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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 18 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި  ނުވަތަ  )ސަރުކާރަށް   35 ޗެޕްޓަރ  އަށް   2010 ގަވާއިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މިއީ، 

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މީހުން ޚިދުމަތްކުރުން( ގެ ނަމުގައި އިތުރުކުރެވިފައިވާ ޗެޕްޓަރއެކެވެ. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމާއެކު ދިވެހި ސިވިލް  ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 ގެ 181، 188 އަދި 189 ވަނަ މާއްދާ އުވުނީއެވެ.

ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މީހުން ޚިދުމަތް ކުރުން

ގައި، )ހ(297.ތަޢާރުފު )ތ(  އަދި  )ދ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   18 ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ  ކުރިއަރުވައި،  ލީޑަރޝިޕް  އިސްނެގުމާއި  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު ދިނުމަކީ 

ސަރުކާރަށް  މިގޮތުން  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ބަޔާން  ކަމުގައި  މަސައްކަތެއް  ކޮމިޝަނުގެ 

ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  އެއްބަސްވެވިގެން  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ނުވަތަ 

ފަރާތްތައް، ތަމްރީނަށް ފޮނުވުމާއި ތަމްރީނަށްފަހު ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މި 

މި ޗެޕްޓަރއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން )ށ(

ފެށިގެންނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ޚިދުމަތްކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސްއިން ބާއްވާ ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއި، އެކިއެކި )ހ(298.

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް، ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި 

ތަމްރީނު ކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން، އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައްޔާއި 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން، ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޤާނޫނުގައާއި މިގަވާއިދުގައި



5

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ކަ

އެއްބަސްވެ، )ށ( ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް 

އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، 

އެވަގުތަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނީ، 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގައެވެ.

ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ )ނ(

މުވައްޒަފެއް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

ބަލާއިރު، އެ މީހަކަށް ދޭނެ ވަޒީފާއެއް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނެތްނަމަ، އެ މުވައްޒަފާއެކު 

ދިވެހި ސިވިލް  އެމީހަކު  ގެނެސް،  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  ޚިދުމަތުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް 

ކުރުމަށް އިޤުރާރު ކުރުވުން

ތަމްރީނުގައި )ހ(299. ފަރާތްތައް  ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް 

މަސްއޫލު  ވަކި  )ސަރުކާރުގެ  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ކުރިން،  ކުރުމުގެ  ބައިވެރި 

އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް( ޚިދުމަތް ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ 

ސިވިލް  ދިވެހި  ވާނެއެވެ.  ސޮއިކުރަން  އެއްބަސްވުމުގައި  މީހަކު  އެ  މަތިން  ގޮތުގެ 

ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް 

ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ ކޯހަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ އެއްބަސްވުން" އިޞްލާޙުކޮށް، "ދައުލަތުގެ 

ފަރާތުން ތަމްރީނު ދެވޭ މީހުން / ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޚިދުމަތް 

ވާނެއެވެ.  ހިމަނާފައި  ގަވާއިދުގައި  މި  އެއްބަސްވުން"  ކުރުމުގެ 

މުވައްޒަފު/މީހާއާއި)ށ( ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް 

އަގު  އެ  އަގުކޮށް  ޚަރަދު  ހިނގާނެ  ކޯހަށް  އެއްބަސްވުމުގައި،  ކުރެވޭ  އޮފީހާއެކު  އެ 

ހިމަނަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަމްރީނު ދެވޭ ފަރާތް، ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ 

ކޯހުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އެފައިސާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާން ވާނެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުއްދަތު 

ނޑައެޅުން ކަ

ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި އޮފީހުގެ ފަރާތުން )ހ(300.

ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކިޔަވައިދެވޭ މީހުން، އެމީހަކަށް 

ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ ތަމްރީނު ދެވުނު މުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ 

ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރު 1. މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ތިނެއް(   3 މުއްދަތަކީ،  ތަމްރީނުގެ  ނުވަތަ  ކޯހުގެ 

މުއްދަތެއްނަމަ، އެ ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި 

ނުޖެހޭނެއެވެ. ޚިދުމަތްކުރަން  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ދިގު  2. އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ދުވަސް  މަސް  )ތިނެއް(   3 މުއްދަތަކީ  ކޯހުގެ 

ހޭދަވި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކޯސް  ނުވަތަ  މުއްދަތަށް  ކޯހުގެ  އެ  މުއްދަތެއްނަމަ، 
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މުއްދަތަށް، އެމީހަކު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި )ށ(

ކޯސް  އެއްބަސްވެ  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް 

މީހުންގެ  ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ކޯސް  ނުވަތަ  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ 

ވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރަން  މަތިން  ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ  ލިބިގަތުމުގައި  ޚިދުމަތް 

އެ މީހަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ މީހަކާއެކު 1.

ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު، އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

މުއްދަތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނު އޮފީސް/ 2.

ދާއިރާ ފިޔަވައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން ދާއިރާއަކަށް ބަދަލުވުން ނުވަތަ  

ދިއުމަށް  ވަޒީފާއަކަށް  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި 3.

ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން  ވީއްލާ  ނުކުރާގޮތަށް  ޚިދުމަތް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް 

ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 306 ވަނަ 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އޮއްވާ، )ނ( ހަމަނުވެ  މުއްދަތު  ކުރަންޖެހިފައިވާ  ޚިދުމަތް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

އިތުރު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ޖުމުލަ މުއްދަތު 

ޖެހުނު  ޚިދުމަތްކުރަން  އިތުރަށް  ތެރެއަށް  މުއްދަތުގެ  އޮތް  ނުކޮށް  ޚިދުމަތް  ބަލާނީ، 

އިތުރުކޮށްގެންނެވެ. މުއްދަތު 

ތަމްރީނު )ރ( ނުވާނަމަ،  ވަކިވެފައި  ވަޒީފާއިން  ގުޅިގެން  ބައިވެރިވުމާ  ކޯހުގައި  ތަމްރީނު 

ކޯސް ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މުއްދަތުން 

ނޑެމުންދާނެއެވެ. ތަމްރީނު ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  ކެ

ނޑެމުންދާނީ، ތަމްރީނު ނިމުމަށްފަހު އެމީހަކު  މީހެއްނަމަ ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މުއްދަތު ކެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ )ބ(

މަނާކުރެވިއްޖެނަމަ، ނުކުތުން  އޮފީހަށް  ގޮތަށް  މުސާރަނުލިބޭ  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ 

ނޑޭނެއެވެ.  އެ މުއްދަތު ޚިދުމަތްކުރަން އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ނުކެ



7

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

މުއްދަތު ފަސްކުރުން

މުވައްޒަފުން، )ހ(301. އެއްބަސްވެފައިވާ  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު، ތިރީގައިވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ މަތިން  ހާލަތްތަކުގައި ކަ

ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ. ޚިދުމަތްކުރުން 

ފުރިހަމަކުރުމަށް، 1. ތަމްރީނެއް  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ހޯދި  އަމިއްލަގޮތުން  މުވައްޒަފު 

މުއްދަތަކަށް. ނޫން  ދިގު  މުއްދަތަށްވުރެ  ކޯހުގެ 

ފަރާތަކަށް 2. ދަށުގައިވާ  ބަލަދުވެރިކަމުގެ  ތިމާ  ނުވަތަ  ތިމާއަށް  ޞިއްޙީގޮތުން 

މުއްދަތަކަށް. ދިގުނޫން  އަހަރަށްވުރެ  )އެކެއް(   1 ހޯދުމަށް  ފަރުވާ 

ދައުލަތުގެ 3. ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ރަށަށް  އަނެއް  އެއްރަށުން  ރާއްޖޭގެ 

ބޭނުންތަކުގައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް އިން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ 

ދިއުމަށް ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ރަށަކަށް  އެ  ދަރިން،  އަނބި/ފިރިންނާއި 

1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް.

ހަމަވުމާއެކު،)ށ( މުއްދަތު  ފަސްކުރެވޭ  ޚިދުމަތްކުރުން  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި 

އެ މުވައްޒަފެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ނުކުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތުގެ 

ތާރީޚު  ނުކުންނަންޖެހޭ  ޚިދުމަތަށް  އެއްބަސްވުމުގައި  ކުރެވޭ  ފަސްކުރުމަށް  މުއްދަތު 

ވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރަން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން، މުވައްޒަފެއްގެ )ނ(

ފަސްކުރާނީ މުއްދަތު  ޚިދުމަތުގެ  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަސްކުރުމަށް  މުއްދަތު  ޚިދުމަތުގެ 

އެ އިދާރާއަކުންނެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

އެއްބަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފުން 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުން

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފެއް މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު )ހ(302.

ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި އެ އޮފީހަކުން ވީއްލަން ނިންމުމުންނެވެ. 

ފުރިހަމަކުރުމާ )ށ( ކޯހެއް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ވެފައިވާ  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް 

ގުޅިގެން އެ ކޯހަށް ހިނގި ޚަރަދު ނުވަތަ ޚަރަދުގެ ބައެއް ދައްކަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން، 

ދެއްކުމަށް  ބަރާބަރަށް  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  އެމީހަކު  ވީއްލޭނީ  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ 

އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރުމުން ނުވަތަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް )ފައިސާ 

ކަމުގެ  ގަބޫލުކުރި  އެކަން  އެފަރާތުން  ފަރާތެއް(  ހުރި  ޤާބިލުކަން  މާލީ  ދެއްކުމުގެ 

ލިޔުމާއެކު، އެ އޮފީހަކަށް ދެއްކުމުންނެވެ. ނުވަތަ އެފައިސާ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމުންނެވެ. 

