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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ގަވާއިދު  އަދާކުރުމާބެހޭ ވަޒީފާ ބިދޭސީން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 
 ވަނަ ބާބު  1

 ތަޢާރަފު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީްނ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުެގ ހުއްދަ )އެްމޕްލޯއިމަންޓް  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރަފު
 ،އެ ހުއްދަ ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތްތަކާއި ،އެޕްރޫވަލް( ދިނުމާއި

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ  މި ،މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދެވޭނެ ގޮތާއި
ލުކުރާނެ ގޮތުެގ ގަވާއިދެވެ. ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންަކމުގައި ޢަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނެސް ވަޒީފާގައި ެގންގުޅެންވާީނ 
 މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ވަަނ  65)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ށ(  
 އިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހަދަ

 ]ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  .2 ނަން 

 ވަނަ ބާބު  2
 ނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބިދޭސީން 

 
ވަޒީފާއަށް ބިދޭސީން 

 ހޮވުން 
ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ވަޒީފާއަށް ހޮވަންވާނީ އަކުބިދޭސީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި .3

 ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
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          ގެނައުުމގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަކުވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީ )ހ( .4 ވަޒީފާ ދިނުން 
    ވަޒީފާ ދިންކަްނ އެންގުމަށްޓަކައި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ބިދޭސީއަކަށްއެ 

 ހަވާލުކުރަްނ ވާނެެއވެ.   ބިދޭސީއަކާ"ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް" އެ 

 ގެންނަެޖއަށް ދިވެހިރާއްމަސައްކަތްކުރުމަްށ  ،ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓަކީ )ށ(  
ގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ދެމެދު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ބިދޭސީއަކަށްއެ  އިއަކާބިދޭސީ

        ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލައި  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 13
އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވެންދެން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ކަުމގައި ބެލެވޭެނ 

 ލިޔުމެކެވެ.

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،އެޕޮއިންޓްމަންޓުގައި ިހމެޭނ އެއްވެްސ މާއްދާއެއްލެޓަރ އޮފް  )ނ(  
 ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރަޒުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  13ޤާނޫނުގެ 

ލެޓަރ އޮފް  ،މަޢުލޫމާތުތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއި )ރ(  
 އެޕޮއިންޓްމަންޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަންވާީނ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ  އަކުބިދޭސީ . 5 ން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 ވަނަ ބާބު  3
     ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމާއި

 ބޭނުންކުރުން އެ ސިސްޓަމް 

ހުއްދަތައް ނެގުމަށް މިނިްސޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ،  ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ .6 އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް 
  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމް 

"އެކްސްޕެޓް އޮންލައިްނ ސިސްަޓމް" )މީގެ ފަހުްނ "އެްކސްޕެޓް ސިސްޓަްމ"( 
 މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އެ
 ރަޖިސްޓަރީވުން 

ތިރީގައި  ،ރީ ކުރެޭވނީޓަޖިސްރަގައި މުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަ )ހ( . 7
 ންނެވެ.)ދޭއް( ކެޓަގަރީ 2 ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ވަޒީފާދޭ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެންނަ (1)
 ؛ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ެގންނަ ބިދޭސީންގެ އެަކމަޭޑޝަން  (2)
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް.

ކެޓަގަރީގައި ހިެމނޭ ފަރާތްތައް )ދޭއް(  2 ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
މަތިްނ  އުސޫލުގައިވާ ޮގތުގެ ށްފައިވާގަިއ ބަޔާންކޮ 1ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއި

 އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ަރޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

ބަދަލުތަކާ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ  )ނ(  
ގައި ހިމެނޭ އުސޫލަށް ގެންނަންޖެޭހ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ، ގުޅިގެން

 ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 7މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .8
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަިޖސްޓަރީވުމަށްފަހު، އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގަިއ 
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި މުޢާަމލާތްކުރާނެ "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އެްއ 

 ޢައްޔަނުކޮށް، އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަިޖސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" ގެ ގޮތުގައި  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ( 
 ވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށެވެ.ވެ ރަޖިސްޓަރީ

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޢައްޔަނުކުރުމާއި،  ށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮ )ނ( 
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ވަކިކުރުމާއި، ަބދަލުކުރުމާބެހޭ 

 ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  1އުސޫލުތައް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވަޒީފާދޭ  )ރ( 
ތަކުން، އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އެޖެްނސީއެއް "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" ެއއްގެ ގޮތުގައި ފަރާ

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މި މާްއދާ ހުރަހެއް 
 ނާޅައެވެ.
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ 
 ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް 

