ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ތަޢާރުފ

3

 .1ވަޒީފާދޭ ފަރާތް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

5

އެނެކްސް

ވަޒީފާދޭ ފާރާތް ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
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ތަޢާރުފް
މި ފޮތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫން )ޤާނޫން ނަންބަރު  (8/2009ގެ

12

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމް

ކުރެވިފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާނެގޮތް އޮޅުން ފިލުވައިދިނު◌ުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަތްމަތީ
ފޮތެކެވެ .ވަޒީފާދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރާނީ މި
ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ބެލެވެނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް،
މުސާރަ ދިނުމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީއިން ވަކި ކޯޑެއްގެ ދަށުން ބަޖެޓް ދޫކުރެވިފައިވާ
ތަންތަނެވެ.
މީލާދީ ގޮތުން ޢުމުރުން
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އަހަރާއި

65

އަހަރާ ދެމެދުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން

ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުން ލާޒިމެވެ .މިގޮތުން ،ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދޭ
ފަރާތްތަކުން،

1

މޭ

2010

އިން ފެށިގެން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .ސަރުކާރުގެ

ކުންފުނިތަކާ ،ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް ކުންފުނިތަކާ ،ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ،މި
ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ،އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ "ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން" އަށް ފައިސާ
ދައްކަން ޖެހޭނީ

01

މޭ

2011

އިން ފެށިގެންނެވެ .އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ) ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް( މި

ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ .މި ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާނީ މި ފޮތުގައި ތަފްޞީލްކޮށް
ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން

01

މޭ

2010

އިން ފެށިގެން އަދި އެ ނޫން ފަރާތްތަކުން

01

މޭ

2011

އިން ފެށިގެން ،މި

ފޮތުގައި ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ
މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެކެވެ .ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެކެވެ .މިގޮތުން ،ވަޒީފާދޭ
ފާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައާއި އެފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރުމުގައާއި
ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ޤަވާއިދުގެ

48

ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

އެ ޤަވާއިދުގެ ޖޫރިމަނާޔާ ބެހޭ މާއްދާތަކުގައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތީން ޢަމަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

3

ޕެންޝަން

.1

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.

ވަޒީފާދޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މި އޮފީހުގެ
ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  30އެޕްރީލް
 2010ގެ ކުރިންނެވެ .ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާ ،ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް ކުންފުނިތަކާ ،ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަފަރާތްތަކާ ،އަމިއްލަ
މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތައް ،ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ މި އޮފީހުން ،އެކަމަށް އިއުލާންކުރާ އުޞޫލްތަކާ
އެއްގޮތަށް 30 ،އޭޕްރިލް  2011ގެ ކުރިންނެވެ.
ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،އީމެއިލް އަކުން އެކަން އެންގޭނެއެވެ .އަދި ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތާ،
އެމްޕްލޯޔަރ އައި.ޑީ .އާއި ޕާސްވަރޑް އެ އީމެއިލްއިން އެންގޭނެއެވެ .އެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުން އެއީ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

1.1

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް "މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ

ފޯމް"
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކޮށް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްފަހު މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީވީކަން އެންގޭނެއެވެ .އަލަށް އުފެދޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް
ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ފުރާ ފޯމުގެ
ނަމޫނާއެއް މިފޮތުގެ އެނެކްސްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މިފޯމު ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި
ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ) ދައުލަތް ފިޔަވައި ވަޒީފާދޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް( ވެސް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް
ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ ގޮތުގައެވެ .މިފޯމު ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 2
ބައިގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ "ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީވުން" އަދި " އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް
ރަޖިސްޓްރީވުން" މިދެބައެވެ.

މިދެބަޔަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިފޯމު އިތުރު  8ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައިވެއެވެ.

