
Maldivian Red Crescent Volunteer Application Form Page 01 of 02 

 

            
 

 

 ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ބޭނުމަށެވެ. ކުރާނީ ހަމައެކަނި މި މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުން ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތުމުގައިވާ ކަށްވުމަށް މިފޯދަރުމަވެރިއަ ގެދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް
Please fill in all relevant fields to register as a volunteer of Maldivian Red Crescent. The information provided will only be used for Maldivian Red Crescent’s purposes. 

 

PERSONAL DETAILS                                  ުއަމިއްލަ މަޢުލޫމާތ                                                    
 

Title:   Mr.:       Mrs.:       Miss.:        Other:                                                                     ްއެހެނިހެން    :އަލްފާޟިލާ   :މުޚާަތބު:  އަލްފާޟިލ:  
 

Full Name:               ުނަްނ: ރިހަމަފ  
 

Gender: Male: ްފިރިހެނ:     Female:   ްޖިންސް:                 :އަންހެނ 
 

Date of birth:    ީޚްއުފަން ތާރ:    Nationality:    ުޤަުއމިއްޔަތ:       
 

NID/PP No:    ައިޑީ/ާޕސްޕޯޓް ނަންަބރު: އ  Blood Group:  :ލޭގެ ގުރޫްޕ       
 

Occupation/Profession:                            :ްކުރާ މަސައްކަތ 
 

Educational Qualification:           :ުތައުލީމީ ފެްނވަރ 
 

CONTACT DETAILS                                  ެމަޢުލޫމާތު                   ގުޅޭނ                                  

   ދާިއމީ އެްޑރެސް )ތިީރަގއި ބަޔާން ކުަރއްވާ(
Permanent Address (Please fill below)   
 

 ގޭެގނަން:
House name:  ________________________________ 
  

       އަވަްށ:

Ward: ______________________________________   

 އަތޮޅު / ރަްށ:
Atoll / Island: ________________________________   

  

   މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް )ތިރީަގއި ަބޔާން ކުރަްއވާ(
Temporarily Address (Please fill below) 
 

 ގޭެގނަން:
House Name: _______________________________ 
 

 އަވަްށ:
Ward: _____________________________________ 
 

/ ރަްށ: އަތޮޅު  
Atoll / Island: _______________________________ 
 

 އީެމއިލް:   ފެކްސް:   މޮަބއިލް:   ފޯން:
Tel: _______________ Mobile: ____________ Fax: ______________ Email: _____________________________ 
 

 PREFERRED CONTACT                                  ްގުޅަން ބޭނުންވާ ގޮތ                                                  
 

.ތައް( ބަޔާން ކުރައްވާދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން ތިޔަ ފަރާތަށް ގުޅަން އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ ގޮތް )ގޮތް   
Please write your preferred mode of contact details by Maldivian Red Crescent. 
 

 އީމެއިލް:     މޯބައިލް ފޯން:
Mobile No: ___________________________ Email:  __________________________________________________________ 
 

Twitter ID:  ___________________________ Facebook ID (link): ________________________________________________ 
 

Other (Please write details): ______...........____________________________________________________________________ 
 

EMERGENCY CONTACT DETAILS   ެމަޢުލޫމާތު  ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ގުޅާނެ ފަރާތުގ                                       

 

Full Name:                        :ްފުރިހަމަ ނަނ 
 

Relationship:     :ހުރި ގާތްކަްނ  Contact Number:    :ުގުާޅނެ ނަންަބރ 
 

AVAILABILITY                            ުމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވަގުތ                                      

 
Sunday 

 އާދީއްތަ
Monday 

 ހޯމަ

Tuesday 

 އަންގާރަ
Wednesday 

 ބުދަ
Thursday 

 ބުރާސްފަތި 

Friday 

 ހުކުރު
Saturday 

 ހޮނިހިރު 

Morning         ުހެނުދނ □ □ □ □ □ □ □ 
Afternoon ްމެންދުރުަފސ □ □ □ □ □ □ □ 
Evening          ުނޑ  □ □ □ □ □ □ □ ރޭގަ

