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 .ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލު  އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އަދި  އިންޓަރންޝިފް  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި 

 )ހ( 1 ތަޢާރަފާއި ނަން  

 

 

 

ޝިޕް އަިދ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އިންޓަރން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިާދރާތަކުގައި ،މިއީ

 ހުޅުވާލައި،އެފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށްޝައުޤުވެރިކަްނ ފާޅުކުރާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް

އިންޓަރންޝިޕް އަދި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ހަމަތަކާއި، މިންގަނޑުތަްއ ބަޔާންކޮށް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަދައި ިހންގާ އުޞޫލުކެވެ. 

އިންޓަރންޝިޕް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި "އުޞޫލަށް ކިޔާނީ، މި  )ށ(  

 ހެންނެވެ.މި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" 

    

އުޞޫލުގެ 

 މަޤްޞަދު

 މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ )ހ( 2

ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވި ބައްޓަންކުރެވިފައިާވ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ  ޢީ. ޝަރ1ު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ބޭނުންވެގެން އެދި 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ުއޞޫލަކުން އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮްށ ދިނުން. 

 ޢީ އް ޝަރުޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަ. އިންޓަރންޝިޕް އަދި، އެޕްރެންޓިސ2ް

 ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން. 
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މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ދާއިރާގައި ޢީދަުށން ޝަރު . މި އުޞޫލުގ3ެ

އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މަސައްކަތު ފެންވަރެއް ދައްކުވައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ދާއިރާގެ 

ތެރެއިން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެފަދަ 

 ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާުލން.  

    

ޚިދުމަތް ކުރުމަށް 

ފުރުޞަތު ދެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަ  )ހ( 3

 ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

. ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުން 1

ޔަވަމުންދާ ކޯހުގެ ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް އެކޯހަކާއި ގުޅުންހުރި ކި

ތެރެއިން  ދާއިރާގެ ޢީއް ޝަރުމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮވެމެ، އެފަދަ ފުރުޞަތެ

 ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެދި ުހށަހެޅުން.

. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ ދާއިރާއިން އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ޚާއްސަ 2 

ދާއިރާގެ  ޢީޝަރު ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ތަޖުިރބާ

 ތެރެއިން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުްނ.

 ޢީ ރިކަން ފާޅުކޮށް، ޝަރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެދާއިރާއި ޢީ. ޝަރ3ު

ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ދިރާސާއެއް އެކަޑަމިކް ބޭނުމަކަށް ފުރިހަަމކުރުމަށްޓަކައި އެފަަދ 

 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން.   ޢީފުރުޞަތެއް ޝަރު

ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް . ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށާއި، 4

ބޭނުންވާ ފަްނނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަްނ ހުރި ފަރާތްތައް 

 ހޯދުމަށް ކޯޓު ނުަވތަ އިދާރާއިން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެަކމަށް އެދި ހުށަހެޅުން.
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އިންޓަރންޝިޕް 

އަދި 

ޓިސްޝިޕް ންއެޕްރެ

ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ހުށަހެޅުމާއި އެދި 

ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލުން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3މި އުޞޫލުގެ  )ހ( 4

މަތިން އިންޓަރނުން ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް 

 ވިއުއެއް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ޝައުޤުވެރިކަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި، އާންމު އިންޓަރ

ންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ރޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އިންޓަ )ށ( 

އެދޭނަމަ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޯޓު 

ިމލިޔުމުގައި ތަމްރީން ނުވަތަ އިދާރައަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާއެކު ލިޔުމުންނެވެ.  

 އެވެ.  ހޯދުމަށް ބޭުނންވާ ދާއިރާ ބަޔާންކުރަންވާނެ

އިންޓަރންޝިޕް 

އަދި 

ޓިސްޝިޕް ންއެޕްރެ

ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 ފުރުޞަތު ދިނުން 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަާރތެއް އެކަމަށް އެދި  )ހ( 5

ހުށަހެޅުމުން، އޮފީހުގެ ޖާގައާއި ވަޞީލަތްތަކާއި އަދި ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

ފަރާތަށް ދެވިދާނެ ޚިދުމަތަށް ަބލައި، އެފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމަށް ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

ތެރޭގައި ކޯޓު ނުަވތަ އިދާރާގެ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު ލިޔުމުން ޖަވާުބ  ދުވަސް  14

 ދޭންވާނެއެވެ.  

ޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ންމި އުޞޫލުގެ ދަށުން ިއންޓަރންޝިޕް އަދި އެޕްރެ )ށ(  

އެންގުމުން އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަްނ އެކަމަށް އެިދ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދިންކަން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ެއ  05ނުކުރާކަން ސަބަބާއެކު ރަސްމީ ނުވަތަ 

އިދާރާއަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ިމ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނާންގައިިފނަމަ އެ ފުރުޞަުތ 

 ކެންސަލްވާނެއެވެ.

އުޞޫލުގެ ދާއިރާ 

އާއި ޤަވާޢިދު 

 ހިންގުން 

.ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އިންޓަރްނޝިޕް އަދި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އުޞޫލުން މަސައްކަތް 1 )ހ( 6

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމުެގ 

 ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މިއުޞޫލު ހިނގާނެއެވެ. 

ރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތެއް . މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ޝ2ަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފުރުޞަތުދެޭވ ފަރާތާއި، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
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ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއާދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަްނ ވާނެއެވެ. މިފަދަ 

ގަިއ އެވަނީއެވެ. އަދި  1ވަލު އެއްބަސްވުމެއްގެ ނަމޫނާއެއް މިއުޞޫލުގެ ޖަދު

މިއެއްބަސްވުމަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ނުވަތަ އިދާރާއަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަަނ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ޚިދުމަތް  2ގެ )ހ( ެގ މާއްދާމި )ށ(  

ކާއި، އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާުތްނ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ތަަބޢާވާންޖެހޭ ކަންތައް ތަ

 ންވާނެއެވެ. ާޔންކޮށްފައި ވާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޒިންމާތައް ބަ

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޝަރުއީދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  )ނ(  

 މުސާރައެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

މި އުޞޫލުގެ ދަުށން ޝަރުޢީ ދާިއރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޝަރުީޢ  )ރ(  

 ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެ. 

    

އިންޓަރންޝިޕް އުޞޫލުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ނުވަަތ  )ހ( .7 ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  3އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭީނ، މިއުޞޫުލގެ 

)ހ(ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުރެވޭ 

 ން ސޮއިކޮށް އިޤުރާރުވުމަށް ފަހުގައެވެ. ފަރާތު 2އެއްބަސްވުމެއްގައި 

. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި އިންޓަރންޝިޕް ނުވަަތ 1 )ށ(  

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ހުއްދަދީ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ، 

ނުވަތަ އިދާރާެގ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ، އެއިދާރާެގ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ޯކޓު 

 އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

. މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް 2

ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް އެއްވެސް ކޯަޓކުން ނުވަތަ އިދާރައަކުން ިނންމައިފިނަމަ، އެކަމެއްެގ 
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ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ޑިޕާ

އަންގަންވާނެއެވެ. މިލިޔުމާއެކު، އެފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއާއެކު 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި، އެފަރާތެއްގެ ދރއ. ކާޑު ކޮޕީ އަދި ވަނަވަރު އަންގައިދޭ 

 ލިޔުން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

    

މަސައްކަތް 

 ސުޕަވައިޒުކުރުން 

އިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް  )ހ( 8

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިގެން 

ރނެއްެގ ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަ

 ފަރާތުން އިރުޝާދެއް ދިނުން ިމމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

އިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ  )ށ(  

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤް މޮނިޓަރކޮށް، އެފަރާތަށް ބޭނުްނާވ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސުޕަވައިޒަރަކު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ގައިޑެންސާއި، ސަޕޯޓް 

 ؛ކަނޑައެޅޭ ސުޕަވައިޒަރުގެ ޒިންމާތަކަކީ

ޓިސްޝިޕް ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ންއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ .1

ތު ފޯރުކޮށްދީ، ޚިދުމަތް ލިބިގަްނަނ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާ ޢީޝަރު

އިދާރާގައި ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމައަށް ކޯޓު ނުވަތަ 

ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އެމީހަކު އެިދފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ައމަލީގޮތުްނ 

 މަސައްކަތްކޮށް ތަމްރީން ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.