މި ބައިތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް ބޭނުންވެދާނެތީ ،އެ ބައިތައް ތިރީގައި އިތުރަށް ތަފްޞީލް ކޮށްދެމެވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީވުން

 .1އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
މިބައިގައިވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ލާނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްނަމައެވެ .އެގޮޅީގައި ފާހަގަ ލުމަށްފަހު ބިޒްނަސް އޭރިއާ ކޯޑް
ލިޔަންވާނެއެވެ .ބިޒްނަސް އޭރިއާ ކޯޑަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާ ކޯޑެވެ.
މިސާލަކަށް ލ .މާވަށު ސްކޫލަށް ދީފައިވާ ކޯޑަކީ  1116އެވެ.
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ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ ފާހަގަލާނީ ތިރީގައިމިވާ ބައިގައިވާ ގޮޅީގައެވެ .އެއަށްފަހު އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބާވަތް އެންގުމަށް
އެކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަލާން ޖެހޭނެއެވެ .މިސާލަކަށް ގޭގައި މީހަކު ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ "ގެވެށި ވަޒީފާދޭ
ވަކިފަރުދެއް" މިގޮޅީގައި ފާހަގަ ލައްވާނީއެވެ .ގެވެށި ވަޒީފާދޭ ވަކިފަރުދެއްނަމަ އެފަރާތެއް ގެންގުޅޭ މީހަކު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އޮފީސް )މިސާލަކަށް އިމިގްރޭޝަން( އަދި ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތިރީގައިވާބައި
ފުރަންވާނެއެވެ .ވަޒީފާދެނީ ކުންފުންޏަކުންނަމަ އެގޮޅީގައި ފާހަނގަ ލެއްވުމަށްފަހު ،ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އޮފީސް
)މިސާލަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް( އަދި ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތިރީގައިވާބައި
ފުރަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައި މިވާބައ◌ި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
މިބައިގައިވާ 'އެދޭ ފަރާތަކީ' ވަޒީފާދޭ ފަރާތެވެ .އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްނަމަ ނުވަތަ ފިހާރައެއްނަމަ އެތަނެއްގެ ނަމެވެ .އަމިއްލަ
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ އެމީހާގެ ނަމެވެ .ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ވަކި
ބަޖެޓެއް ކަޑއެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
ގ ދާއިރާއަކީ އެތަނަކުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތެވެ .މިސާލަކަށް ފިހާރައެއްނަމަ އެތަނެއް ެ
ގ
މަސައްކަތު ެ
ރއަކީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެވެ .ފޯނު ނަމްބަރު އަދި
ގ ދާއިރާއަކީ ވިޔަފާރި ކުރުމެވެ .ހޮސްޕިޓަލެއްނަމަ މަސައްކަތުގެ ދާއި ާ
މަސައްކަތު ެ
5

ނ ނަމްބަރެވެ .ވ◌ެބްސައިޓް
ފ ދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައ ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެފަރާތުގެ އީމެއިލްއާއި ފޯ ު
އީމެއިލް އަކީ ވަޒީ ާ
ވ ސައިޓުގެ އެޑްރެހެވެ.
ގ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޓަނެޓްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައި ާ
އެޑްރެހަކީ އެތަނެއް ެ

 .2ގުޅާނެފަރާތް

މ ކުރަންވާނެއެވެ.
ގ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ފުރިހަ ަ
އ މިވާބައ◌ި ދައުލަތު ެ
ތިރީގަ ި
އގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
ނށް ދައްކާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި މަސްއޫލްވެ އުޅޭ އިސް މުވައްޒަފެ ް
މނާނީ ޕެންޝަ ަ
ގއި ހި ަ
މިބައި ަ

ތިރީގައި މިވާބައ◌ި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

 .3އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޢުލޫމާތު
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ތިރީގައި މިވާބައ◌ި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ގެވެށި ވަޒީފާދޭ ވަކި ފަރުދުން މިބައި ފުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ .މިބައިގައި ހިމަނާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އައި.ޓީ
)އިންޓަރނެޓް ،ކޮމްޕިއުޓަރ ،ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކަންތައް(މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ފަރާތެއްގެ
މަޢުލޫމާތެވެ.

 .4މުސާރައާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ތިރީގައި މިވާބައ◌ި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .މުސާރަ
ދޭ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފުންގެ އަތަށް ނުވަތަ ބޭންކަށް މުސާރަ ފޮނުވާ ދުވަހެވެ .މި ގޮޅީގައި ޖަހާނީ  01އާއި  31އާ ދެމެދުގެ
ނަންބަރެކެވެ .މިސާލަކަށް އާއްމުކޮށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  25ގައި މުސާރަ ދޭނަމަ ގޮޅީގައި ޖަހާނީ  25އެވެ .މުސާރައިގެ
މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގެ ތެރެއިން އެބަޔަކު ހިސާބުކުރާގޮތާ ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.

