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ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ދ
މަޤްޞަ ު

.2

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން

.3

)ހ(

މިއުޞޫލަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބިދޭސީ
ޓީޗަރުން ގެނައުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

)ށ(

ލ“
މިއުޞޫލަށް ކިޔާނީ ”ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫ ު

އެވެ.

މިއުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށް
ސްކޫލްތަކަށް

ބޭނުންވާ

ޢަދަދަށް

ޓީޗަރުން

ހޯދުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ދެފުށްފެންނަ

ނިޒާމެއްގެތެރެއިން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެންނާނެ
އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

)ހ(

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ

ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ

ހިނގާނުހިނގާގޮތް

މަސައްކަތްތައް

ބަލައި

ވިލަރެސް

ކުރާނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އެކަމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރާ ) 5ފަހެއް( މެންބަރުންގެ

މަސައްކަތް

ޗރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ“
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ”ބިދޭސީ ޓީ ަ

ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ

އިންނެވެ.
)ށ(

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި
ސީދާގޮތުން މުއައްޒަފުން ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ނމަވެސް ކޮމިޓީގެ
މިނިސްޓްރީގެ ނުވަތަ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެަ .
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ އެންމެ
ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

ބިދޭސީ ޓިޗަރުން
ރެކުރޫޓް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

.4

)ހ(

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން

)ށ(

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ އަދަދާއި ފެންވަރު ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއި ސްކޫލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަނޑައެޅުން

ވިލަރެސްކުރާ
ކޮމިޓީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

)ނ( އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތައް އެކުލަވާލުން
)ރ( އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތަކުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ރާއްޖެ ގެންނާނެ ޓީޗަރުން
ކަނޑައެޅުން
)ބ(

ގެނެވޭ ޓީޗަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިންމުން

1

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

މިނިސްޓްރީގެފަރާތުން

.5

)ހ(

ރެކްރޫޓްމަންޓް ފީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރެއްގެ އަތުން
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދައިން ،ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ

ނެގުން މަނާކުރުން

ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސީދާކޮށްވިޔަސް އަދި ނުސީދާކޮށްވިޔަސް
އެއްވެސް ފީއެއް ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ވޯކް-އިން-އިންޓަރވިއު ފަދަ ގޮތަކުން
ވަޒީފާއަށް އެދި އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޓިކެޓާއި ،ހުރުމާއި ،ކެއުމާއި އަދި މިނޫންވެސް
މިފަދަ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ އެމީހަކު އަމިއްލަގޮތުންނެވެ.
)ށ(

)ނ( މިމާއްދާގެ

އެހެން

ވޯކް-އިން-އިންޓަރވިއު

އޮތްނަމަވެސް،

ފަދަ

ގޮތަކުން

ވަޒީފާއަށްއެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް
ނުކުތުމުގެކުރިން

އެނބުރި

ގައުމަށް

ނުދާނަމަ،

އެފަދަ

ފަރާތެއްގެ

ޓިކެޓް

ވ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ރިފަންޑްކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.
ހަމަޖައްސާފައި ާ

މިނިސްޓްރީގެ

.6

)ހ(

ހިއުމަން ރިސޯސް

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު

މެނޭޖްމަންޓް

މަސައްކަތްތައް މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

ސެކްޝަންގެ ދައުރު

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދާނީ އަންނަނިވި
ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ.
 .1ވަޒީފާއަށް އެދި ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް
 .2މިއުޞޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭޖެންސީތަކުން
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް

)ނ( މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  2ގައި ބަޔާކޮށްފައިވާގޮތަށް ،މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 03
އޭޖެންސީ އިޚްތިޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އޭޖެންސީއެއް އިޚްތިޔާރު ކުރަންވާނީ
ވޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ
މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ޤަ ާ
އެއްގޮތަށެވެ.
)ރ( ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ހުއްދަތައް ހޯދުމަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް
މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޭޖެންސީތައް
އިޚްތިޔާރުކުރުން

2

.7

)ހ(

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އޭޖެންސީއެއް ހޮވަންވާނީ އާންމުކޮށް
އިޢުލާނުކޮށް ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްތަކެވެ.

