާއްދާގެ (ހ)ގައި ާ
ކށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ ަ

(ރ)

އވާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހަމަނުޖެއްސޭނަމަ،
އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބިފަ ި
ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އިސްކަންދީ ،އެންމެ
ނ ސަބަބު
ފރާތް ވަޒީފާއަށް ހަމަނުޖެއްސު ު
ލބިފައިވާ ަ
މަތިން ޕޮއިންޓް ި
ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވިޜަނުން ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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(ބ)

ތނަމަވެސް ،އެއްމާއްދާއަށްވުރެ ގިނަ މާއްދާ
ހން އޮ ް
މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި އެ ެ
ކިޔަވައިދެވޭ

އިސްކަން

ޓީޗަރުންނަށް

ދިނުމުގެ

ކޮމިޓީއަށް

އިޚްތިޔާރު

ވ
ލިބިގެންވެއެ ެ
(ޅ)

ފހުން 1
ސަރުކާރުގެ ސްކޫލެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްފަހު އިސްތިއުފާދިން ަ
އގައި ބައިވެރިނުކުރެވޭނެއެވެ.
އަހަރު ނުވާ ފަރާތްތައް އިންޓަވި ު

(ކ )

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އޮފަރ
އެއޮފަރ ލެޓަރ ދިނުމަށް

ލެޓަރ ފޮނުވުމުގެ ކުރިން،

ނންމާފައިވާ
ި

ތ ކޮމިޓީން
ފަރާތްތަކަކީ އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ޯ
އވާ ފަރާތް
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފަ ި
އޮފަރ ލެޓަރ ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭނަމަ ،އެކަމުގެ
ސަބަބު ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވޭތޯ ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީން ބަލަންވާނެއެވެ.
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ

.20

(ހ)

ނވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން
މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުންމަށް ގެ ެ

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު

ރތެއްގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ
ގެންނަންވާނީ އެފަ ާ

ކަށަވަރުކުރުން

ސަނަދެއް އޮތްކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު ،އަދި ކުރެވޭ އިންޓަވިއުއިން
ފާސްވެފައިވާނަމައެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތަށް ،ގެނެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން
ރާއްޖެ ގެންނަންވާނީ  03މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތެއްގައެވެ.

(ނ)

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ  02މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފެއް
ސްކޫލްގެ

މަސައްކަތްކުރާ

އިސްވެރިޔާ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

އެމުވައްޒަފުގެ

ށ ލިޔުމުން
ދނަމަ ،ކަމުނުދާ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮ ް
ފެންވަރު ބަލައި ،ކަމުނު ާ
އެކަން

މިނިސްޓްރީގެ

ހިއުމަން

މެނޭޖްމަންޓް

ރިސޯސް

ޑިވިޜަނަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މނުދާކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ކށްފައިވާގޮތަށް ،ކަ ު
މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ޮ
ސްކޫލްތަކުގެ

ވެރިން

އަންގާ

ޕްރޮފެޝަނަލް

ބިދޭސީ

މުވައްޒަފުން،

ފނުވާލުމުގެ
ގ ކުރިން އަނބުރާ ޤައުމަށް ޮ
ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމު ެ
ހމަޖައްސަން
ޓ ޑިވިޜަނުން ަ
އިންތިޒާމު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަން ް
ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވާލެވޭ ޓީޗަރުން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ހުރި ރަށަކުން
މާލެގެނައުމުގެ

ޚަރަދާއި

އިންތިޒާމްތައްހަމަޖައްސާނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ .ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފު އެނބުރި ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް
މާލޭގައި

ގ
ހުންނަދަވަސްތަކު ެ

ހުރުމާއި

ކެއުމުގެ

ޚަރަދާއި

ޓިކެޓް

ހަމަޖައްސަންވާނީ އެޓީޗަރަކު ރެކްރޫޓްކުރި އެޖެންސީއަކުންނެވެ.
އޮފަރ ލެޓަރ ފޮނުވުން

.21

(ހ)