ޚިދުމަތް )ނ( ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް  މުއްދަތަކަށް  ވަކި 

ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިފިނަމަ، އެމީހަކު ޚިދުމަތްކުރަން 

ޖެހިފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުނަންނަ މުއްދަތު ނުހިމަނައެވެ. 
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ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފެއް )ރ(

ގަވާއިދުގެ  މި  ވަޒީފާއާމެދުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ވީއްލާނަމަ،  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ 

178 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނު 

އޮފީސް / ދާއިރާ ފިޔަވައި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން 

ދާއިރާއަކަށް ބަދަލުވުން.

މުވައްޒަފެއް، )ހ(303. އެއްބަސްވެފައިވާ  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 45 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެހެން 

ދާއިރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވެފައި، ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

އަދި،  ނުކުރާނަމަ،  އިއުތިރާޒު  އިސްވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު  ދާއިރާގެ  ބޮންޑުކުރެވުނު 

ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފުގެ  އެ  އިސްވެރިޔާވެސް  ޒިންމާދާރު  އޮފީހުގެ  ބޭނުންވާ  ބަދަލުވާން 

ބޭނުންވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް 

ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 

މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފު  އެ  ނިންމަވާއިރު،  ކަމަށް  ނެތް  އިއުތިރާޒެއް  ދާއިރާއިން 

އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި އެ ދާއިރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

ވާނެއެވެ. ހޯދަން  ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނު ތަމްރީނު ކުރެވުނު ދާއިރާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ )ށ(

ހަމަޖައްސައި ދެވެން ނެތްނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރެވި ދާނެއެވެ. 

ނޑަށް ނުވަތަ މަޤާމުތަކަށް ގެނެވުނު )ނ( ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނު ދާއިރާގެ އޮނިގަ

ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދިމާވާ އެހެން ހާލަތަކާ ގުޅިގެން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އުވިގެން 

ދާއިރާއެއްގެ  އެހެން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނުވާނަމަ،  ބޭނުން  ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފުގެ 

ދާނެއެވެ.  ބަދަލުކުރެވި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުގެ  ވަޒީފާއަކަށް 

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ 

ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް 

ދިއުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ޚިދުމަތްނުކުރާ ގޮތަށް 

ހަމަޖެއްސުން

މުވައްޒަފެއް، ސިވިލް ސަރވިސް 304. ކުރެވިފައިވާ  ތަމްރީނު  ބޮންޑުކުރެވިގެން  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް 

ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ދިއުމަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް 

ވެވުނު  ދެމެދު  އިދާރާއާ  މުވައްޒަފާއި  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ  ގަވާއިދާއި  މި  ބޭނުންވާނަމަ، 

ޚަރަދު  ކުރެވުނު  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފެއް  އެ  މަތިން،  ގޮތުގެ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

ވާނެއެވެ.  ދައްކަން  އިދާރާއަށް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން 

ޚިދުމަތް ނުކުރުމުން 

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ސިވިލް 305. ދިވެހި  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މި  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މީހަކު، އެމީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް 

ނުކޮށް، ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ، 

އެ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އެ މީހަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް، އިދާރާއިން އެ މުވައްޒަފަށް މި ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ )ހ(

އެޅުން.  ފިޔަވަޅު  ގޮތުގެމަތިން  ޗެޕްޓަރުގައިވާ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް އިޞްލާޙު ނުވިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު )ށ(

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ބަދަލު ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް، އެ މައްސަލަ މުވައްޒަފު 

ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ލިޔެކިއުންތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އޮފީހުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

މެދުވެރިކޮށް  އޮފީސް  ނާއިބުގެ  ބަންޑާރަ  ކޮމިޝަނުން  ހުށަހެޅުމުން،  ކޮމިޝަނަށް 

ފޮނުވުން. އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަށް ދޫކޮށްލާ 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 

ކުރެވުނު ޚަރަދު ހޯދުން

މި ގަވާއިދުގެ 300 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް )ހ(306.

ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  މިގަވާއިދުގައިވާ  މީހަކު،  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  ސަރވިސްއަށް 

ހަމަޖައްސައިފިނަމަ،  ނުކުރާގޮތަށް  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ  ޚިދުމަތް  ސަރވިސްއަށް 

ސިވިލް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  އިދާރާއާ  އެ  މުވައްޒަފާ 

ގޮތަށް  ޚިދުމަތްނުކުރާ  މުއްދަތަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ސަރވިސްއަށް 

ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.  ހަމަޖައްސައި 

ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަމްރީނު ކުރެވުނު މީހާ )ށ(

ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ތަމްރީނު ކުރެވުނު މީހާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

އަދަދާއި އެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރަންވާ ގޮތް އެ އޮފީހާއި އެ މީހަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. 

ތަމްރީނެއްގައި )ނ( ދޭ  ފަރާތުން  އޮފީހެއްގެ  އެ  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ބައިވެރިވެގެން ތަމްރީނު ވަމުންދާ މީހުންނާއި، ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަދި ވަޒީފާ 

އަދާކުރަން ފަށާފައިނުވާ މީހުން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ވަޒީފާއިން 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ  ދޫކޮށްލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ކަ

އިތުރު  ދައްކަންޖެހޭ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  އަދި  ޚަރަދު  ކޯހުގެ  މަތިން 

ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާއެއް، އެ އޮފީހަކަށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެ އިޤުރާރެއްގައި 

ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހަކު )ރ(

ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކޯހުން ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ، އެ މީހަކު ތަމްރީނު 

ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނެގޭނެއެވެ. 