ިޓސްޝިޕް ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓު ންއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ .2

އިދާރާއާއި ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ދެފަރާތުްނ ނުވަތަ 

 އަމަލުކުރަމުން ދޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުން.
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ދުން ސުޕަވައިޒުކޮށް އިތުރަށް ރަނގަޅު ޢިޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ޤަވާ .3

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވާނަމަ އެކަންތައް ފާހަގަކޮށް މެންޓަރކޮށް ދިނުމާއި، 

 ޤަވާޢިދުން ބެލެހެއްޓުން. ސްރެކޯޑްތުގެ މަސައްކަ

ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ލޮގް އިންޓަރން ނުވަަތ އެޕްރެންޓަިއސީ އާއި  .4

 ބެލެހެއްޓުން. 

އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ޚިދުމަތް ދިން ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ  .5

އެވެ. އަދި ސުޕަވައިޒަރު ފީޑްބެކް ފޯމެއް ފުރަންވާނެ ކޮށްފެންވަރަށް ރިޢާޔަތް

އެ މަޢުލޫމާތު އިދާރާގައި ރެކޯޑް ކޮށް  ،އެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތާއި ޙިއްސާކޮށް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން. 

    

އިންޓަރންޝިޕް 

އަދި 

ޓިސްޝިޕް ންއެޕްރެ

ޕްރޮގްރާމްގައި 

ބައިވެރިވާ 

ފަރާތްތަކުގެ 

 ޒިންމާތައް

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއްދަތުގައި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް  ޢީ. ޝަރ1ު )ހ( 9

 ފަރުވާތެރިކަމާއި، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުރުން. 

ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ޢީ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ޝަރ2ު

 ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަމަލުކުރުން.

ކުރިްނ  ތުގެތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިާވ މުއްދަދާއިރާގައި މަސައްކަ ޢީ. ޝަރ3ު

 ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާނަމަ އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން. 

. ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުރިައށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެެރއިން ބައިވެރިވުމަްށ 4

 ފުރުޞަތު ދެވޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން. 

    

މަސް  3މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ާދއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން   10 ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ  2ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ދިގުވެގެން 

 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 
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ޚިދުމަތަށް ނެރުން 

 ހުއްޓާލުން. 

 )ހ( 11

 

 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގަިއ  އެޕްރެންޓިސްޝިޕްއިންޓަރންޝިޕް އަދި 

މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތާއި، ޚިދުަމތް ލިބިަގންނަ ޯކޓު ނުވަތަ އިދާރާާއއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ 

އެއްބަސްވުމާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ، އެކަން ސަބަބާއެކު އަންގަިއ 

 . ޚިދުމަތް ހޯދުން މެދުކަނޑާލެވޭެނއެވެ

    

ޚިދުމަތް 

ލިބިގަންނަ 

އިދާރާއިން ޚާއްޞަ 

ސަމާލުކަމެއް 

 ދޭންޖެހޭ ކަންކަން. 

އިންޓަރނެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއިން އަްނނަނިވި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ  12

 ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

ޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތަކީ ންއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ .1 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށިގެންވާ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ފެޭތ 

 ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން. 

އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެޭހ  .2  

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި ޚަރަދެއް ނުވަތަ  އެއްވެސް ޚަރަދެއް އެއީ 

 ހޭދައެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުން.

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުަވތަ  ،އިންޓަރނެއްގެ ޚިދުމަތް ިލބޭތީވެ .3  

އެފަދަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި އެއްވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި 

ފެއް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ނުވަތަ އެފަދަ މަޤާމެއް އުވާލުމުގެ މަޤުޞަދެއް މުވައްޒަ

 އެކުލެވޭ ސިޔާސަތެއް އޮވެގެން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވުން. 

އުނި  ،މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް .5  

 ންގެ ޚިދުމަތް ނުހޯދުން. ކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިންޓަރނު

އިންޓަރނުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭީތވެ، އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތުން އެކަހެރި  . 6  

 ނުކުރެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން. 
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ޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ންޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އިންޓަރންޝިޕް އަދި އެޕްރެ )ހ( 13 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި އެކޯޓެއް ނުވަތަ އިދާރާެގ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

 .ވަނަވަރު .1

 .ޚިދުމަތް ކުރި މުއްދަތު .2

 ނިންމި ތާރީޚް ، ރީޚާއިޓިސްޝިޕް ފެށި ތާންއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ .3

ިޓސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިާވ ންއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ .4

ތާރީޚުގެ ކުރިން ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެ ތާރީޚާއި، ސަބަބު، އަދި ހުއްާޓލާފައިވަީނ 

 .ހުއްދަ ލިބިގެންވާނަމަ އެކަން

 .ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް .5

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރިޕޯޓްތައްޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ލޮގް އަދި  .6

  .ިޓސްޝިޕް ފުރިހަމަކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންންއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ .7

ޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތާއި ކޯޓު ންއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ .8

 .ނުވަތަ އިދާރާއާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރި ކޮޕީ

 .މެއްގެ ކޮޕީއަޅާފައިވާނަމަ އެލިޔު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް .9

  1.   

ސްޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ޚިދުމަތް ންޓިއިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ އެޕްރެ  14 ލިޔުން ދޫކުރުން

އެވެ. މިލިޔުން ކޯޓު ނުވަތަ ހޯދި ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެ

އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ނުވަތަ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާއަކުން ބޭނުންާވ 

 ފޯމެޓަކަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު 

 ކުރަން ފެށުން. 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ މިއުޞޫލު ފާސްވެ، މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓްގަިއ   15

 އު ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. ޝާޢި
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އުޞޫލުގައި ނެތް 

 ކަމެއް ދިމާވުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެ ދިމާވެްއޖެނަމަ އެ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ   16

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

 

1442ޛުލްޤަޢިދާ  02  
  2021ޖޫން    13
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` 

 )ދައުލަތުގެ ނިޝާްނ(

 )ކޯޓު/ އިދާރާގެ ނަން(

 )އަތޮޅާއި ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ

 .ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންމަސައްކަތް އުޞޫލުން  އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ންޝިޕް / އިންޓަރ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ޝަރުޢީ 

 

 ފް ތަޢާރަ .1

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  އުޞޫލުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އިންޓަރންޝިޕް ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި 

ގެ އެޕްރެންޓިސް  އް/ހާގެ ނަން ދާއިމީ އެޑްރެހާއެކު( )ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ ނަން( ގައި އިންޓާރންއެއުޞޫލު ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، )މީ

ޝަރުއީ ދާއިރާއަްށ  އަށްގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހިނދު، އެހުށަހެޅުން )ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ ނަން( ަޤބޫލުކޮްށ، އޭނާ

 ސްވުމެކެވެ.ފައިވާ އެއްބަޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށާއި އަދި އޭނާގެ ޚިދުމަތް ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކަިއ ހަދާ

 ހައިޘިއްޔަތު  އިންޓަރންގެ .2

   އެޕްރެންޓިސް)ށ(    )ހ( އިންޓާރން 

 

 އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން.  .3

 

 )ހ( ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ އިދާރާ

 ރަށް: ކޯޓު / އިދާރާ:

 އީމެއިލް:  ފޯން:

 )ށ( ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތް 

 އައިޑީ ނަންބަރ: އުފަން ތާރީޚް: ނަން:

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: އެޑްރެސް:ދާއިމީ 

 1ޖަދުވަލު 
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 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު .4

  .ދުވަހެވެ/މަހެވެ ----)ހ( މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ، 

ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންޓަރނުން )ށ( މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެކުރިން، ޝަރުޢީ ކޯުޓަތކާއި އިދާރާތަކުގައި 

 އުޞޫލުގައި ވާގޮތުގެމަތީން މިއެްއބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ދުވަހުގެ ޯނޓިސް އެއް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  03އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަނަމަ، ގެ އިންޓަރން)ނ( 

އެހިނދަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ނުނިމިވާ މަސައްކަތްތައް ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއާ ޙަވާލު ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި 

 ކުރާންވާނެއެވެ. 

 ޒިންމާ  އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތުގެ .5

 އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު ވެއެވެ. / އެޕްރެންޓިސް އިްނޓަރން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

 )ހ( މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙަވާލު ކުރެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ުކރެވޭ މަސައްކަތަކީ ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށްވުމާއެކު، )ށ( މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

 އެމަސައްކަތުގައި ފަރުވާތެރިވެ، މަސައްކަތާމެދު ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ. 

