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 ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީސް   

 މާެލ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  
 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް  އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު  19-ކޮވިޑް
 ގުޅޭ އުސޫލު އެލަވަންސް ދިނުމާ 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ނުަވތަ  19-މިއީ، ކޮވިޑް )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
އަމިއްލަ ަމސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިްނ އެ ބައެްއގެ 
 އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، "އިންކަްމ ސަޯޕޓް 
އެލަވަންސް" އެއް ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ަހމަތަކާއި ިއޖުރާއަތުތައް 

 ބަޔާންކޮށްދޭ އުސޫލެވެ.

މި ުއސޫލު އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ  )ށ(  
 ދަށުންނެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ  6.23

ާއ ުގޅިގެްނ އާމްދަނީައށް  19-މި ުއސޫލަށް ކިޔާނީ، "ކޮވިޑް )ނ(  
ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް 

 އެލަވަންސް ދިނުމާގުޭޅ އުސޫުލ" އެވެ.

 މި އުސޫލުެގ މަޤްޞަދަކީ:  .2 މަޤްޞަދު 
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އަމިއްލަ ަމސައްކަތް ކުާރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ  )ހ(  
އާ ގުޅިެގން އާމްދަނީައށް  19-ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް

ފަރާތްތަކުގެ  އެ، ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫީރ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވުމުެގ ގޮުތން 

 ދިނުން؛ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތެއް 

އާ ގުޅިެގން ވަޒީފާެގ ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިާވ  19-ކޮވިޑް )ށ(  
ލަތްތައް ުހރި ސީފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތްތައް، ދައުލަތުގެ ވަ

 މިންވަރަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

 ހާލަތަށާއި އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ  19-ކޮވިޑް )ނ(  
ްނުމ އާޙައްލުކޮށް،  ކަންލަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިހާތިމާޢީ ޖުއި
 ލަތަށް ރުޖޫޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ހާ

މި އުސޫލުެގ ދަށުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަިއ،  )ހ(  .3 އުސޫލު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތައް 
ކަމާގުޅޭ އެނޫންވެސް ަކންކަން ނިްނމާނީ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ. 

މި އުސޫލުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްަމންޓުްނ  )ށ(  
ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީ ޮއފް 
ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް، މޯްލޑިވްްސ މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީ ނުަވތަ 

 ންނެވެ.ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

މި ުއސޫލުެގ ދަށުން އިންކަްމ ސަޕޯްޓ އެލަވަންްސ ދިނުމަްށ ހަަމޖެހިފައިވަީނ   .4 އެލަވަންސް ދެވޭ ފަރާތްތައް 
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން،  )ހ(  

އަސަެރއް ބައެއްެގ ވަޒީފާއަށް ނުރަނަގުޅ  އާ ުގޅިގެްނ އެ 19-ކޮވިޑް
 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް؛

ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި )ށ(  
ބައެއްގެ އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަުޅ  އާ ގުޅިގެން އެ 19-ތެރެއިން، ކޮވިޑް

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް. އަސަރެއް
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 ދެވަނަ ބާބު 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް ކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު 

 ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު 
 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

މި ބާބުެގ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން )ހ(  .5
     ދަށުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންްސ ދިނުމަްށ ހަަމޖެހިފައިވަނީ،

ބައެްއގެ  ޅިގެން އެއާ ގު 19-ގެ ފަހުން، ކޮވިޑް 2020މާރިޗު   1
އަދި މި އުސޫުލގެ ، ލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާހާވަޒީފާއަށް އަންނަނިވި 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 7

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް   (1)   
 ކޮށްފައިވުން؛ ސަސްޕެންޑް

ގޮތަށް ޗުއްޓީ )ނޯޕޭ ލީވް( އަްށ މުސާރަ ނުލިޭބ   (2)   
 ފައިވުން؛ވައިފޮނު

ދަދުން ބައެްއ އަމުސާރައިގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ   (3)   
 އުނިކޮށްފައިވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުާރ  )ށ(  
އެވަނީ، ލިޔުމުްނ ވެފައިވާ އެއްބަސްުވެމއް  ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި

މާިރޗު  1ނަމަެވސް،  އޮވެގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސްުވމެއް ނެތް 
ގައި، އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ދާއިީމ ނުވަތަ ވަގުީތ ވަޒީފާަގއި  2020

 ިތބޭގައި ނުހުރި ކޮންެމ ފަރާތަކަށެވެ. މީެގ ތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަ
ފަރާތަކަށް  ވާންވާނީ އެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ވަގުތީ ވަޒީފާ

 މުސާރަ ލިބޭ ަހމައެކަނި ަވޒީފާއަށެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބޭުނމަށްޓަކައި، "މުސާރަ" ކަމަްށ ބުނެފައި  )ނ(  
އެވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް 

ފަރާތަށް  ދެވޭ އަސާސީ މުސާރައާއި ެއލަވަންސްތައް ހިެމނޭގޮތުން އެ
 އަށެވެ.ދެވޭ އެންމެހައި އުޖޫރަ

 ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު 
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 
 އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ވަޒީފާައށް  5މި ުއސޫލުގެ  )ހ(  .6
ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           92 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

4 

 

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަްނސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އަްނނަިނވި 
 އެލަވަންސްތަކެވެ. 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް   (1)   
 -/5,000ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، މަހަުކ 

 ނުވަތަ  ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ

 މުސާރަ ނުލިޭބ ގޮތަށް ޗުއްޓީ )ނޯޕޭ ލީވް( އަށް   (2)   
 -/5,000 މަހަކު    ފަރާތެއްނަމަ،   ފައިވާވައިފޮނު

 ނުވަތަ  ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ

ދަދު އުނިކޮށްފައިވާ އަމުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ   (3)   
ދަދު އަފަރާތެއްނަމަ، އެފަދައިން އުނިކުރާ 
ދަދަކީ އައުނިކުރުމަށްފަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް  -/5,000
 ރުފިޔާއިން)ފަސްހާސް(   -/5,000 ދަދެއްނަމަ،އަ

 .ދަދުއަދަދު އުނިކުރުމުން ޖެހޭ އަމިހާރު ލިބޭ މުސާރައިގެ 

 އެއް ފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން ާއމްދަނީޅައިހުށަހަ ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި (ށ)  
އިތުރު އާމްދަނީން މަހެްއގެ  އިން ލިބޭފަދަ އެ ،ނަމަ ލިބޭ ފަރާތެއް
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް   -/5,000 ދަދަކީއަމައްޗަށް ލިބޭ 

އުނިކުރުުމން ދަދު އައެ )ފަސްހާސް( އިން   -/5,000 ،ނަމަ ދަދެއްއަ
 ފަރާތަކަށް އެ، ދަދެއްއަދަދާ އެއްވަރުގެ އަބާކީ އޮންނަ 
 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 އެއް ފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން ާއމްދަނީޅައިހުށަހަ ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި (ނ)  
އިތުރު ާއމްދަނީން މަހެްއގެ  އިން ލިބޭއެފަދަ ،ނަމަ ލިބޭ ފަރާތެއް
)ފަސްހާސް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ   -/5,000 ދަދަކީއަމައްޗަށް ލިބޭ 

ިމ އުސޫލުެގ ދަށުން ެދވޭ  ފަރާތަކީ، އެ ނަަމ،  ދަދެއްއަމަތީ 
 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއްކަމުގަ ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ޠުއެލަވަންސަށް ޝަރު

 ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު 
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް 

 ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެލަވަންްސ ދެވޭނީ، މި އުސޫލުެގ  6އުސޫލުެގ މި   .7
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  5

 ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
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ރާތެްއ ވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޅޭ ފަ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް )ހ(  
 ވުން؛ ކަމުގައި

އަހަާރ )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  65އަހަރާއި )އަށާރަ(  18އުމުރުން  )ށ(  
 ވުން؛ ދެމެދުގެ ފަރާތަކަށް

 ވުން؛ ާއ ހަމައަށް ަވޒީފާއެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށް 2020މާރިޗު  1 )ނ(  

ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކިލްސް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުެގ  )ރ(  
ޕްރޮގްރާމެއްގަިއ ބައިވެރިވެ، ެއ ޕްރޮގްރާްމ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ 