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

)ށ(

އ
އޭޖެންސީއެއް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުރަންވާނީ ދަޢުލަތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގަ ި
ޢަމަލުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

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

އެފަރާތްތަކާ

އެޑިޔުކޭޝަނާދެމެދު

އޮފް

އެއްބަސްވުމެއްގައި

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ( މިނިސްޓްރީގެފަރާތުން

މީހުން

ހޯދުމަށް

ކަނޑައަޅާ

އޭޖެންސީތަކުގައި

އަންނަނިވި

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.
 .1ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މުއްދަތުގެތެރޭގައި އޭޖެންސީއެއްގެގޮތުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކަށް ވުން.
 .2އެއޭޖެންސީއަކީ މެދުނުކެނޑި ފާއިތުވީ  05އަހަރު ދުވަހު ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގައި ދެމިހުރި އޭޖެންސީއެއް ކަމުގައި ވުން.
 .3ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އޭޖެންސީއަކީ ފާއިތުވީ  03އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން  200މީހުން ރާއްޖޭގެ އެކިފަރާތްތަކަށް ރެކްރޫޓް
ކޮށްދީފައިވާ އޭޖެންސީއަކަށް ވުން
ލ
ޕްރޮފެޝަނަ ް

 .4ޓީޗަރުންފަދަ

ދާއިރާތަކަށް

މީހުން

ރެކްރޫޓްކޮށްދިނުމުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ އޭޖެންސީ އަކަށް ވުން
)ބ(

އޭޖެންސީއެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށް އަންޔަން ކުރަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް
)ޓީ.އޯ.އާރު (.އެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އޭގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.

އޭޖެންސީ ތަކާމެދު

.8

ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ

ނަގާނެކަމަށް އެއްބަސްވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް އޭޖެންސީއަކާ އެއް އެގްރީމަންޓެއްގެ

މުއްދަތު

ބިދޭސީ ޓީޗަރ

އެއްވެސް އޭޖެންސީއަކާމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައިެ ،އއެޖެންސީއަކުން ވަކި ޢަދަދަކަށް މީހުން
ދަށުން  01އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.9

އެއަހަރަކަށް ނުވަތަ ކަ ނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް އެކި މާއްދާތަކަށް ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ ޢަދަދާއި،

ރިކުއަރމަންޓް

ގްރޭޑްތަކާއި ،އަދި ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ ރަށްރަށާއި ސްކޫލްތައް ކަނޑައަޅައި ބިދޭސީ ޓީޗަރ

ތައްޔާރުކުރުން

ރިކްއަރމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނާއި ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސެކްޝަން ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ،ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ
ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

އޭޖެންސީތަކަށް

 9 .10ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ފުރިހަމަ ރިކުއަރމަންޓް ހުރިހާ އޭޖެންސީތަކަށް

ރިކުއަރމަންޓް

ރިސޯސް

ފޮނުވުން
3

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އަދި

ފޮނުވިކަން

ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހިއުމަން

މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

ކުރިމަތިލާފައިވާ

) .11ހ(

ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

އޭޖެންސީތަކަށް ފޮނުވާ ރިކްއަރމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން ،އެއޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ފޮނުވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .1ފުރިހަމަ ނަން
 .2ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު
 .3ޤައުމީ ނިސްބަތް
 .4ދާއިމީ އެޑްރެސް )ގޭގެ ނަމާއި ،ޓައުން އަދި ސިޓީގެ ނަން(
 .5ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް
 .6ހޯދާފައިވާ އެންމެމަތީ ފާސް
 .7އުފަން ތާރީޚް
 .8ކިޔަވައިދެވިދާނެ މާއްދާތައް

)ށ(

އެއޭޖެންސީއަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ތަޢުލީމީ
ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ )އެޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ( ކޮޕީއާއި
ވަނަވަރާއި އަދި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއަކާއި ،އަދިވެސް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާނެ
އެހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އޭޖެންސީގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