އަދި އެކަން އެ އޮފީހަކާއި އެމީހަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.
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ތަމްރީނު ދެވޭ މީހުން / ތަމްރީނު ދެވޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 

އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން

................................ 1.ތަޢާރުފު  .................................... ތަމްރީނުދެވޭ  އެއްބަސްވުމަކީ  މި 

........................... )މީގެ ފަހުން މިއެއްބަސްވުމުގައި "ތަމްރީނު ދެވޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މީގެ  އަދި  ބުނެފައިވާ  ކަމަށް  ފަރާތް"  ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފު 

ފަހުން "ކޯސް ލިބޭ ފަރާތް"( އަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެވޭ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ 

.................................  ................................................. ގުޅިގެން  ތަމްރީނާ 

ކަމަށް  "އޮފީސް"  މިއެއްބަސްވުމުގައި  ފަހުން  )މީގެ   ......................................  ......

އެއްބަސްވުމެވެ. ވެވޭ  ދުވަހު  ވަނަ   ................ ތާރީޚުން  މީލާދީ  ދެމެދު،  އާ  ބުނެފައިވާ( 

ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  އޮފީހަށް  އަދި  ޙައްޤުތައް،  ޒިންމާތަކާއި  ދެފަރާތުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  އުސޫލުތައް 

ދޭންޖެހޭ 2.އެއްބަސްވުން ދައުލަތުން  ބިނާކުރަނީ  މީހުން  ޚަރަދުކޮށްގެން  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ސަރުކާރުގެ 

ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ، ޤާބިލު މީހުން ބިނާކުރުމަށް 

ކަމުގައިވާތީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އޮފީހަކުން ނުވަތަ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގެ ދަށުން 

އެތަމްރީނެއް  މީހުން،  ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  މެދުވެރިވެގެން  އިދާރާއެއް  ހިންގާ 

ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް، އެ އިދާރާއަކަށް  ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ތަމްރީނު ކުރެވުނު ދާއިރާއިން ކަ

ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ތަމްރީނުދެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައި، އަދި އެ ޚިދުމަތް 

ލިބިގަތުމަކީ ދައުލަތުގެ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރާ ހާލު، މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުންމަތީ ދެފަރާތުން މެ ދެމިތިބެން 

ވާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް، ތަމްރީނު 3.އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

ނިންމުމާ  އަދާކޮށް  ޚިދުމަތް  ކޮށްދޭންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ބަދަލުގައި  ޚަރަދުގެ  ހިނގި  ޕްރޮގްރާމަށް 

ހަމައަށް މި އެއްބަސްވުން ދެމިގެންދާނެއެވެ. 

މި އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސްތަކުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އަދި 4.އެނެކްސްތައް

ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި، ނަތީޖާއާއި، ހާޒިރީ 

ރިކޯޑުތައް ގަވާއިދުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  

ޖަދުވަލު 19
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އެނެކްސް 1: ތަމްރީނާ ބެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު)ހ(

އެނެކްސް 2: ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު)ށ(

އެނެކްސް 3: ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ހުންނާނޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު)ނ(

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭ ތަމްރީނަކީ، ................. ...............)ހ(5.އާންމު މާއްދާތައް

........................................................................................... )މީގެފަހުން 

ހަދާ ކޯހުގެ ނަން( އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތުގައި ތަމްރީނު ކޯހުގެ މުޅިޚަރަދު / 

ޚަރަދުން ބައެއް ކުރާނީ މި އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން / ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަ 

ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުންނެވެ. ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުގެ ކޯހާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މި އެއްބަސްވުމުގެ 

އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒު )ށ(

ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑަށް ގެނައި )ނ( ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އޮނިގަ

ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނައި އިޞްލާޙެއްގެ ސަބަބުން ސިވިލް 

ނޑަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ދެމިއޮތުމަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަން / މި އޮފީހުގެ އޮނިގަ

ބަދަލެއް އައި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި އެއްބަސްވުމަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާ ވެވޭ 

އެއްބަސްވުމެއް ކަމުން މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް، މި އެއްބަސްވުން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

އެހެން )ރ( އޮފީސް  މި  އައިސްގެން  ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުގެ  ބަދަލެއް  ފަދަ  ދިޔަ  ބުނެވި 

އޮފީހަކާ އެއްކޮށްލެވި ނުވަތަ އުވާލައިފިނަމަ، އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ފެށިގެން ހިސާބުން  އެ  އެއީ  އޮފީސް  ބަދަލުކުރާ  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މި އެއްބަސްވުމުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

މަސްއޫލު އޮފީހަށް އެހެން ގޮތަކަށް އަންގާފައި ނުވާ ހާލަތުގައި، މަސްއޫލު އޮފީހުން ކޯސް )ބ(