 ވުން؛ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި

ވެރިކަްނ ޤުއަދާކުރުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޝައު އެއްވަޒީފާ )ބ(  
ހުރި، އަދި ސަރުކާރުގެ ޖޮބް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއެއް ނުަވތަ 

ވަޒީފާެއއް  ފަރާތަށް ހޯދައިދެވިއްޖެނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް އެ
 ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތަކަށްއަދާކުރުމަށް 

 ވުން.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް  އަމިއްލަ މަސައްކަތް

  ، މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ  )ހ(  .8 އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 
މި ބާބުެގ ދަށުން އިންކަްމ ސަޕޯްޓ އެލަވަންްސ ދިނުަމށް 

އާ  19-ގެ ފަހުން، ކޮވިޑް 2020މާރިޗު  1ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 
ގުޅިގެން ާއމްދަނީ ލިބުން މެދުކެނޑިފައިވާ ނުވަތަ ލިެބމުންައއި 

   ދި މި ުއސޫުލގެކޮށްފައިވާ، އަ އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު ައސަރެއް
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 10

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުާރ  )ށ(  
ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިވަން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، 

ނުންނާއި، އާމްދަނީެއއް ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާ
ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަގު ލިބޭގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރާ އެނޫންވެސް ފަރާތްތައް 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
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 އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް
 ދެވޭ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަދަ އަމިްއަލ  8މި އުސޫލުެގ  (ހ)  .9
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މި ުއސޫލުެގ ދަށުން އިންކަްމ ސަޯޕޓް 

 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އަންނަނިިވ އެލަވަންސްތަކެވެ.

ެގ ފަހުން ާއމްދަނީ ލިބުްނ  2020މާރިުޗ  1  (1)   
  -/5,000 މެދުކެނޑިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، މަހަކު

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ؛ ނުވަތަ

ގެ ފަހުން ާއމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2020މާރިޗު  1  (2)   
 ނަމަ، އަދި  ދަދު މަދުވެފައިވާ ފަރާތެއްއަލިބެމުންއައި 

 ދަދަކީ،އަފަރާތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  އެ
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް  -/5,000

ދަދު އަ)ފަސްހާސް( އިން އެ  -/5,000 ދަދެއްނަމަ،އަ
 .ދަދުއައުނިކުރުމުން ެޖހޭ 

 އެއްފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން އާމްދަނީޅައިހުށަހަ ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި (ށ)  
އިތުރު ާއމްދަނީން މަހެްއގެ  އިން ލިބޭއެފަދަ ،ނަމަ ލިބޭ ފަރާތެއް
ވުރެ ދަށް  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށް  -/5,000 ދަދަކީއަމައްޗަށް ލިބޭ 

އުނިކުރުުމން ދަދު އައެ )ފަސްހާސް( އިން   -/5,000 ،ނަމަ ދަދެއްއަ
 ފަރާތަކަށް އެ، ދަދެއްއަދަދާ އެއްވަރުގެ އަބާކީ އޮންނަ 
 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 އެއްން އާމްދަނީފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެޅައިހުށަހަ ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި (ނ)  
އިތުރު ާއމްދަނީން މަހެްއގެ  އިން ލިބޭއެފަދަ ،ނަމަ ލިބޭ ފަރާތެއް
)ފަސްހާސް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ   -/5,000 ދަދަކީއަމައްޗަށް ލިބޭ 

ިމ އުސޫލުެގ ދަށުން ެދވޭ  ފަރާތަކީ، އެ ނަަމ،  ދަދެއްއަމަތީ 
 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއްކަމުގަ ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ޠުއެލަވަންސަށް ޝަރު

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
 އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް

  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެލަވަންްސ ދެވޭނީ،  9މި އުސޫލުެގ  )ހ(  .10
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  8މި އުސޫލުގެ 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޭޅ  ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  (1)   
 ވުން؛ ފަރާތެއް ކަމުގައި
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)ފަސްދޮޅަސް  65އަހަރާއި )އަށާރަ(  18އުމުރުން   (2)   
 ވުން؛ އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތަކަށްފަހެއް( 