 ޒިންމާވުން 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގަިއ އެކްސްޕެޓް  8މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .9
އްޔަނުކޮށް ޢަސިސްޓަމުގަިއ މުޢާމަލާތްކުރާެނ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުެގ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، އެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
"ކްރެޑެންޝަލްސް" ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ އެްނމެހަިއ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޒިްނާމ 

 އެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެކެވެ.   ނަގާނީ

ގޮތުގެ މަތިން، އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަިއ  ށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ( 
ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެަނމަ، 

 ށްފައިވާ ގައި ބަާޔންކޮ 7ދުގެ ޖަދުވަލު އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ައޅާނީ މި ގަވާއި
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުވަތަ 
 ޔާ ހުއްދަ ފައިވާ ށްދޫކޮ

ކްސްޕެޓް ޚިލާފަށް އެ
  ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން 

  ވަނަ މާއްދާއާއި،  9ވަނަ މާއްދާއާއި،  8ވަނަ މާއްދާއާއި،  7މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .10
ހޯދަންޖެހޭ ހުއްަދ  ގޮތުގެ މަތިން ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ 1ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއި

ނުހޯދައި )ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް( ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަޔާ ޚިލާފަށް އެކްސްޕެޓް 
 ސިސްޓަމް ބޭނުންކުުރމަކީ ަމނާކަމެކެވެ.

         ފަދަ ކަމެއް ކުާރ ފަރާތަކާމެދު  ށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮ )ށ(  
ގައިާވ ޮގތުގެ މަތިން  7ޖަދުވަލު އާއި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު  4
 ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް 

 ކޯޓާ ހޯދުން 

ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް  ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ )ހ( .11 ކޯޓާއަށް އެދުން 
ކުރުވުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދެވޭނީ، ބިދޭސީން 
ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ 

 ކޯޓާ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

)ވިޔަފާރި ރަިޖސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ ދަށުން  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށާއި، ދިވެހި ކޮންެމ 

ޝަޚްޞުތަކަށް އެހެނިހެން ޤާނޫނީ  ކޮންމެ އޮފީހަކަށާއި، ފަރުދަކަށާއި، ސަރުކާރުގެ
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 ވަޒީފާައށް ގެނައުމުެގ ގޮތުގެ މަތިން، ބިދޭސީން  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮމި ގަވާއިދު
 ކޯޓާއަށް އެދެވޭނެއެވެ. 

               މަެވސް، ނަ އޮތްމި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި  )ނ(  
           ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ށްފައިވާއެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ
 ކުުރމުންނެވެ.ރީ ޓަޖިސްރަ ޖޮްބ ޕޯޓަލް" ގައި  -"ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ 

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް  ،ފަރާތަކުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ރ)  
ކޯޓާއަށް އެދުުމގެ ޝަރުޠު  ،ގެނައުމުގެ ކޯޓާއަށް އެދުމުްނ ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ

ކޯޓާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެްކސްޕެޓް ސިސްޓަްމ  ،ފުރިހަމަވުމާއެކު
)އޮންލައިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނިާޒމެއް( ގެ ތެރެއިން ހުށަހަަޅންެޖހޭ މަޢުލޫމާުތ 

 ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 12މި ގަވާއިދުގެ ، ހުށަހަޅައި

ގައި  2ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލު  ށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ (ބ)  
މާ ބެހޭ އުސޫލު" ގަިއ ހިމެނޭ "ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރު

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ށްފައިވާބަޔާންކޮ

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ  (ޅ)  
ގައި ިހމެނޭ އުސޫލަށް ގެްނނަންެޖހޭ ބަދަލުތައް  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ، ގުޅިގެން

 ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  11މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .  12 ކޯޓާ ފީ 
 މުން، މި ގަވާއިދުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހެޅު
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ގޮތުގައި  ގޮތުގެ މަތިްނ ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ، ކޯޓާ ފީގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން  ،)ދެހާސް( ރުފިޔާ 2000/-މުއްދަތަށް 
 ޅާ ތަނަކަށް ދެއްކުމުންނެވެ.ކަނޑައަ

    ނެގުމުެގ ގައިވާ "ކޯޓާ ފީ  3ކޯޓާ ފީ ދައްކާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ށްފައިވާއުސޫލު" ގަިއ ބަޔާންކޮ

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ  )ނ(  
ގައި ިހމެނޭ އުސޫލަށް ގެްނނަންެޖހޭ ބަދަލުތައް  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ، ގުޅިގެން

 ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ގެ ކުރިން ފެށުމު

ފީ  ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާއަށް 
 ދެއްކުން 

         ، ވާ ކޯޓާއަށް ފީ ދައްކާނީމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ދޫކޮށްފައި .13
ގައިާވ  3 ޖަދުވަލު ،)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  90މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުެގ  90ފަށާތާ  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ،ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތައް

 ފަހުން ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.