އެނޫންވެސް  ނޯޓިސްތަކާއި،  އެންގުންތަކާއި،  އެކިއެކި  އަންގާ  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ލިބޭ 

މުޢާމަލާތްތައް، މި އެއްބަސްވުމުގައި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެޑްރެހަށް، ޕޯސްޓްކުރެވޭތާ 15 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން 

ދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުވޭތާ 5 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ 

ރައްދުވާ  ރައްދުކޮށްފިނަމަ،  އެޑްރެހަށް  ފަރާތުގެ  ލިބޭ  ކޯސް  ޒަރީޢާއިން  މުވައްޒަފެއްގެ 

ވަގުތުން ފެށިގެން އެ އެންގުން ނުވަތަ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މުޢާމަލާތެއް، ކޯސް 

ލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުވީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. 

....................................... )އޮފީހުގެ ނަން( މި އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސް 2 ގައިވާ )ހ(6.އޮފީހުގެ ޒިންމާތައް

ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި ފީތައް ދެއްކުމަށާއި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް 
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ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ފޯރުވައިދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން މި އޮފީހުން ފުރިހަމަކޮށް ދެވޭނެއެވެ.)ށ(

ކޯހުގެ ޓިއުޝަންފީ އާއި އެނޫނަސް ކޯސްހަދާ އިންސްޓިޓިއުޝަން / ކޮލެޖް / 1.

ދެއްކުން؛ ފީއެއް  އެންމެހައި  ދައްކަންޖެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯހަކަށް 2.

ފުރިހަމަ  ނިންމައި  ކޯސް  ކުރުމަށާއި  ދަތުރު  ޤައުމަށް  ހިންގާ  ކޯސް  ވާނަމަ، 

ޓިކެޓް ދިނުން؛ އެއަރ  އައުމަށް  ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯހަކަށް 3.

ވާނަމަ، އަހަރަކު )USD( ..............  ފޮތް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދިނުން؛

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯހަކަށް 4.

ވާނަމަ، އަހަރަކު ............. )USD(  ސްޓައިޕެންޑްގެ ގޮތުގައި ދިނުން )މި ފައިސާ

ކޯހުގައި ދާ ގައުމުގެ ފައިސާއިން ދެވިދާނެއެވެ.(

ކޯސް ލިބޭފަރާތް ސުޕަރވައިޒް 

ކުރުން

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކްލާސްތަކަށް ގަވާއިދުން )ހ(7.

ހާޒިރުވޭތޯއާއި ނަތީޖާތައް އޮފީހަށް ފޮނުވާތޯ ބަލައި ސުޕަރވައިޒް ކުރާނީ މި އޮފީހުންނެވެ.

ކޯސް ލިބޭ ފަރާތް ސުޕަރވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި މި އޮފީހުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ )ށ(

ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދުން ކޯހުގައި ފޮނުވިފައިވާ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  އަދި  ގެންދެވޭނެއެވެ.  ނޯޓުކުރަމުން  ނިމުމުން  ކޮންމެ ސެމެސްޓަރެއް 

ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި ނުވަތަ ފައިލެއް ހަދައި ރިކޯޑުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯހަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން އެކަމެއް )ނ(

ގަވާއިދުން މި އޮފީހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓާއެކު ހިއްސާކޮށް ލިޔުމުން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

.................. )ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚު( އިން ފެށިގެން ................... )ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚު( )ހ(8.ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް

ކާމިޔާބު  ކޯސް  ނިޔަލަށް  މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ލިޔުމުން  އޮފީހުން  ނުވަތަ  އަށް، 

ކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުން.

ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ލިޔުމުން އޮފީހަށް ފޮނުވުން.)ށ(

ކޯސް ނިންމާ ފުރިހަމަ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 1 )އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ )ނ(

ތެރޭގައި އޮފީހަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

ދުވަހުގެ )ރ( މަސް   ..... އަހަރާއި   ............. ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނު 

މުއްދަތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ...................... 
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)އޮފީސް / އެޑްރެސް( އަށް ޚިދުމަތްކުރުން. 

އޮފީހަށް )ބ( ފަރާތުން  ލިބޭ  ކޯސް  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ބަޔާންވެފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއްވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނެގުން.

ކޯހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ނުވަތަ އެކްސްޓެންޝަން ހޯދުން

ފެށުމަށްފަހު، 9. ކޯހެއް  ކިޔަވަމުންދާ  ފަރާތަކުން  ލިބޭ  ކޯސް  މުއްދަތުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 

ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެކްސްޓެންޝަނެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

އެ އެކްސްޓެންޝަނެއް ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިއޮފީހަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ކޯސް 

ލިބޭ ފަރާތުން އެކްސްޓެންޝަން ބޭނުންވަނީ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެންކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމަކަށް 

)އެކެއް(  މުއްދަތަކީ 1  އިތުރުކުރެވޭ  މިގޮތުން  ދެވިދާނެއެވެ.  އިތުރުކޮށް  މުއްދަތު  ރިއާޔަތްކޮށް 

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ، މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ދެވޭ އެކްސްޓެންޝަނަކަށް 

ވާނަމަ، އެ އިތުރުވުމެއްގެ ސަބަބުން، ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

އިތުރެއް ނުވާނެއެވެ.  