)ހައެއް(  6އާ ހަމައަށް މަދުވެގެން  2020މާރިޗު  1  (3)   
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމިއްަލ މަސައްކަތުްނ އާމްދަީނ 

 ވުން. ހޯދަމުން އައިސްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި

 ނުވުން. ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި  (4)   

ނަމަެވސް، މި އުސޫލުގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް )ށ(  
    ބަޔާންކުރާ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް،

 މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އެލަވަންސެްއ ނުލިބޭނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ބައިތައް  ންމު އާ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންުކާރ  9ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި އުސޫުލގެ  )ހ(  .11 އެލަވަންސް ދެވޭ މުއްދަތު 
ދުވަހުެގ މުއްދަތަކަްށ، މަސް)ތިނެއް(  3އެލަވަންސް ެދވޭނީ، 

ޖޫން ަމަހށް  މަހާއި، ޭޭ މ، މަހާއި ްޕރީލް އެވަނަ އަހަުރގެ  2020
 ދެވޭ އެަލވަންސެއްެގ ގޮތުަގއެވެ.

ކޮންމެ މަހެއްގެ ެއލަވަންސް ދެވޭނީ، ވިިދގެން އަންނަ މަުހެގ  )ށ(  

 ވަނަ ުދވަހުެގ ކުރިންނެވެ. 15

ނަމަެވސް، ެއ މާއްދާަގިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެްނ އޮތް )ނ(  

ބަޔާންކުރާ ެއލަވަންސަްށ ޝަުރޠު ހަމަވެ، ެއ އެަލވަްނސް 
ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން، ެއ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކާރ 

މަސްުދވަހުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިްނ ވަީޒފާ  އް(ތިނެ) 3
ރުޖޫޢަވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ެއހެން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެޭހ 

          ،ފައިވާ އެލަވަންްސ ދިނުންށައިތްތަކަށް ދޭން ފަފަރާ

ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ލިބޭ ުނވަތަ ރުޖޫޢަވާ ހިސާބުން ފެށިެގން  އެ
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ލޫމާތު ޖޮބްސެންަޓރ ޢުނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. އަދި ިމ މަ
 މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާުކރަންވާނެއެވެ.

ދަށުން އެަލވަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ޖޮްބ މި އުސޫލުެގ  )ހ(  .12 އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
އީެމއިލުން ހުށަަހޅާ އޮްނލައިންކޮށް ނުވަތަ މެދުެވރިކޮށް  ސެންޓަރު

 ފޯމަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ެއލަވަންސަށް އެދި ހުަށަހޅާ  )ށ(  

ފަރާތްތަކުން، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތާިއ ލިެޔކިުޔން 
 ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަންަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ؛  (1)   

 ދާއިމީ އެޑްރެާހއި މިާހރު ިދރިއުޅޭ އެޑްރެސް؛  (2)   

 މެއިލް އެޑްރެސް؛ -އީ  (3)   

 ފޯނު ނަންބަރު:  (4)   

ނަމަ، ވަޒީފާ އަާދކުރިކަމުެގ  ވަޒީފާ އަދާުކާރ ފަރާތެއް   (5)   
އަދި/ނުވަަތ ލިޔުން، ވަޒީފާގެ ެއއްބަސްވުން 

މިނޫންވެސް ވަޒީފާގަިއ އުޅުނުކަްނ ސާބިތުކޮށްޭދ 
 ލިޔެކިޔުން؛

ލަތަްށ ހާ ނަމަ، ވަޒީފާެގ  ވަޒީފާ އަދާުކރާ ަފރާތެއް   (6)   
ބަދަލު އައިސްަފއިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން )ވަޒީފާއިްނ 

، ވަކިކުރިކަުމގެ ލިޔުން، ސަސްޕެންޑްކުިރކަމުގެ ިލޔުން

ުނވަތަ މުާސަރ  ނޯޕޭލީވް ދިންކަުމގެ ލިޔުން

 ؛އުނިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން(

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ، އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު   (7)   
އަޅައިފައިވާ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅަކީ ުމސާރައިގެ އަދަދު 
އުނިކުރުން ކަމުގައި ވާނަަމ، ކުރިން ލިބުނު މުސާރައިެގ 
އަދަދާއި އުނިކުރި މުސާރައިެގ އަދަދު ސާބިތުކޮށްދޭ 