 .5ބިޒްނަސް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރޮފައިލް
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ލ ފަރާތްތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
ތިރީގައި މިވާބައ◌ި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއް ަ
އ ބޭނުން ކުރޭތޯ އާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ހިމެނޭ
މިބައިގައި ދެނެގެންނަން ބޭނުންވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަ ް
ސަރަހައްދުގައި އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވެން ހުރޭތޯއެވެ .މިބައިގައި އެބަޔަކާގުޅޭ އެއް ގޮޅިއަށްވުރެ
ގިނަގޮޅީގައި ނުވަތަ ހުރިހާ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަނގަ ލެވިދާނެއެވެ.

◌ އަމިއް ަ
ތިރީގައި މިވާބައ◌ި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ހަމައެކަނި ި
ލ މަސައްކަތްކުރ◌ާ )ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް( ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް
ތގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މިބައި
ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށެވެ .ދައުލަ ު
ފުރިހަމަކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ރ މަސައްކަތެކެވެ.
ކ އެމީހަކު ކު ާ
ގ މަޢުލޫމާތެވެ .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަ ީ
މިބައިގައި ހިމަނަންޖެހެނީ ބައިވެރިވާ ފަރާތު ެ
ރ މަސައްކަތެކެވެ(.
ދނީ ހޯދުމަށް އަމިއްލައަށް ކު ާ
ހން ފަދަ އާމް ަ
)މިސާލަކަށް ،މަސްވެރިކަން ،ކޭކު އެޅުން ،ފެ ު
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 .7ގުޅާނެ ފަރާތް

މ ކުރާނީ ހަމައެކަނި◌ި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރ◌ާ )ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް( ފަރާތްތަކުންނެވެ .ދައުލަތުގެ
މިނަމްބަރުވެސް ފުރިހަ ަ
ނއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މިބައި ފުރިހަމަކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ާ
ވ ސިޓީފަދަ
މިބައިގައިވާ ސިޓީފަދަތަކެތި ފޮނުވާނެ އެޑްރެހަކީ އެމީހަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ފޮނު ާ
މ އެފަރާތުގެ
ލިޔުންތައް ފޮނުވަން އެދޭ އެޑްރެހެވެ .އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އާއިބެހޭގޮތުން ގުޅާނެ ފަރާތަކީ މިސްކީމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްނަ ަ
މަޢުލޫމާތެވެ .އެފަރާތަކީ އެހެން މީހެއްނަމަ އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
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ފޯމު ބަލައިގެންފައިދޭ ލިޔުން

ނ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ،އެއޮފީހެއްގެ
މ ފޯމު ބަލައިގަން ަ
މިބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނީ މިފޯމު ބަލައިގަންނަ އޮފީހަކުންނެވެ .މިބައިގައި ހިމަނާނީ ި
އ ވަކިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް
ރ ހިސާބުން މިބަ ި
ރން ކަފަން ދައްކާފައި ހު ި
ތައްގަ ނޑެވެ)ސްޓޭމްޕް( .މިބައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަތު ު
މިބައި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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މިނަމްބަރަކީ މިފޯމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ނަމްބަރެވެ .މިބައިގައިވާ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީ
ވުމަށް މިފޯމު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް )ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ،އަދި
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ )ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް( ފަރާތްތަކުން( ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
މިފޯމު ފުރަނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ މި އިގްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ
އެތަނެއްގެ ވެރިޔާއެވެ .ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،ސޮއިކުރި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި މަގާމް ،އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )ބޭރު މީހެއްނަމަ
ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރު( އަދި އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު)ސްޓޭމްޕް( ޖަހަންވާނެއެވެ .މިފޯމު ފުރަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ )ސެލްފް
އެމްޕްލޯއިޑް( ފަރާތަކުންނަމަ ސޮއި ކުރާނީ މިސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ މީހާއެވެ .ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،ސޮއިކުރި ފަރާތުގެ
ފުރިހަމަ ނަމާއި އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )ބޭރު މީހެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރު( ލިޔެ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އަމިއްލަ
މަސައްކަތްކުރާ )ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް( ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު)ސްޓޭމްޕް( ޖަހަން ނުޖެހޭނެއެވެ .ހަމަ އެކަނި ސޮއި ކުރުމުން
ފުދޭނެއެވެ.
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