ކޯހުން ފެއިލްވުން ނުވަތަ

ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އެ ކޯހަކުން ފެއިލްވެގެން، ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ތަނުން 10.

ވަކިކޮށްގެން ނުވަތަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި އަމިއްލައަށް ކޯސް ހުއްޓާލައިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

އެއްބަސްވުމުގެ މި  ޚަރަދު  ހިނގާފައިވާ  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  އެހާތަނަށް  ނުވެއްޖެނަމަ  ފުރިހަމަ 

12 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި އޮފީހަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށް ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

ވަޒީފާއާ ގުޅުން

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ )ހ(11.

ފަރާތްތަކަށް ........ ރޭންކުގެ މަޤާމެއް ރިޒާވް ކުރެވޭނެއެވެ. ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައި 

ވަޒީފާ  މަޤާމަށް  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުން  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓް 

ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. 

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބަލާއިރު، )ށ(

ދޭނެ  މީހަކަށް  އެ  އުވާލެވި،  މަޤާމު  ކުރެވިފައިވާ  ރިޒާވް  ގުޅިގެން  ޙާލަތަކާ  ދިމާވާ 

އެފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނެތްނަމަ، އެ މުވައްޒަފާއެކު ކުރެވިފައިވާ 

ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ދިވެހި  އެމީހަކު  ނިމުމަކަށްގެނެސް  އެއްބަސްވުން  ޚިދުމަތުގެ 

ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.  ނުކުރާގޮތަށް  ޚިދުމަތް 

އިތުރު )ނ( ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް  ހުރި  މުވައްޒަފެއް  އެ  މުވައްޒަފަކީ،  ކުރެވުނު  ތަމްރީނު 

ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން، މަޤާމުން ވަކި ނުކޮށް ތަމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފެއް ކޯސް 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބަލާއިރު، އޮފީހުގެ 

ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެ އޮފީހެއްގައި އެ މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންދިޔަ  އޮނިގަ

ވަޒީފާއަށް ނެރެވެން ނެތްނަމަ، އެ މުވައްޒަފާއެކު ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުން 

ނިމުމަކަށްގެނެސް އެ މުވައްޒަފެއް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަށް 

ހަމަޖައްސައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 
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ތަމްރީނުކުރެވޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ 

ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ އެހެން 

މަޤާމަކަށް އައްޔަނުކުރެވުން

ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހާގެ އެދުމުގެ މަތިން އޮފީހަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބަކަށްޓަކައި ޚިދުމަތް )ހ(12.

ތަމްރީނު  ނުޖެހޭގޮތަށް،  ޚިދުމަތްކުރަން  އޮފީހަށް  މުއްދަތަށް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކުރުމަށް 

އިތުރު  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ޚަރަދާއި މި  ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި 

ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާއެއް، އެ އޮފީހަކަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރާގޮތަށް ތިރީގައިވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހެއް، ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދުކަމުގައި ބަލާނީ މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 2 ގައި 1.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މީހަކު ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރެވުނު 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ޖުމުލަ އަގެވެ.

ތަމްރީނު 2. ކުރިން،  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  އިޤުރާރުވެފައިވާ  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް 

ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގާފައިވާ ޖުމުލަ ޚަރަދު، ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހިމެނޭ 

މަހުގެ އަދަދުން ގެއްލުމަށްފަހު، ޚިދުމަތްނުކޮށް ބާކީ އޮތް މަސްތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާ 

އޮފީހަށް ދެއްކުމުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ފަރާތް ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 

މިސާލަކަށް: ތަމްރީނު ކުރުމަށް 250،000 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު 4 އަހަރަށް

ޚިދުމަތަށްފަހު  މަސްދުވަހުގެ   18 މީހެއް  ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ  މަހަށް(   48(

ދޫކޮށްލާނަމަ، އޭނާ އެ އޮފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ބަލާނީ ތިރީގައިވާ 

ގޮތަށެވެ.

މަހަކަށްޖެހޭ ޚަރަދު = 250،000 )ޚަރަދު( ÷ 48 މަސް )ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ 

މުއްދަތު މަހުން( = 5208.33 ރުފިޔާ 

ޚިދުމަތްނުކޮށް ބާކީ އޮތް މުއްދަތް = 30 މަސް

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު  = ˣ 30 5208.33 = 250،156 ރުފިޔާ.3.