 އެދޭ ފޯމު  ކުރުމަށް  ކަތް ދަރުމައަށް މަސައް 
Volunteer Application 

 

DD / MM / YY  

  

 

  

 

 

 ސައިޒް( )ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ
ރޑު  ނުވަތަ އައިޑީ  ކާ
 ކޮޕީއެއް
 

Photograph 

(Passport Size) or 

copy of NID Card 

 



Tel: +960 334 1009                                                                                                                                                                                                                            +960 334 1009 :ްފޯނ 
Fax: +960 334 7009                                                                                                                                                                                                                          +960 334 7009:ްފެކްސ 

Email: info@redcrescent.org.mv                                                                                                                                                                             info@redcrescent.org.mv :ްއީމެއިލ 

Web: www.redcrescent.org.mv                                                                                                                                                                           www.redcrescent.org.mv :ްވެބްސައިޓ 

AREAS OF INTEREST                                                                ްޝައުޤުވެރިވާ ދާއިރާތައ 

 

Please  (tick) your interest areas.                     .ާހެޔޮ ފާހަގަ( ޖައްަސވ(    ޝައުުޤެވިރވެ ލައްވާ ދާިއރާތަުކގައި
 

Administrative work:                                :ްއިދާރީ / އޮފީސް މަސައްކަތ 
 

Drafting documents:                                 ްލިޔެކިއުން ތައްާޔރުކުރުނ :  
 

Awareness campaigns:                               ްމީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުނ :  
 

Youth programmes:                                  ްޒުވާނުންގެ ޕްރޮގުރާމްތައ :  
 

Disaster action teams:                                  ްކާރިސާތަކުގައި އެހީވުނ :  
 

Community Surveys:                                               ްސާރވޭކުރުނ :  
 

Data Entry:                                                               ީޑޭޓާ އެންޓްރ :  
 

Event Organizing:                                  ްހަރަކާްތތައް ވިލަރެސްކުރުނ :  
 

Providing training:                                         ްތަމްރީން ދިނުނ :  
 

First Aid Service:                                      ްފުރަތަމަ އެހީ ދިނުނ :  
 

Resource Mobilization:                               ޯސް މޮބިލައިޒޭޝަންރިސ :  
 

Emergency Blood Donation:             ްކުއްލި ހާލަތުގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުނ :  
 

Others: (please specify)                                              ްތިރީގައި ބަޔާންކުރައްވާ(އެހެނިހެނ( :  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

YOUR SKILLS                                                                           ްލިބިފައިވާ ހުނަރުތައ 
 

Please  (tick) on your skills.                                     .ާހެޔޮ ފާހަގަ( ޖައްަސވ(  ަހުނަރު ލިބިލަްއވާފަިއވާަނމ  
 

Basic Computer:                                                ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ :  
 

Teaching:                                                               ްކިޔަވައި ދިނުނ:  
 

Language Skill:                          ުދައްކަން އިނގުންބަސްބަހުން ވާހަކަ ބޭރ:  

Graphics Designing:                                 ްގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ  

  

Public Speaking:                                           ުވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރ :  
 

Event Planning:                                        ްހަރަކާތްތައް ރޭވުނ :
 

Others: (please specify)                              ( :ްއެހެިނހެނ)ާބަޔާންުކރަްއވ   
__________________________________________________________________________________________________________________

 

PARENTAL CONSENT (UNDER 18 YEARS ONLY) ( ް18ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުނ                      )ްއަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށ  

 ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުތިރާޒެއްނެތެވެ. ޑް ކްރެސެންޓްގައިރެ ދިވެހި                                            ދަށުގައިވާ އަޅުގަނޑުގެ ބެލެނިވެރި ކަމުގެ 
I hereby give consent for                                                                to work as a volunteer for Maldivian Red Crescent. 