 ކުރާޙާލަތު ނިޔާތަ އެނޫންވެސް އެަފދަ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިަފއެއް ނުވެއެވެ. )ނ( މިމަސައްކަތަށް އެއްވެސް ޗުއްޓީއެއް ނުވަ

ގަޑި އިރު ތެރޭގައި  2ގަޑި ފެށިގެން  މަސައްކަތުގޮތުގެމަތީން މަސައްކަތަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ގޮތް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، އެދުވަހެއްގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.  އެކަން ސުޕަވައިޒަރަށް

އްކަތަށް ޙާޟިރުވުމުގައާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޝަރުޢީ ދާިއރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާއި )ރ( މަސަ

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި މިނޫންވެސް، މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޤައުމު: އީމެއިލް: މޯބައިލް:

 އެމަޖެންސީގައި ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތް )ނަން، އެޑްރެސް، މޯބައިލް، ީއމެއިލް(:

 ފޯން: އެޑްރެސް: ނަން:
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ނުވަތަ އިދާރާގައި ަމސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޙަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިޭބ )ބ( ކޯޓު 

ންނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެ ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ތިންވަނަ ފަރާަތކަށް ނުވަތަ ހާމަކުރަ

ނަަމ، އެކުރެވެނީ ކުށެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ ޤާނޫީނ ނަތީޖާއަށް ޒިންމާވާނެކަމަްށ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްފި

 އެއްބަސްވަމެވެ.

)ކ( މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަުށން ޙަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަީތްނ 

  ޙިއްޞާ ކުރާންވާނެއެވެ.

)ޅ( އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައިނަމަ، މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގައި ޙަވާލުވެފައިވާ އެންމެހާ 

 މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ނުނިމިވާ މަސައްކަތްތައް ލިސްޓްކޮށް، އެމަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް 

 ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ. އި ލިޔުމުންސުޕަވައިޒަރާމަސައްކަތުގެ 

މި އެއްބަސްވުމަށާއި ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދަށާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްަޓށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާޙާލު، )ކ( 

އްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ދަރުމަވެރިޔާގެ ލަޔާޤަތާ ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލި

 ންވާނެެއވެ. އެއްބަސްވާ އިންޓަރނެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތުންދެމި ހުރުމަށް 

 ގެ ޒިންމާކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާ .6

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓު ނުަވތަ އިދާރާއިން އެއްބަސްވެއެވެ. 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާދެމެދު މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އަދި  ގޮތުގައިއިންޓަރނުންގެ )ހ( 

 ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.  އްމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަޞީަލްތތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެ

މާޙައުލެއް އެކަށީގެންވާ  ނޭމަސައްކަތް ކުރެވޭ ރާތަށްޞަތު ދެވޭ ފައިންޓަރނުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރު)ށ( 

 ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ކޯޓު ނުވަތަ ިއދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް، މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުމަކީ ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއިން  އިންޓަރުނންގެ)ނ( 

  ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ.

 ފިޔަވަޅު އެޅުން  .7
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މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޙަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، އަދި ޝަރުޢީ ދާިއރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް 

ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން، އަޅާ  އިންޓަރންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކާމެދު ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ަބލައި 

 ފިޔަވަޅުތައް މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ލިޔުން .8

ފަރާުތން ކޮށްފައިވާ  އިްނޓަރންިޝޕް ފުރިހަމަމިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަުވމުން، ނުަވތަ މިއެއްބަސްވުން ިނމުމަކަށް އައުމުން، 

ގެ ނަމާއި، ދރއ. ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު އެފަރާތުމަސައްކަތަށް ބަލައި މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެ. މިލިޔުމުގައި ކޮށްފައިވާ 

ކޮށްފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިލިޔުމުގައި ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އޭނާ އަދި  ނަންބަރު

 އޮންނާންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ ސިއްކަ ވެރިޔާގެ ނަމާއި ސޮއި 

 އެއްބަސްވުން  .9

 ން ގޮތު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕްޝިޕް ނުވަތަ އިންަޓރންންނާއި މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަމަށް ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއި

މި އެއްބަސް ވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤާޫނނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު  ،އެއްބަސްވާ ހިނދު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން

 އެޅޭނެ ކަން ދެފަރާތަށް ވެސް އެނގޭ ޙާލު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 

 )ޙިޖުރީ ތާރީޚް(

 )މީލާދީ ތާރީޚް(

 ން ފަރާތު ޚިދުމަތް ދޭ        ފަރާތުން  ޚިދުމަތް ހޯދާ

 ސޮއި ސޮއި

 ނަން: ނަން:

 ދރއ. ކާޑް/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު މަޤާމް

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ ނަން:

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ސިއްކަ:

  

 

 *މިއެއްބަސްވުމުގެ ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްގައި އިނިޝިއަލް ސޮއި އޮންނާންވާނެއެވެ. 