ދ
)ނ( މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ާ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއާ އޭޖެންސީގެފަރާތުން ޙަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި އިންޓަރވިއު
ޕެނަލްއިން އެތަކެތި ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވ
 .12އިންޓަރވިއުއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް އަންނައިރު އެމީހަކު ހުށަހަޅާފައި ާ
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

ލ
އަޞްލު ގެންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ގެނެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ އަޞް ު

ލިޔެކިޔުންތައްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ) .13ހ(

މިޤަވާޢިދުގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި އޭޖެންސީތައް މެދުވެރިކުރާގޮތަށް

ވަޒީފާއަށް އެދި

އޮތް ނަމަވެސް ،ޓީޗަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް އޭޖެންސީތައް މެދުވެރިނުކޮށް ސީދާ ގޮތެއްގައި

ސން
ހުށަހަޅާ ބިދޭ ީ

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން
ކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ވަނަވަރު
ހޯދުމަށްފަހު ،އެކަށީގެންވާނަމަ ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއިން
ގއެވެ.
ފާސްވުމަށްފަހު ަ

4

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

އިންޓަރވިއު ޕެނަލް

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއު ޕެނަލް

.14

އެކުލަވާލުން

އެކުލަވާލާނީ ބީދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީންނެވެ.

އިންޓަރވިއު ޕެނަލަށް ) .15ހ(

އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ނުވަތަ ބުރަކަށް އެކުލަވާލާނީ އައު

މެންބަރުން

އިންޓަރވިއު ޕެނަލެކެވެ .ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޕެނަލް އުވާލެވޭނެއެވެ.

ޢައްޔަންކުރުން

)ށ(

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

)ނ( އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މަދުވެގެން  03މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ފންވަރުގެ
)ރ( އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ެ
ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު ،މަދުވެގެން  05އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން
ކިޔަވައިދިނުމުގައި އުޅެ ލީޑިން ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކުގައި އުޅެ  05އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ބ(

އިންޓަރވިއު

ޕެނަލް

މެންބަރެއްގެގޮތުގައި

ޢައްޔަންކުރެވޭ

ފަރާތަކީ

ޕެނަލް

ގ
އެކުލަވާލެވޭއިރު ސްކޫލްގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެގޮތުގައި ،ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ެ
މަޤާމުގައި ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލްގެގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

އިންޓަވިއުކުރުމުގެ

) .16ހ(

އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުން

ނބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމަންވާނީ އިންޓަރވިއު ކުރާނެ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއް ރާއްޖެއި ް
ކެންޑިޑޭޓުން އެދެވޭ ޢަދަދަކަށް ތިބިނަމައެވެ.

)ށ(

11

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

ތައްޔާރުކުރެވޭ

އިންޓަވިއު

ކުރާނެ

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޭޖެންސީތަކަށް ފޮނުވައި ،އަދި އެއެޖެންސީއަކުން ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.
)ނ( މިގޮތުން އިންޓަރވިއު ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ލިސްޓްގައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ކ
އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތުދިނުމާއި ،އަދި މިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމަ ީ
އޭޖެންސީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ރ( މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް
އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ.
)ބ(

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

5

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ

) .17ހ(

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް

އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ދާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެމެންބަރުންގެ ހުރުމާއި
ކެއުމާއި ދަތުރުފަތުރާއި ،އަދި އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ސީދާ

ހަމަޖެއްސުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބަޖެޓުންނެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ގުޅިފައިވާ އޭޖެންސީގެ
ޔވައި އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ލަފާ ހޯދުން ފި ަ

އިންޓަރވިއު ކުރުން

) .18ހ(

އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިންޓަރިވިއު ޕެނަލްއާ އިންޓަރވިއު ކުރާނެ
ފަރާތްތަކުގެ