 

ނަން:       ސޮއި:   މޮބައިލް ނަމްބަރ:   ސޮއި:     

Signature:______________ Name:_________________________________   NID No: ________________ Mobile No:________________ 
 

DECLARATION                   ުއިޤްރާރ                                                                        

އެއަށް  ،ސުލޫކީ މިންގަޑު ކިޔައި ސެންޓްގެ ހަތް އަސާސީ އުސޫލަށާއި ދިވެހި ރެޑް ކްރެ އަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުމެވެ. އަދި ރެޑް ކްރޮސް ރެޑް ކްރެސެންޓް ހަރަކާތުގެއަހަރެން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގައި ދަރުމަ
 ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.މުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަމި ފޯވަމެވެ. އަދި އަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސް

I wish to apply as a volunteer of Maldivian Red Crescent. I will abide by the Seven Fundamental Principles of Red Cross and Red Crescent movement and 

Maldivian Red Crescent Code of Conduct. I declare that the information contained in this application is true and correct. 

  

Signature / Date                              ..…………………………………… :  ސޮއި  ………………………………………… : / ޚްތާރީ 
 

 

PLEASE ANSWER THE QUESTION BELOW ޖަވާބު ދެއްވުން އެދެމެވެ.                                   ރީގައިވާ ސުވާލަށް ތި  

 How were you introduced to MRC? 
□ Maldivian Red Crescent’s website  

□ a volunteer 
□ twitter,    

□ friends, 
□ Facebook  
Other:________________________ 

 ްރަފްވީ ކިހިނެއް؟ތަޢާ  އަށްދިވެހި ރެޑް ކްެރސެންޓ 
    ސައިޓް  ވެބް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ  □
 ދަރުމަވެރިއްގެ ފަރާތުން  □
     ޓްވިޓަރ □
 ރައްޓެހިން □
 ފޭސްބުކް  □

 ___________________________އެހެނިހެން 
 

OFFICE USE ONLY                                                                     ްހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށ 
 

Form Received by: ________________________ Received Date: ______________ Volunteer Number: _____________ 
 

Entered to Database by: ____________________ Entered Date: _______________ Database Number: _____________ 
 

Filed by:  ________________________________ Date: ______________________      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް 
 

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެދެވިގެންވަނީ ރެޑް ކްރޮސް ރެޑް ކްރެސެންޓް މޫވްމެންޓް ގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ ންމެ ވަގުތެއް އަދި ހާލަތެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ކޮ
 ރާތަކުގެވެސް ނަފްސުގެ ކަރާމާތަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށެވެ.މަލާތު ކުރަންޖެހޭ އެހެންފަވުމަށް އަހުދުވާ ފަރާތްތަކާއި މުޢާއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތްކޮށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން އެހީތެރި

 ަލފެާދްއވާ ، އިޗެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުންނާސުލޫކީ މިންގަނޑަކީ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ އެއް މި
އްމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިންވެސް  ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މައިމަރުކަޒުގައި ނުވަތަ އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން އަދި ޢާމަސައްކަތަށް ވަގުތީގޮތުން ، އިާާ އިންޓަރނުންނާަދްސުކރ، އިމާހިރުންނާ

ތްކުރާ މެނެއެވެ. ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ފަސޭހައަކަށް މިއެއްމެހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިޝާރާތްކުރެވޭނީ "މުވައްޒަފުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަމަސައްކަތެއްކުރާ، ނުވަތަ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް ހި
 ފަރާތް"ތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

ރެޑް ކްރެސެންޓް  ތްތައް ހިފަހައްޓާ ކުރިއަރުވާ ބައެއް ކަމުގައި ވުމަކީ ދިވެހި މަތީ ދަރަޖައިގެ ގޮ އަދި މަސައްކަތުގެ ސުލޫކީ އެއްމެތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އަޚްލާޤީ، 
 ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ފަރުދީ އަދި އާއްމު ޒިންމާއެކެވެ:)އެމް.އާރް.ސީ(