ތއް ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން
ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތް ަ
ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީއިން ނިންމާތާ ލަސްވެގެން
މަސައްކަތު  07ދުވަހުގެތެރޭގައި ،އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އޮފަރ ލެޓަރ
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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(ށ)

ކޮމެޓީއިން

ކަނޑައަޅާފައިނުވާ

އެއްވެސް

އޮފަރ

ފަރާތަކަށް

ލެޓަރ

ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ނ)

ފނުވާއިރު އެމީހެއްގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އޮފަރ ލެޓަރ ޮ
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  5ދުވަހުގެ
ގންވާނެއެވެ.
ތެރޭގައި ފޮނުވައި ދިނުމަށް އަން ަ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް
އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުން

.22

(ހ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ
ތ ކުރިއަށް
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް އެދި ހުށަހަޅުމުގެ މަސައްކަ ް
ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަނުންނެވެ.

(ށ)

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް
އެޕްރޫވަލްގެ ކޮޕީއެއް އެޖެންސީއަށް ،ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް
ޑިވިޜަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވިސާ އާއި އެހެނިހެން

.23

(ހ)

އެކްސެޕްޓަންސް ލެޓަރއާއި ވިސާއާއި ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑަށް ހުށަހެޅުމަށް
ހމަވާތާ
ފުރި ަ

ލިޔުންތައް

މަސައްކަތު

ގިނަވެގެން

07

އިންތިޒާމުތައް

ބޭނުންވާ

ހަމަޖެއްސުން

ނ އެޖެންސީ
ދުވަހުގެތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަންނު ް
ނވާނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ވިސާއާއި ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑު ހޯދުމަށް ހުށައަޅަ ް
އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ހަމަޖެހޭތާ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު 07
ދުވަހުގެތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަނުން އެޖެންސީ
މެދުވެރިކޮށް

އެރޭންޖްމަންޓް

ޓްރެވަލް

ހަމަޖެއްސުމަށް

މުވައްޒަފާއެކު

މުޢާމަލާތް ކުރެވެންވާނެއެވެ.
(ށ)

މިގޮތުން އޮފަރ ލެޓަރ ދެވޭ ޓީޗަރުން އެޓީޗަރެއްގެ ޤައުމުން މާލެއައުމަށް
ބޭނުންވާ

ޓިކެޓް

ޚަރަދު

ހަމަޖައްސާނީ

އެޓީޗަރަކު

ރެކްރޫޓު

ކުރި

އެޖެންސީއަކުންނެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ ޚަރަދު ޓީޗަރު މާލެ އައުމަށްފަހު
އެޖެންސީއާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް
ރިފަންޑްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިއަށް އެމުވައްޒަފުން
މާލޭގައި ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި ޓްރާންސްފަރގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް
ހިއުމަން

ރިސޯސް

މެނޭޖްމަންޓް

ޑިވިޜަނުން

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ހމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް
ނތައް ަ
މިގޮތުން ހުރުމުގެ ކަ ް
ސެކްޝަނާއި ފައިނޭންސް ޑިވިޜަންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.
(ރ)

ކރިން ،
ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ު
ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާއި .ކިޔަވައިދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ،ސިވިލްސަރވިސްގެ
މއި ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
ޤަވާޢިދާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު ާ
ކޮންމެހެން

އެނގެންޖެހޭ

ހއްމުކަންކަމަށް
މު ި

މށްޓަކައި،
ހޭލުންތެރިކުރު ަ

ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވިޜަނުން ސްކޫލު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަނާއި
ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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ގުޅިގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ބިދޭސީ

ޕްރޮފެޝަނަލް
ޙަވާލުކުރަންވާނީ

މުވައްޒަފުންގެ

އޭނާގެ

ވަޒީފާ
ވަޒީފާގެ

ޒފާބަޔާނާއި
ވަ ީ

ހަމަޖެހޭ

ސްކޫލާ

ބސްވުމުގައި
އެއް ަ

ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
(ޅ)

ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ ފީއާއި ،ހުރުމާއި ކެއުމަށް
ހިނގާ