ތަމްރީނު  ނުކުރާގޮތަށް  ޚިދުމަތް  މުއްދަތަކަށް  އެއްވެސް  ތަމްރީނުވުމަށްފަހު، 

ޕްރޮގްރާމުގެ ޖުމުލަ އަގަށްވާ ފައިސާއާއި އޭގެ އިތުރުން އެއަގުގެ %25 އަށް ވާ 

ފައިސާ އެއްފަހަރާ އޮފީހަށް ދެއްކުމުން، ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހެއް ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ނުވާނަމަ، 4. މަސް  )ބާރަ(   12 ފަށާތާ  ޚިދުމަތްކުރަން  ތަމްރީނުވުމަށްފަހު 

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ބާކީއޮތް މަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އޭގެ 

އިތުރުން އެ އަދަދުގެ %15 އަށް ވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ އޮފީހަށް ދެއްކުމުން 

ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ޚިދުމަތުން  މީހެއް  ކުރެވޭ  ތަމްރީނު 

ތަމްރީނުވުމަށްފަހު، ޚިދުމަތްކުރަން ފަށާތާ 12 )ބާރަ( މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 5.

ބާކީއޮތް   މުއްދަތުން  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާނަމަ،  ގިނަދުވަހަށް 

މަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ  މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްފަހަރާ ނުވަތަ 

މަހުންމަހަށް އޮފީހަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން، ތަމްރީނުކުރެވޭ 

މީހެއް ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
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ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ 6. ކޯހަށް ހިނގި މުޅި ޚަރަދު ނުވަތަ ޚަރަދުން ބައެއް ކަ

ތެރޭގައި އޮފީހަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްބަސްވެގެން ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހަކު، 

ފައިސާ ދައްކާ ނިންމަން ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހާ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ 

މުއްދަތަށްވުރެ ދިގުނަމަ، އެފަދަ މީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ކުރިން މި މާއްދާގެ 3 އަދި 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ކަ

ކޯހުގެ ޚަރަދު އޮފީހަށް ދެއްކުމުން ނުވަތަ މި މާއްދާގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 

ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެ އެ އެއްބަސްވުމުގައި

ވެވޭ  މިގޮތުން  ދާނެއެވެ.  ދޫކޮށްލެވި  އެމީހަކު  ސޮއިކުރުމުން،  ދެފަރާތުން 

ބައެކެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ  މި  އެއްބަސްވުމަކީ 

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހާ ދޫކޮށްލެވޭނީ، ދާއިރާއިން ކޮންމެހެން )ށ(

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ހުރަސް ނޭޅޭނަމައެވެ.

އަމިއްލަ ބާރެއްނެތް ކަމެއް 

މެދުވެރިވުން

މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތް ކަމަކާ )ޤުދުރަތީ 13.

ކާރިޘާއެއް، ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ފަދަ ކަންކަން( ގުޅިގެން 

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، 

އެކަން ސަބަބާއެކު އަނެއް ފަރާތަށް އަންގައި، ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އުސޫލަކުން މި އެއްބަސްވުން 

ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. 

ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހާ މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ 14.އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން

ޒިންމާއެއް ނުއުފުލާނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ، އެ މީހަކު އިޞްލާޙުވުމަށް 

ދެވޭނެއެވެ. އިޞްލާޙުވުމަށް ނަސޭހަތްދީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުންވެސް  ނަސޭހަތް 

އިޞްލާޙު ނުވާނަމަ، ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަން އަންގައި އިންޒާރުކުރެވޭނެއެވެ. 

ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް  ބަންޑާރަނައިބު  ނުވާނަމަ،  އިޞްލާޙު  އެގޮތުންވެސް  އަދި 

ފޮނުވުމަށްޓަކައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. 

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

ގެނައުން )ޓަރމިނޭޝަން(

އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މިއޮފީހަށް އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް )ހ(15.

ގެނެވިދާނެއެވެ.

ނޑައެޅުން؛1. ކޯސް ލިބޭފަރާތުގެ ނަތީޖާ އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި 2. ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަ

ކޯސް ފުރިހަމަކުރެވިފައި ނުވުން؛

ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ޑްރޮޕް އައުޓްކުރުން؛3.

ކޯސް ބަދަލުކުރުން؛4.

އުފުލުމަށް 5. ފަރާތުން  ލިބޭ  ކޯސް  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  މުއްދަތުގައި  ކޯހުގެ 
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އެކަށީގެންވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަން  ނުއުފުލި،  ޒިންމާއެއް  އެއްބަސްވެފައިވާ 

ޚިލާފުވުން. އެއްބަސްވުމާ  އިޞްލާޙުނުވެ،  އެޅުމުންވެސް  ފިޔަވަޅު 

އަދާކުރަންޖެހޭ 6. މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ގުޅުމަށްފަހު،  ވަޒީފާއާ  ނިންމައި  ކޯސް 

ސިވިލް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއްގައި  އަޚުލާޤީ  ނުވަތަ  އަދާނުކުރެވިގެން  މިންވަރަށް 

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އައިސްގެން ނުވަތަ 

ވަކިކުރަންޖެހުން. ވަޒީފާއިން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 1، 2، 3 އަދި 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކުން )ށ(

އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާކަމުގެ 1 )އެކެއް( 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް މި އޮފީހުން ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ލިބޭ 

ފަރާތް އެނބުރި ރާއްޖެއައުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެދިޔަ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެ އެއްބަސްވުން )ނ(

ފަރާތަށް،  ލިބޭ  ކޯސް  ދަށުން  ސްކޮލަރޝިޕްގެ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ގެންނަން  ނިމުމަކަށް 

އެހާތަނަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު މި އެއްބަސްވުމުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

މި އޮފީހަށް އަނބުރާ ދައްކަން ވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 5 އަދި 6 ގައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި އެއްބަސްވުން )ރ(

ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެގޮތުން ތަމްރީނު ދެވޭ ފަރާތަށް 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް 

ދެވޭނެއެވެ.  

