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 ލު ސ  ހިންގުމުގެ އު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް  އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން    19- ކޮވިޑް 

 

ކޮވިޑް       ތަޢާރަފް:.  1 އުޞ ލަކީ،  މި  އަސަރުކޮށްފައިވާ   19-)ހ(  ނުރަނގަޅު  އާމްދަނީއަށް  ގުޅިގެން  އާ 

އޭގެ  ގޮތުންނާއި،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ފަރާތްތަކަށް 

ތެރެއިން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގެ ާބޒާރަށް ނެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެގޮތް ަބޔާންކޮށްދޭ ޝިޕް  އެޕްރެންޓިސްގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ  

    އުޞ ލެވެ.

 ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަޕޯޓް އިންކަމް 19-ކޮވިޑް )ށ( މި އުޞ ލަށް ކިޔާނީ "

   އުޞ ލު" އެވެ. ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް 

 

ވަޒީފާއަށް   އިއާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއާ  19-މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޕްރޮގްރާމުގެމި     . މަޤްޞަދު:2

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް   ،މެއް ވަޒީފާގެ ާބޒާރަށް ނުކުނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ  .  3

  :ފަރާތް 

ގުޅޭ އެނ ންވެސް  ކަމާ ކަނޑައަޅައި، ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް)ހ( މި އުޞ ލުގެ ދަށުން ޝަރުތު  

ނިންމާ އިކޮނޮމިކް   ކަންކަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރިއަށްގެންދާނީ  ޕްރޮގުރާމު  މި  އަދި 

 ޓްއިންނެވެ.ލޮޕްމަންވެޑި
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ގައި  ޕްރޮގްރާމު .  4

ބައިވެރިވުމުގެ  

   :ޝަރުޠުތައް 

ޕްރޮގްރާމްގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް    އެޕްރެންޓިސްޝިޕްމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  

  ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

   )ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން

އުމުރުން   ވުން  65އަހަރާއި    16)ށ(  ފަރާރަކަށް  ދެމެދުގެ  ދަށުގެ   18)  އަހަރާ  އަހަރުން 

 .ަބއިވެރިންނަށް ފުރުސަތު ދެވޭނީ ެބލެނިވެރިޔާގެ ހުއްދަ އާއި އެކުގައެވެ(

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ   އެފަރާތަކީ  ،ޕްރޮގްރާމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ހިނދު)ނ(  

ގިނަ  ގަޑިއިރަށް ވުރެ    20ހަފްތާއަކު   ފަރާތަކަށް ނުވުން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ،

 .ފަރާތަކަށް ނުވުން ވަގުތު ވަޒީފާގައި އުޅޭ

  ވުން.ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދޭ)ރ( 

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ހިނދު،  )ބ(  

ހިލޭއެހެން   ގޮތަކުން  އެނ ން  ނުވަތަ  މެދުވެރިވެގެން  ގޮތުގައި އެހީ  މުއައްސަސާއެއް  ގެ 

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް  ތަމްރީންހިނގަމުންދާ   ަބއިވެރިވެގެން އެއް  ޕްރޮގްރާމް  ނުވަތަ  ގައި 

 .ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން އުޅޭ

ހިނދު،    )ޅ( ހުށަހަޅާ  ފޯމު  އެދި  ަބއިވެރިވުމަށް  ފަރާތުން  ޕްރޮގްރާމުގައި  ެބންކްގެ  ވޯލްޑް 

ަބއިވެރިވެގެން   ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީއެއް  މާލީ  އެހެން  ހިންގަމުންދާ 

 .ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން އުޅޭ

 ( މި ޕްރޮގުރާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އުޅޭފަރާތަކަށް ނުވުން. ކ)

އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން   19-( ކޮވިޑްއ)

  ވޭނެއެވެ.އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދެވުނު ފަރާތްތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމުގައި އިސްކަންދެ

ަބއިވެރިވާ  އެޕްރެންޓިސްޝިޕްމި  (  ވ) ދަށުން  ފަރާތްތަކަށް    ޕްރޮގްރާމުގައި  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  މި 

  އެޕްރެންޓިސްޝިޕްމިސާލަކަށް  ވޭނެއެވެ.ަބއިވެރިނުވެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ހުޅުވާލާ އެހެނިހެން

ތަމްރީން  ، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހުޅުވާލާ  މުގައި ފުރުސަތު ލިިބފައިވާ ފަރާތަކަށްޕްރޮގްރާ
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ހުޅުވާލާ   ޕްރޮގްރާމުގައި ދިނުމަށް  އެހީ  ހިލޭ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އަމިއްލަ  އަދި 

 .ފުރުސަތުގައި ަބއިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ

. ޕްރޮގްރާމުގައި  5

ބައިވެރިވުމަށް އެދި  

 ހުށަހެޅުން:

ހަޅާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޖޮްބ ށައެދި އެޕްލިކޭޝަން ހު  މި މި ޕްރޮގުރާމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް)ހ(  

މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް  އޮންލައިންކޮށެވެސެންޓަރު  އަދި .  ،  ތަފްސީލް  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  މި 

ތަފްސީ ގޮތުގެ  ހުށަހަޅާނެ  ސެންޓަރ  ލު  އެޕްލިކޭޝަން  ޝާޖޮްބ   ޢުއިވެްބސައިޓުގައި 

  ކުރެވޭނެއެވެ.

 https://jobcenter.mvޖޮްބސެންޓަރ ވެްބސައިޓް: )ށ(  

 

ދެވޭ    ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން   .6

 :އެހީ 

)ހަތް    7،000އާއި    ހާސް( ރުފިޔާ  )ފަސް  5,000 ޕްރޮގްރާމުގެ ަބއިވެރިންނަށް މަހަކު  މި)ހ(  

ރުފިޔާ އަދަދެއް    އާހާސް(  ދެވޭނެއެވެ.ދެމެދުގެ  ގޮތުގައި  އަދަދު މި    އެލަވެންސްގެ 

އުނގަންނައިދޭ އި  ކަނޑައެޅުމުގައި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އަދާކުރާ ތަނާއި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކަނޑައެޅޭ  ވަކިވަކި  )ހުނަރަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.  

 .(ނެއެވެހިމެނޭލިސްޓިންގ ގައި ޖޮްބ ސެންޓަރ އަދަދު 

 ހާޒިރީމި އެލަވަންސްއަށް ޝަރުތު ހަމަވާނީ ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ މަހެއްގެ    )ށ(

ފުރިހަމަކުރާ    ޕާފޯމަންސް ކްރައިޓީރިއާމުގެ  ޕްރޮގްރާ  ހަމަވެ،އިންސައްތަ    75މަދުވެގެން  

މަހަކުވެސް މުއްދަތު ފުރިހަމަ ވަންދެން، ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމުގެ  މިއީ މި    ންނެވެ.މިންވަރު

  ފަރާތައް ދެވޭނެ އަލަވަންސެކެވެ. އެ

 

. މާލި އެހީތެރިކަން  7

  ހުއްޓާލުން:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މި  ހާލަތްތަކުގައި   )ހ(  އަންނަނިވި  ސްޓައިޕެންޑް  ދެވޭ  ަބއިވެރިންނަށް  ދަށުން 

   ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

ފަރާތާއި (1) ަބއިވެރިވާ  އެއްަބސްވުމާ   ޕްރޮގްރާމުގައި  ވެވިފައިވާ  އާއި  މިނިސްޓްރީ 

 ،ޚިލާފުވުން

https://jobcenter.mv/
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ނުވަތަ   (2) ހިފެހެއްޓުން  ހުށަހަޅައިފައިވާކަން    މަޢުލ މާތުނ ން    ސައްޙަމަޢުލ މާތު 

    މިނިސްޓްރީއަށް ސާިބތުވުން،

ޕްރޮގްރާމުގެ   (3) މުއައްސަސާއެއް    ތެރޭގައި  މުއްދަތުގައިމި  އެހެން  ނުވަތަ  ސަރުކާރު 

 ،ޕްރޮގްރާމެއްގައި ަބއިވެރިވުން ހިންގާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕްމެދުވެރި ވެގެން 

ލަސްކުރުން   މްފަހު މަޤުބ ލު ޢުޒަރަކާއި ނުލައި ޕްރޮގްރާަބއިވެރިވުމަށް  ގައިޕްރޮގްރާމު (4)

ވަކިވުން/ކަނޑާލުން ނުވަތަ އެއްަބސްވެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްރޮގުރާމު ނުނިންމުން /

ޕްރޮގްރާމު   ޕްރޮގުރާމު  ލަސް)  މުއްދަތުގައި  އެއްަބސްވެވިފައިވާ  ނުވަތަ  ކުރުން 

 ، (ނުނިންމުމައް މަޤުބ ލު ޢުޒުރެއް ވާނަމަ ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ހާޒިރީ (5) މިންވަރަށް ަބއިވެރިންގެ  އެއްަބސްވެފައިވާ  ކްރައިޓީރިއާ  ޕާފޯމަންސް  އާއި   

 (.)ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފަންޑިންގ ރިވިއުކުރެވޭނެއެވެ  ނުފެތުން
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 އްކަންޖހޭ ޙާލަތްތައް:ދަ 

ދައްކަންޖެހޭ ނަމަ،  މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވޭ ފައިސާ އެއްވެސް ސަަބަބކާ ހުރެ އަނުބރާ  

ދަރިވަރާއި އުސ ލުތައް،  ވެވޭ  އާ  މިނިސްޓްރީ  އެހާލަތްތަކާއި  އެއްަބސްވުމުގައި   ދެމެދު 

 ަބޔާންކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ހުރިހާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ޖޮްބ ސެންޓަރުގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  މި ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ :ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން   . 9

 އޮންލައިންކޮށެވެ.

 