މަހަމަކަމުގެ ސިޔާސަތާ ޚިލާފުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމުން ނުވަތަ މިފަދަ ޢަމަލެއް ޚާއްސަގޮތެއްގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން އަދި ހަ، ރެޑް ކްރޮސް ރެޑް ކްރެސެންޓް ގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ .01
 ކުރުމުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ރަސްމީ ބެޖެއް، ކާކުކަން ށެވެ. މިހަރަކާތުގެ ނިޝާންތައް )ރެޑްކްރޮސް، ރެޑްކްރެސެންޓް، އަދި ރެޑް ކްރިސްޓަލް ގެ ނިޝާން( ކުރިއަރުވާ އެއެއްޗިއްސަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ .02
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މައިމަރުކަޒަށް  ފައިވާ މަސައްކަތެއް ނިމުމާއެކުއެ ޙަވާލުކުރެވި ،އަންގައިދޭ ބެޖެއް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓެއްގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ތަކެތި

 އެވެ.ރައްދުކުރަންވާނެ

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ  ކްރެސެންޓްއާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މިހަރަކާތުގެ ނިޝާންތައް )ރެޑްކްރޮސް، ރެޑްކްރެސެންޓް، އަދި ރެޑް ކްރިސްޓަލް ގެ ނިޝާން( ދިވެހި ރެޑް  .03
 ލުވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކުން( ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ތިންވަނަ ފަރާތަކުން )މިސާލަކަށް: ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތަކާ ހަވާ

ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ތަމްސީލުނުކުރާ ހިނދެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަޑި ނޫން ވަގުތެއްގައި ނުވަތަ  ،ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ރަސްމީ ނިޝާންޖެހި ބެޖު .04
 ދުމުގެ މޭމަތީޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕިންފަދަ ކުދި ބެޖު މިއިން އިސްތިސްނާވެއެވެ.ހެ

ފައިސާ ގެ ، ކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ޖިންސީ އިނާޔަތްދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގައި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާ އާއި އިނާޔަތްތައް ހޯދަން މަސައް .05
ތިމާގަޔާވާ ފަރާތްތަކާމެދު ހާއްސަގޮތަކަށް  ، ބޭނުންކުރުން ކަމުގައިއަދި ވަޒީފާ އާއި ޚިދުމަތްތަކާއި މުދާ ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގައި ލިބިފައިވާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނުބައި ގޮތުގައި  އިނާޔަތް،

 ރިޝްވަތު ހިފުން އަދި ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގުމުގެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ހުރިހާކަމެއް ހިމެނެއެވެ ، ކޮރަޕްޝަން ،ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަގޮތެއްގައި ކަންތައްކުރުން ،އަމަލުކުރުން

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާ(  18ން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ބޮޑެތިމީހުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާ )ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު، ވަކި .06
އި މާރާމާރީއާ، އުނދަގޫކޮށް ޖެއްސުންކުރުމާއި، . މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގަމުނާސަބުނޫން ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ވަކިބަޔަކަށް ދެރަގޮތްހެދުން ނުވަތަ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެބައެއްގެ މެދުގައި ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް  ،އަދި މިކަންންޖެހޭނެއެވެ. އެތަނެއްގެ މީހުންގަބޫލުކުރާ ދީނީ އަޤީދާތަކާ، އެބައެއްގެ އާދަކާދައާއި އާދަވެކޮށްއުޅޭ ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ދޭ .07
 އުޅުމާއި އަޚްލާޤުން ދައްކައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.، ހެދުން އެޅުމުންނާ

ޓަރނެޓް ވެބްސައިޓް ތަކަށް ވަނުން ހިމެނެއެވެ. ބަރަހަނާކްަނ ތުގެ އިންދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މާއްދީ ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންނުވާ ޒާ .08
 ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރާއި، އަޑު އަދި ލިޔުން ބެލުމާއި އަޑު އެހުމަކީ ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް ބެލޭނެ މައްސަލަތަކެވެ.