ވަތަ ނު/ޕޭ ސްލިޕް، ސެލެރީ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި)ލިޔެކިޔުން 
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މުސާރަ ޖަމާވިަކމުގެ ތަފުސީލުތައް އަންގައިދޭ ބޭންްކ 
 ؛(އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް

)ތިނެއް(  3ނަމަ، ވޭތުވެިދޔަ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް   (8)   

ލުަތްއ ފުސީމަސްދުވަހުގެ މުާސރަ ޖަމާވިކަުމގެ ތަ
 އަންގައިދޭ ބޭންްކ ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ކޮޕީ؛

ނަމަ، އަދި އަނބުރާ ދިޔުމުެގ  ވަޒީފާ އަދާުކރާ ފަރާތެއް   (9)   

 ؛ޚު ފުރުޞަތެއް އޮްތ ވަޒީފާއެއްނަމަ، ެއ ތާރީ

ނަމަ، އެފަަދ  އަމިއްަލ މަސައްކަްތ ުކާރ ފަރާތެއް   (10)   

 ފަރާތެއްކަން ކަށަަވރުކޮށްދޭނެ ލިޔުމެއް )މަަސއްކަތް 
ވާލުުކާރ ހަ ކުރުމުގެ ުހއްދައިގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މަަސއްކަތް 

 ؛އެއްބަސްވުމުެގ ކޮޕީ(

   އަމިއްލަ މަސައްކަްތ ކުރާ ަފރާތެއްނަމަ، ވޭތުވެދިޔަ   (11)   

)ހައެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެޭރގައި ކޮށްފަިއާވ  6
 މަސައްކަތަށް އަުގކުރެވިަފއިވާ އިންވޮއިސްތަުކގެ ކޮޕީ.

ދިވެިހ  ،ބެލެނިވެރިކަުމގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި   (12)   
އުފަްނ ، އިނަންބަރާ ގެ ކާޑު ރައްޔިތެއްކަްނ އަްނގައިދޭ 

 ؛ެއލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާާތ ުހރި ގުޅުން އި،ތާރީޚާ

އެލަވަންްސ ޖަމާކުރުމަށް، އެލަވަންްސއަށް އެޭދ   (13)   

ލު، ނުވަަތ ފުސީފަރާތުެގ ބޭންްކ އެކައުންުޓެގ ތަ
ޖަމާކުރަްނ ބޭނުންާވ  ،އަމިއްލަ އެކައުންޓެްއ ނެތްނަމަ

ދިެވިހ ލު؛ )ފުސީއެހެން އެކައުންެޓއްގެ ތަފ
ނަންބަރު، ބޭންުކެގ  ގެކާޑު ރައްޔިތެއްކަްނ އަންގައިދޭ 

ދިެވިހ  ،ނަން، ބޭންކް އެކައުންްޓ ވެރިަފރާތުެގ ނަން
 ރުފިޔާ އެަކއުންޓް ނަންބަރު(.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ެއލަވަންސަށް އެދި ހުަށަހޅާ  (ނ)  
ފަރާތްތަކުން، މި މާއްާދގެ )ށ( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ 
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ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ތެރެއިން އެއްވެްސ ލިޔުމެއް ހުށަހެެޅން 
 ވާނެެއވެ. ުކރަން ނެތްނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ަބޔާން

( ގައި ބަޔާންކުރާ ިލޔެކިޔުންތަކުގެ ިއލެކްޓްރޯިންކ ށމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
ކޮޕީ )ސްކޭން ކޮޕީ، ޕީޑީއެފް ނުވަތަ ފޮޓޯ( މިަވގުަތށް 

              ހުށަހެޅި ނަމަވެްސ،އިން ޢާއިލެކްޓްރޯިނކް ޒަރީ
ންމު ޞިއްޙަުތެގ އާއެ ިލޔެކިޔުންތަކުެގ އަްސލު )ހާޑް ކޮޕީ(، 

މިނިސްޓްރީްނ އަްނާގ  ،ލަުތ ނިމުމާއެކުހާކުއްިލ ނުރަްއކަލުެގ 
 މަތިްނ މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ގޮތެއްގެ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށެހޅޭ (ބ)  
އެޕްލިކޭޝަނަާކ ގުޅިގެން ކަށަވަރުުކރަންޖެޭހ މަޢުލޫާމތު 

 ށްޔަ ކަށަވަރުުކރުމުގެ މަސަްއކަތް މިނިސްޓްރީްނ ުކރި
 ގެންދާނެއެވެ.

( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަޢުލޫމާެތްއ ބމި މާއްދާގެ ) (ޅ)  
ކަށަވަރުުކރުމުގައި، މިނިސްްޓރީން އިތުުރ މަޢުލޫާމތު 

ސަރުާކުރ  ،ލަެތއްގައި، ލަސްެވގެންހާސާރުފުކުރަްނ އެދިއްެޖ 
)ތިނެއް( ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއލަވަންސަށް ެއދޭ  3ބަންދު ނޫން 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

( ގައި ަބޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތު ެއ މާއްދާަގިއ ޅމާއްދާގެ )މި  (ކ)  

ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެްއެގ 
އެޕްލިކޭޝަން ބާިޠލުުކރުމުގެ އިޚްތިާޔރު މިނިސްޓްީރައށް 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

    މި އުޫސލުެގ ދަށުން އިންކަްމ ސަޕޯްޓ އެަލވަންްސ ދެވޭީނ،  (އ)  

      މި އުސޫުލގަިއ ބަޔާންކުާރ ަޝރުޠުތަްއ ުފރިހަމަވާ، ައދި 
އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ފުިރހަމަޮކށް  މި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ަޝރުުޠ ފުިރހަމަޭވތޯ 
ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކައި ހުަށހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެްނވެސް މަޢުލޫާމތު 

 ވެ.ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެ 
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މި އުޫސލުގެ ދަށުން އެލަވަްނސަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާތްތަކުން ދޭ މަޢުލޫމާތަީކ   .13 އިޤުރާރު
 އަދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ކަމުގައި 

އެކަމަްށ  ކުން ރާތަފަވާންވާނެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ 
 ގައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 1އިޤުރާރުވެ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

އެންގުން  ލަތު ބަދަލުވުމުން ހާ
 ލާޒިމުވުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކުން އެ އެލަވަންސަްށ  )ހ(  .14
އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފަ 12އެދި ހުށަހެޅުމުގައި، މި އުސޫލުގެ 

ލަުތ ހާމީހެއްގެ  ނަމަ، ނުވަތަ އެއަތުވެއްޖެމަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު 
ވަަނ  9ވަނަ މާއްދާއާއި  6ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މި އުސޫލުގެ 

ނަމަ، އެކަްނ އަތުވެއްޖެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލު 
 ލަސްނުކޮށް މިިނސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީއަށް މި މާއްދާގެ  )ށ(  
މަޢުލޫމާތު ނާންގައިހުރެ މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެލަވަންސް ލިބެމުންާދ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު  15ފަރާތްތަކާމެދު، މި އުސޫލުގެ 
 އެޅޭނެއެވެ.

ބަޔާން ދޮގު ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ 
 ދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެލަވަންސަށް އެދުމުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ  )ހ(  .15
ދޮގު މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވާކަން ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫްނ ލިޔުމެްއ 

ފައިވާކަން މިނިސްޓްރީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އަންނަނިިވ ޅައިހުށަހަ
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް

 ފަރާތެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުން؛ ނުވަތަ އެ  (1)   

   ފައިވާނަމަ، ށައިއިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޭން ފަ  (2)   
ފަރާތަކަށް  ލައި، އެޓައިއެ އެލަވަންްސ ދިނުްނ ހުއް

ތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެލަވަންސް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ހައިއެ
 އަދި ؛އެންގުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ފައިސާ 2އަކުރުގެ )މި   (3)   
ފައިސާ  އަނބުރާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެ

ހޯދުމަށް މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން؛ އަދި 
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ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު ބަޔާނެްއ ނުވަތަ ދޮުގ   (4)   
މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 521ވަނަ މާއްދާ އަދި/ނުވަތަ  520ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާީއ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

ލަތެްއ އޮތްނަމަ، ެއ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ހާއުފުލަންޖެހޭ 
ޓަކައި މޯލްޑިވްްސ  ކުރުމަށް ޤީޤުޙުތަކުރަންޖެހޭ ޖިނާއީ 

 ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅުން.