ލިސްޓެއް

ރިސޯސް

ހިއުމަން

އެންޑް

މެނޭޖްމަންޓް

ސެކްޝަނުން

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ލިސްޓްގައި ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް
ފުރިހަމައަށް ލިޔުއްވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލް ޙަރަކާތްތެރިވާ
ސަރަޙައްދަށް

ގޮސް

އިންޓަރވިއުގައި

ބައިވެރިވެވިދާނެ

ފަރާތްތަށް

އެނގޭނޭހެން

ލިސްޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ތ
)ރ( މިގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ލިސްޓް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަ ް
ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ނކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
އިންޓަވިއު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް
ރެކޮމެންޑް ކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

)ޅ(

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެފަރާތުން އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދޭނީ ކޮންމެ
މެންބަރެއް ވަކިންނެވެ .އަދި ކެންޑިޑޭޓަށް ލިބޭ މާކްސް ބަލާނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ
މެންބަރުންގެ އެވްރެޖް ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.

)ކ(

ތައްޔާރުކުރެވުނު ލިސްޓްގައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ،ވަކިވަކި
މެންބަރުންގެ ނަތީޖާ އެނގޭނެގޮތަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެފަރާތުން ސޮއިކޮށް ،ނަތީޖާ
ޝީޓްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް

) .19ހ(

އައްޔަނުކުރާނެ

 18ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ވާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ނަތީޖާތަކުގެ އަލީގައި އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ
މެންބަރުންގެ ނަތީޖާތައް އެއްކޮށް ،އިންޓަރވިއު ކުރި ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު

ފަރާތްތައް

އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ އެނގޭނޭހެން ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ ސޮއި

ކަނޑައެޅުން

ހޯދުމަށްފަހު ،ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއަށް
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ވ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނަތީޖާ ޝީޓްގެ އަލީގައި އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރި ި
ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ،ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް ނިންމާނީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން

6
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ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީންނެވެ.
އ
)ނ( މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފަ ި
ނުވާ ބިދޭސީއެއް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން ރެކޮމެންޑް ނުކުރާ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް
އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ( ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް ނިންމުމުގައި ،އެވަޤުތު ލިބެންހުރި ހުރިހާ
ޕެނަލްތަކުގެ

އެއްކޮށްލައިގެން،

ނަތީޖާ

އެންމެ

ރަނގަޅު

ނަތީޖާ

ވ
ހޯދާފައި ާ

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އެއް މާއްދާއަށްވުރެ ގިނަ މާއްދާތައް
ކިޔަވައިދެވޭ

ފަދަ

މީހުން

ގެނައުމަށްޓަކައި

އިންޓަވިއުއިން

ވ
ފާސްވެފައި ާ

އެފަދަ

ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ޅ(

ނ،
ރާއްޖެ ގެނެވޭ ޓީޗަރުންނަކީ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ލިސްޓްގައި ހިމެ ި
އިންޓަވިއު ކުރެވި ،އަދި ވަޒީފާ ދިނުމަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ

) .20ހ(

ފެންވަރު

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރެއް ގެންނަންވާނީ ގެނެވޭ ޓީޗަރުގެ ކިބައިގައި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެމީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް

ކަށަވަރުކުރުން

ސަނަދުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއެކު ،އަދި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އިން ފާސްވެފައި
ވާނަމައެވެ.
)ށ(

ގ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތަށް ،ގެނެވޭ ޓީޗަރުން ރާއްޖެ ގެންނަންވާނީ  03މަސްދުވަހު ެ
ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތެއްގައެވެ.