އްދީގެން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކީގައެވެ. މިފަދަ ފައިސާ އާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލު ހަވާލުކުރެވޭ ފައިސާގެ ރައުސްމާލާއި މާއްދީ ވަސީލަތްތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެ .09
މާލީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެނޫންވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް  ވިއަސް( ދެވެންޖެހޭނެއެވެ. ހިސާބެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި )އެއީ އެތަކެތި ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ނުވަތަ ނިންމުމަށްފަހުގައި ކަމަށް

 ލިޔުމަކަށް ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުމުގެގޮތުން ބަދަލުގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސް ފުރުސަތެއް )އާއިލީގުޅުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ވިއަސް( މުގެ އެއްވެ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކާ، ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތަކާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިއަކާ މަސްލަހަތު ތައާރުޒުވު .10
 އެވެ.އޮވެއްޖެނަމަ އެކަން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއަށް އަންގަން ނުވަތަ އެކަން ފުރިހަމައަށް ދެފުށްފެންނަ އުސޫލަކުން ހާމަކޮށްދޭން ޖެހޭނެ

ބަސްވުމަކަށް އަންނަންވާނީ އެކަމައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަންގާ، ޚާއްސަގޮތެއްގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ މާލީގޮތުން އަދި އެނޫންގޮތަކުންވެސް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއާ އެކު އެއް .11
 ރަސްމީ އެއްބަސްވުމަކުން އިރުޝާދު ލިބިގެންނެވެ.

 ކްރެސެންޓް ތަމްސީލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ރުހުމާއި ހުއްދަ ކުރިން ލިބިގެން މެނުވީ މީޑިއާގައި ދިވެހި ރެޑް  .12

ވައުދެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިދާއެއް ގަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެ އެތަނެއްގެ އާދަކާދައިގެ މަތިން ދީއުޅޭ ރަމްޒީ ހަދިޔާއެއް ފިޔަވާ މާލީ ނުވަތަ މާއްދީ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެފަދަ ހަދިޔާއެއްދޭން ވެވޭ .13
 ނޫންވެސް އެހީތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކޮށްދެއްވޭ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.އްކަތްކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. މިދެންނެވި ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު، ވިޔަފާރީގެ ކޮންޓްރެކްޓް، ލޯނު، ފީ، އަދި މިހޯދުމަށް އެދި މަސަ

ނޑުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފޮށިތަންމަތީގައި  ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި އާލާތެއް .14  އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްޗެއް އަމިއްލަ ހަށިގަ
 އުފުލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.



 

ޢަތްތަކާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދި ރެޑް ކްރޮސް )އައި.ސީ.އާރް.ސީ( އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ރެޑް ކްރޮސް އެންޑް ރެޑްކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީޒް )އައި.އެފް.އާރް.ސީ( ޖަމާ .15
 ކަތްކުރަންވާނެއެވެ.ރެޑް ކްރޮސް ރެޑް ކްރެސެންޓް ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން، އެއް އަމާޒެއް ހާސިލްކުރުމަށް މަސައް، މިނޫންވެސް މިހަރަކާތާ ގުޅިފައިވާ އެހެން ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން

 މެދުވެރިކޮށް، އީމެއިލުން، ފެކްސްއިން އަދި ސިޓީއިން ކުރެވޭ އާއްމުކުރެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަގޮތުން ކުރެވޭ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި ) އެއީ ފޯނުން، ރޭޑިއޯ .16
 ހާލަތްތަކަށް އިޝާރާތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި ވިއަސް( ސިޔާސީ ނުވަތަ އަސްކަރީ

ނޑާ .17 ނޑާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މި މިންގަ  ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަން އަންގަންޖޭެހ މި މިންގަ
 މުވައްޒަފަކާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ.ފަރާތަށް އެންގުމަކީ ކޮންމެ 

ނޑު ކިޔާ، މީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވާހަކަތައް އެގި، އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.   މި ސުލޫކީ މިންގަ
 

 އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު: ..............................  ........ނަން: ...................................................
 

 ތާރީޚް: ..................................................  ސޮއި: .......................................................... 
 