ޤާނޫނީގޮތުން މައްސަލަ 

ޙައްލުކުރުން

ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ކުރާކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގެނެސްގަތް ކަމެއްގެ ސަބަބުން މި އެއްބަސްވުން 16.

ނިމުމަކަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ  ކޯހުގެ ޚަރަދަށް 

އެހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ފައިސާއެއްވިޔަސް، ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން މި އޮފީހަށް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ 

އޭނާ އެކަމަށް އުޒުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، އެކަން ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިން މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށާއި ޝަރުޠުތަކަށް )ހ(17.އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

އަދި  މަތިން  ގޮތުގެ  ޚިލާފުނުވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްބަސްވެ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ބޯލަނބާ ހާލު، މި އެއްބަސްވުން، މި އެއްބަސްވުމުގެ 

މުއްދަތުގައި އަދާކޮށް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި މިކުރަނީ އެއްވަގުތެއްގައި 2 )ދޭއް( އަސްލަށްވާ ގޮތަށެވެ. )ށ(

އެއިން ކޮންމެ އަސްލަކީ ސޮއިކޮށް ނިމި އަނެއް ފަރާތަށް ރައްދުވުމުން، މި އެއްބަސްވުމުގެ 

ފުރިހަމަ އަސްލަކަށް ވާނެއެވެ.
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ސޮއިކޮށްފައި )ނ( އެއްބަސްވުމުގައި  މި  ފަރާތްތަކުން  ކުރެވޭ  އެއްބަސްވުން  މި  ދެންފަހެ، 

މިވަނީ، މި އެއްބަސްވުން ރަނގަޅަށް ކިޔައި، މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް 

އެއްބަސްވެ،  ހިތުމަށް  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  މައްޗަށް  އެކަންކަމުގެ  އެނގިތިބެ،  ރަނގަޅަށް 

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރު ކުރުވުމެއްނެތި، ބުއްދި ސަލާމަތުން، ހެޔޮހާލުގައި ހުރެ، 

އިޚުތިޔާރުގައެވެ. އަމިއްލަ 

ކޯސް ލިބޭ ފަރާތް:އޮފީހުގެ ފަރާތުން:

ނަން:ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:މަޤާމު:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:ސޮއި:

ސޮއި:ތާރީޚު:

ތާރީޚު:ސީލް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ހެކި )2(ހެކި )1(

ނަން:ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ސޮއި:ސޮއި:

ތާރީޚު:ތާރީޚު:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
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ތަމްރީނާ ބެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު

 

ކޯސް ލިބޭ މީހާގެ ނަން:1.

އެންރޯލްވެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް:2.

ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓް:3.

އޮފީހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް:4.

ނޯޓިސް ފޮނުވާނޭ އެޑްރެސް: 5.

 )ހ( ތަނުގެ އެޑްރެސް:

)ށ( އީމެއިލް:

)ނ( ފޯނު ނަންބަރު:

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑަންޓް އެޑްވައިޒަރ / ކޯޑިނޭޓަރ:6.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޑްރެސް:7.

އެކޮމޮޑޭޝަން / ހައުސިންގ އެޑްރެސް:8.

މެއިލް ފޮނުވާނޭ އެޑްރެސް:9.

ކޯސްފެށޭ ތާރީޚު:10.

ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚު:11.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށޭ ތާރީޚު:12.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްނިމޭ ތާރީޚު:13.

އޮފީހަށް އަނބުރާ ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚު / ބޮންޑު ސަރވިސް ފެށޭ ތާރީޚު:14.

ތާރީޚު:

ނޑު                                                                    ތައްގަ

އެނެކްސް 1
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ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޚަރަދުތަފުސީލު#

ދެކޮޅު ޓިކެޓް )ކޯސް ފެށޭއިރުއާއި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ އައުމަށް(1.

ކޯހުގެ ޓިޔުޝަން ފ2ީ.

ސްޓައިޕެންޑް ޚަރަދ3ު.

އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް ޚަރަދ4ު.

ޑިޕާރޗަރ އެލަވަންސ5ް.

ބުކް އެލަވަންސ6ް.

ޑްރެސް އެލަވަންސް )ފިނި ޤައުމެއް ނަމަ(7.

މުޅި ޖުމުލަ:

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި މައްސަލަތަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށެވެ. 

އެނެކްސް 2



20

ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ހުންނާނޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

ޔުނިވަރސިޓީގެ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

އެނެކްސް 3