)ނ( ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ  02މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޓީޗަރެއް މަސައްކަތްކުރާ
ސްކޫލް ހިންގެވުމަށް އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް އެޓީޗަރުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ފެންވަރު ބަލައި ،ކަމުނުދާނަމަ ،ކަމުނުދާ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެކަން
މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ދ ަކ ަމ ް
ނ ާ
)ރ( މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްަ ،ކ ުމ ު
ގ
ށ ކަނޑައަޅައި ސްކޫލްތަކު ެ
ވެރިން އަންގަވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ،ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަނބުރާ
ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިންތިޒާމު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން
ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
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އޮފަރ ލެޓަރ

) .21ހ(

ފޮނުވުން

 19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއަށް އަންޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން
ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީއިން ނިންމާތާ ލަސްވެގެން 03

މަސައްކަތު ދުވަހުގެތެރޭގައިެ ،އހުރިހާ ފަރާތްކަށް އޮފަރ ލެޓަރ އެޗް.އާރު .ސެކްޝަނުން
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އޮފަރ ލެޓަރ ފޮނުވާއިރު އެމީހެއްގެ ވިސާ އާއި ވާރކް ޕާރމިޓް
ހޯދުމަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
 19ވަ ަ
އޮފަރ ލެޓަރ ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވިސާ އާއި

) .22ހ(

އެހެނިހެން

އެކްސެޕްޓަންސް ލެޓަރއާއި ވިސާއާއި ވާރކް ޕާރމިޓްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ
ލިޔުންތައް

އިންތިޒާމުތައް

ފުރިހަމަވާތާ

02

ދުވަހުގެތެރޭގައި

ހިއުމަން

މެނޭޖްމަންޓް

ރިސޯސް

ސެކްޝަނުން އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ވިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ވާރކް

ހަމަޖެއްސުން

ވިސާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭތާ ލަސްވެގެން  02ދުވަހުގެތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް
ސެކްޝަނުން

މެނޭޖްމަންޓް

އެޖެންސީ

ޓްރެވަލް

މެދުވެރިކޮށް

އެރޭންޖްމަންޓް

ހަމަޖެއްސުމަށް ޓީޗަރާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރެވެންވާނެއެވެ.
)ށ(

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިއަށް ޓީޗަރު މާލޭގައި ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި
ޓްރާންސްފަރގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ހުރުމުގެ

ކަންތައް

މިނިސްޓްރީގެ

ހަމަޖައްސާނީ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓްގެފަރާތުން އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ތަނެއްގައެވެ .އަދި މިފަދަ
ކަންތައްތައް

ހަމަޖައްސަންވާނީ

ރާއްޖޭގައި

ޢަމަލުކުރާ

ޤަވާޢިދުތަކާ

ޤާނޫނުތަކާއި

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.
)ނ( ބިދޭސީ

ޓީޗަރުން

އަތޮޅަށް

ފޮނުވާލުމުގެކުރިން،

އޮރިއެންޓޭޝަން

ޕްރޮގްރާމް

ހިންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާއި ،އަދި ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

މައިގަނޑު

ކަންތައްތަކުގެ

އިތުރުން،

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ.
)ރ( ޓީޗަރުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ސްކޫލާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ އޭނާގެ ވަޒީފާބަޔާނާއި ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
)ބ(

ޓީޗަރުގެ ވިސާ ފީއާއި ،ހުރުމާއި ކެއުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނީ އެޓީޗަރެއްގެ
ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ސްކޫލެއްގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުންނެވެ.

ފވުން
މިޤަވާޢިދާ ޚިލާ ު

) .23ހ(
)ށ(

ށ ބިދޭސީ ް
ނ ލައްވާ ،މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މިޤަވާދާ ޚިލާފަ ް
މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރެއް
އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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ލފަށް ޢަމަލު ކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެކުށެއްކުރި މިނިސްޓްރީގެ
)ނ( މިޤަވާޢިދާ ޚި ާ
ނުވަތަ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް
އެޅިދާނެއެވެ.
 14 .1ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން
 .2އިންޒާރު ދިނުން
ފށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެ ގެނައުމާއި އަނބުރާ
 .3ޤަވާޢިދާ ޚިލާ ަ
ފޮނުވާލުމަށް ހިނގާ ޖުމްލަ ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
 .4އިތުރު އިންޒާރަކާނުލައި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

މބަރ 2012
 6ސެޕްޓެ ް
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