 .ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރޭގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ: 1

ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ވަގުކޮޕީހެދުން، މަގާމުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަފައިދާ ހޯދުން، ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދޮގެއް ހެދުން، ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއްވުން، ނުވަތަ ހީލަތްހެދުން، ރިޝްވަތު ހިފުމާއި ދިނުންހ. 
 ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުން.، ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ނުފޫޒުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާނެގުން، ޤާނޫނާ ޚިލާފް ނުބައިކަމެއް ކުރުމަށް ރާވާ މުއާމަލާތްކުރުން

ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުންވެސް އަމިއްލަ އަދި/ނުވަތަ މުދަލަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ އަމަލެއް ފޮރުވާ ސިއްރުކުރުމަށް  ،ގައި މަސައްކަތްކުރާފަރާތަކުން ނުވަތަ އެމް.އާރް.ސީން ބޭރު ފަރާތަކުންވިއަސް ށ( އެމް.އާރް.ސީ
 ން ގެނެވޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް. ވަކިބައެއްގެ ފައިދާއާއި ލާބައަށްޓަކައި މާލީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެނޫންވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުމުގެގޮތު

 
 ކަންތައްކުރުމުގެތެރޭގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ: ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެމީހުންނާމެދު ހާއްސަގޮތެއްގައި 

ޚާއްސަ ގޮތެއް ގެންގުޅުން. އަދި މީގެ ތެރޭގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ވަކިބަޔަކަށް ހ( އެއްވެސް އަސްލެއް އަސާސެއްނެތި ތަބްރީރު ނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަކި ގްރޫޕަކާމެދު ނޫންނަމަ، އެކެއް ނުވަތަ ގިނަމީހުންނާމެދު 
 ބޮޑުބައި ލިބޭނޭހެން އާއްމު ވަސީލަތްތައް )އެއީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ހޯދާފައިވާ ވަސީލަތެއްނަމަވެސް( ބެހުން ހިމެނެއެވެ.

ރައްޓެހިންނާއި ާއއިލީ މެމްބަރުންނާމެދު އެހެްނމީހުންނާ ތަފާތު  ،ކަމެއް ކުރުމެއްނެތިށ( މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ޝަރުތުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް 
 ނުން.ޚާއްސަ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅެ ވަޒީފާދި

 

 ރެޑް ކްރޮސް އާއި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޙަރަކާތުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތައް
 އިންސާނިއްޔަތުކަން 

އިނަލް އައީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ޒަޙަމްވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެހީތެރިވުމަށެވެ. އަދި އެ ޖަމާޢަތުން، އޭގެ ބަބަޢިނަލް އަޤްވާމީ ރެޑްކްރޮސް އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޙަރަކާތް އުފެދިގެން 
އެކަން މެދުވެރިވިޔަނުދިނުމަށާއި އެކަމަށް ލުޔެއްގެނެސްދިނުމަށެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ  އަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ޙައިޘިއްޔަތުގައި، ހިތްމަތާއިއެކު މަސައްކަތްކުރަނީ ވޭނުގައި އުޅޭ އިންސާނުން ފެންނަ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް

ހަރުދަނާކުރުމާއި،  ގެ މެދުގައި އެކަކުއަނެކަކާއިމެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނުންމަޤްޞަދަކީ، ފުރާނައާއި ޞިއްޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި އިންސާނުންނަށްކުރާ އިޙްތިރާމް ޤާޢިުމކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ. އަދި އިންސާނުން
 ޞުލްޙަ ދެމެހެއްޓުމެވެ. މަތްތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އަދިރަޙު

 ހަމަހަމަވުން 
ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިކުރާއެއްގެ ސަބަބުން ތަފާތުކުރުމެއްނެތެވެ. މަސައްކަތްކުރާނީ އެކި މީހުންއުޅޭ ވޭނާއި ނިކަމެތި   ޤަޢުމިއްޔަކަށް، ނަސްލަކަށް، ނަސަބަކަށް ބިނާކޮށް ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރާ ދީނެއްގެ ސަބަބުން ވަކި