ޚަރަދުތައް

ހަމަޖައްސާނީ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ވަޒީފާ

ހަމަޖެހޭ

ސްކޫލެއްގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުންނެވެ.
(ކ)

ރެކްރޫޓްކުރާ

ޕްރޮފެޝަނަލް

ބިދޭސީ

މުވައްޒަފުން

މާލޭގައި

ހުރުމަށް

ދުވާލަކަށް ކަނޑައެޅޭ އެކަމަޑޭޝަން ފީއަކީ ބޮލަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަދަކަށް
ތށް ކޮޓަރި
ވުމާއެކު ،ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ދެމީހުން ބޭތިއްބޭނެފަދަ ގޮ ަ
ދޖިންސްގެ
ެ
ހަމަޖެއްސަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ދެމަފިރިންނޫން ގޮތަކަށް
ދެމީހުން

އެއްކޮޓަރިއެއްގައި

ބައިތިއްބަންޖެހޭ

ލތުގައި
ހާ ަ

ށ
ދެމީހުންނަ ް

މކަން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ރެކްރޫޓްކުރާ
ދެކޮޓަރި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެި .
އވެ.
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން ސާފުކޮށްދޭންވާނެ ެ
(އ)

ގނެވޭ ބިދޭސީން އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް
ެ
ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް
ނ މާލޭގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ވީހާވެސް
ކަނޑައެޅޭ ތަނަކަށް ދެވެންދެ ް
ގ ކަންކަން
ފނުވުމު ެ
ތނަށް ޮ
ކުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މީހުން އެތަން ަ
ގވާއިދުގައި
ށ މާލިއްޔަތުގެ ަ
ނ ނުގެނައުމަ ް
ނ ީ
ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމުކޮށްފައި ޫ
ލ ސަބަބެއް
ރ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މަގުބޫ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ރެކްރޫޓްކު ާ
ތށް ހިއުމަން
ބން ނުޖެހޭގޮ ަ
މލޭގައި ބައިތިއް ަ
ނެތި  3ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ާ
ރިސޯސް ޑިވިޜަނުން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

(ވ )

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވާ ރެކްރޫޓިން އެޖެންސީއިން ރެކްރޫޓްކުރާ
ކޮންމެ ފަންނީ މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮސެސިންގް ފީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.

(މ)

ވޯކް-އިން-އިންޓަރވިއު އަށް އެދި އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޓިކެޓާއި ،ހުރުމާއި،
ކެއުމާއި

މިއުސޫލާ ޚިލާފުވުން

.24

އަދި

މިނޫންވެސް

މިފަދަ

ކަންތައްތައް

ހަމަޖައްސަންވާނީ

އިންޓަވިއުއަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކު އަމިއްލައަށެވެ.
(ހ)

ނ މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަކީ
މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީ ް
މަނާކަމެކެވެ.

(ށ)

މި އުޞޫލާއި ޚިލާފްވާ އޭޖެންސީތައް މީލާދީ  2އަހަރުގެ މުއްދަތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުން ބްލެކްލިސްޓް
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއް
ށ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރ އޮފް
އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަ ް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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(ރ)

މި

ޤަވާޢިދާ

ޚިލާފަށް

ޢަމަލުކުރިކަން

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،

އެކުށެއްކުރި

ފޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނާމެދު ޤަވާޢިދުން ި
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން

.25

(ހ)

ފެށުން

ޢންމުކުރާ ތާރީޚުން
ފށާނީ މި އުޞޫލު ާ
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

ފށުމާއެކު 25 ،އޮކްޓޫބަރ  2015ގައި
މލުކުރަން ެ
މި އުޞޫލަށް ޢަ ަ
ޢާންމުކުރި

”ބިދޭސީ

ޓީޗަރުން

ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ

އުޞޫލު (ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙް)“ ބާޠިލުވީއެވެ.
_____________________
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ޞލު
ތގެ އު ޫ
ނގޮ ު
ޢމަލުކުރާ ެ
މގައި ަ
ވއްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރު ު
މ ަ
ބދޭސީ ު
ޕްރޮފެޝަނަލް ި
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