ލަތުގައި، ހާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
އެ ފައިސާ ، )އެކެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1ލަސްވެގެން 

    ނިްނމަންވާނެއެވެ. އަިދ ިމ މާއްދާގެ  ކައިމިނިސްޓްރީއަށް ދައް
( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަްށ 3)ހ( ގެ )

ދަޢުވާކުރެވޭނީ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ފައިސާ އަނބުާރ 
 ފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.ކައިދައް

ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މި ުއސޫުލ މި ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ،   .16 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

    މި ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރާީނ، ިމ އުސޫލަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާ ާތރީޚު ކަމަްށ   .17 ޢަމަލުކުރެވޭ މުއްދަތު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރައްޔިތުންގެ  16މި އުސޫލުެގ 
 ފާސްކުރާ ކަމާބެޭހ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންދެނެވެ.މަޖިލީހުްނ 
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 1ޖަދުވަލު 
 އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު 

 
--------------ކާޑު ނަންބަރު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، -------------------------އަހުރެން، 

އެވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު އަދި ޞައްަޙ  ފަިއވާ ފޯމުގަިއ ދީފައިޅައިއިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަްނސް ހޯދުމަްށ އެދި ހުށަހަ ،-------
 ފައިވާ ލިޔެކިޔުމަކީ ތެދު އަދި ޞައްޙަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމުގައި އިޤުރާރުވަމެވެ.ޅައިމަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، ފޯމާއެކު އަހުރެން ހުށަހަ

 
ފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމަކީ ތެދު ނުވަތަ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ޅައިށަހައަދި އަހުރެން ހު

ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނޫން ކަމުގައި ސާބިތުވެއްޖެނަަމ، އަހުރެންާނމެދު އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެ ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ، 
ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، ެއ ފައިސާއެްއ ސަރުކާރަށް އަނބުާރ ދެއްކުމަށާއި، ެއ ފައިސާ ނުދައްާކ އަހުރެންނަށް އެއްވެްސ ފައިސާއެއް 

ހިނދަކު، އެއީ އަހުރެން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ކަމުގައި ބަލައި، އެ ފައިސާ އަހުރެންގެ ކިބައިން ހޯދޭެނ  އިއޮތްހަ
 ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް، އެކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

 
 ނުވަތަ ؛ ލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުންއެޕް .1

ތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހައިލައި، އެޓައިފައިވާނަމަ، އެ އެލަވަްނސް ދިނުން ހުއްށައިއިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޭން ފަ .2
 ެއ ފައިސާ ހޯދުމަށް ުކރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ކުރުން؛ އަދި  ،އެލަވަންސް އަނބުރާ ދިނުމަށް އެންުގމާއި

       ބަޔާނެއް ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު .3
 ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ޖިނާީއ ދަޢުވާ އުފުލުން. 521ވަނަ މާއްދާ އަދި/ނުވަތަ  520

 
  ނަން:

 ނަންބަރު: ގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް:
 ފޯނު ނަންބަރު:

 ސޮއި:
 :ޚުތާރީ
 
ފައިވާ ނައިމަތީގައިވާ އިޤުރާރާ އެއްގޮތަށް ފޯމުގައި ހިމަ، އޮންލައިން ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން :ޓުނޯ

ފަރާތްތަކުްނ  އެއިޤުރާރު ވުމަށް އެއްބަސްވާކަމަށް، ކަމާބެޭހ ގޮޅީގަިއ ފާހަގައެއް ެޖހުމަށްފަހު، އެ ފޯުމ ހުށަހެުޅމުން، 
 އެ އިޤުރާރު ވީ ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

_____________________ 
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