ށެވެ. މިގޮތުން އެހީވެދޭނީ ގެން ފަރުދުންގެ ކެކުޅުންތައް ލުއިކޮށްދިނުމަ އެކަނި ބަލައިއަދި ދެރަ ޙާލަތަށް ބަލައި އެކަމުން މިންޖުކޮށްދިނުމަށެވެ. މިޖަމާޢަތުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް
 އަވަހަށް އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ. އެންމެ

 ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން 
ގާ ސިޔާސީ ނަސްލީ، ދީނީ އަދި ފަލްސަފީ ދެބަސްވުންތަކުގައި، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އިރެއްގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ލިބުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ނުވަތަ ހިނ

 މިޙަރަކާތުން ބައިވެރިއެއްނުވާނެއެވެ.
 މިނިވަންކަން 

 ތްތަކުގައި ވާގިވެރިވެދޭ ޖަމާޢަތްތަކަކަށްވާއިރު އަދި މިގޮތުންކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮންމެ ޤަޢުމެއްގައިވެސް ކުރާނީ އެ މިއީ މިނިވަން ޙަރަކާތެކެވެ. ޤަޢުމީ ޖަމާއަތްތަކަކީ އެޤަޢުމެއްގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިންސާނީ ޙިދުމަ
އްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އެއީ މިޙަރަކާތުގެ ޒާތުގައި މަސަ ރާތަކަށް ނުޖެހޭ އަމިއްލަޤަޢުމެއްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެންނެވެ. ޤަޢުމީ ޖަމާޢަތްތައް އަބަދުވެސް ވަކިފަ

 އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައެވެ.
 ހިލޭސާބަހަށް ޚިދުމަތްކުރުން 

 ށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ.މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ލިބިދާނެ ފައިދާއަކަށް ބެލުމެއްނެތި ހިލޭސާބަހަށް އެހީ ފޯރުކޮ
 އެއްބައެއްވަންތަކަން 

ހޭނެއެވެ. ޑް ކްރެސެންޓްގެ އެއް ޖަމާޢަތެކެވެ. އެޖަމާޢަތަކީ އެންމެންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ޤައުމީ ޖަމާޢަތަކަށް ވާންޖެކޮންމެ ޤަޢުމެއްގައިވެސް ޙަރަކާތްތެރިވާނީ އެޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ރެޑް ކްރޮސް ނުވަތަ ރެ
 އެޖަމާޢަތެއް ނިސްބަތްވާ މުޅި ސަރަޙައްދުގައި ހިންގަންޖެހޭ އިންސާނީ ޚިދުމަތްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.

 ޢާލަމީވަންތަކަން 
އަނެއްބަޔަކާ އެހީތެރިވުމުގައި ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަމަހަމަ ވެގެންވާ މުޅި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ރެޑް ކްރޮސް އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޙަރަކާތަކީ ހުރިހާ ޖަމާޢަތަކަށްވެސް އެއްދަރަޖައެއް ދެވިފައިވާ އެއްބަޔަކު 

 ދުނިޔެއަށް ނިސްބަތްވާ ޙަރަކާތެކެވެ.

 
 މަޤްޞަދު ކްރެސެންޓްގެ ރެޑް ދިވެހި
 ޢާންމު މަޤުސަދުތަކާއި މަސައްތަކަކަކީ: ކްރެސެންޓްގެ ރެޑް ދިވެހި

ތްތައް އެފަދަ ހާލަތްތަކުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނިއްޔަތުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށް، އެފަރާދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އަސާސީ މަޤުސަދަކީ 
ރާތެއްގެ ޤައުމިއްޔަތާއި، ނަސްލާއި، ޖިންސާއި، ދީނާއި، ބަހާއި، އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖައާިއ ނުވަތަ ސިޔާސީ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މިމަޤުސަދު ހާޞިލުކުރުމުގައި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން އެއްވެސް ފަ

 ޚިޔާލަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަހަމ ގޮތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 ްއދާ ވަަނ މާ 04ދިެވހި ރެްޑ ކްރެެސންްޓގެ އަސާސީ ޤަާވއިުދގެ  -