ގައިާވ  2 މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލު ،މި ބާބުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޓާގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ .14 ކޯޓާގެ މުއްދަތު 
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޯޓާ ނުހޯދައި ބިދޭސީން 
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 

ދޫކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެ މަތިން ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 11މި ގަވާއިދުެގ  )ހ( .15
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީއަކު ، ކޯޓާގެ އިތުރަށް ނުވަތަ ކޯޓާ ހޯދުމެއް ނެތި

ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަީކ ނުވަތަ ބިދޭސީއަކު ލައްވައި މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަީކ 
 މަނާކަމެކެވެ. 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ބިދޭސީން ަވޒީފާގައި ގެންުގޅުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ވާއިދާ ިޚލާފަށް އެހެން ކޯޓާއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު، މި ގަ

 ،ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ، ނުވަަތ ވީއްލުމަކީ
 ނުވަތަ ފޮނުވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރާ ފަރާތަކާމެދު  )ނ(  
 ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.ގައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 
 ހޯދުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް  )ހ( .16
ކުރުވުމަށް ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް ގެންނަންވާނީ، ބިދޭސީން ރާއްޖޭގަިއ 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ )އެމްޕްލޯިއމަންޓް އެޕްރޫވަލް( ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ ކޯާޓ  11މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ހޯދައިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް އެދެވޭނެއެވެ.

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން )ނ(  
ެއްމޕްލޯއިމަންޓް  ،ގެނައުމަށްޓަކައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް އެދުމުން
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ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ  4ިމ ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަުލ  ،އެޕްރޫވަލް ދޫކުރެވޭނީ
    "ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުުރމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ބެޭހ 

 ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އުސޫލު" ގަިއ ބަޔާ

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ  )ރ(  
ގައި ހިެމނޭ އުސޫލަށް ގެންނަންޖެޭހ  4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގުޅިގެން

 ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
 އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު 

ެއ އެމްޕްލޯއިަމންޓް އެްޕރޫވަލް ހޯދާ  ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަްލ ދޫކުރެވޭނީ )ހ( .17
 ކޯޓާގެ މުއްދަތަށެވެ.

ވަަނ  16ކުރެވޭީނ ިމ ގަވާއިދުެގ  ބިދޭސީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް )ށ(  
ޔާންކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެްޕރޫވަލްއަކާއެކު ބަމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ 

        ،ކަމުގައިވާތީ، އެމްޕްލޯއިަމންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު ހަމަުވުމގެ ކުރިން
  ސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އުގައިާވ  4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 މި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ފާ ދޭ ފަރާތް، މަޤާމް، ވަޒީ
 ވަރކް ސައިޓް ބަދަލުވުން 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްމޕްލޯއިމަންޓް  16މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .18
ކުރަމުންދާ ބިދޭސީެއއްގެ ވަޒީފާދޭ  އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތް

އިާވ އުސޫލުގަިއ ގަ 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ފަރާތް ބަދަލުކުރެވޭނީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަވޒީފާދޭ ފަރާތް ބަދަލުކޮށް، ބަދަލުވާ ވަޒީފާދޭ 

 ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުންނެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްމޕްލޯއިމަންޓް  16މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ކުރަުމންދާ ބިދޭސީއަކު  ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްއެޕްރޫވަލްއެއްގެ 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމް ނޫން އެެހްނ މަޤާމަކަށް 
 ގައިވާ އުޫސލުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  4 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،ބަދަލުކުރެވޭނީ

އައު ެއމްޕްލޯއިމަްނޓް އެޕްރޫވަލް  ،ގޮތުގެ މަތިން "އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންްޖ" ކޮށް
 ލިބުމުންނެވެ.

އެްމޕްލޯއިމަންޓް  ޔާންކޮށްފައިވާބަ( ގަިއ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ 16މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
 ށް ކުރަމުންާދ ބިދޭސީއަކަ އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގަިއ ަމސައްކަތް

     ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކޮށްފައިވާ "ވަރކް ސައިޓް" ބަދަލުކުރެވޭނީ
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ގޮތުގެ މަތިްނ  ާވ އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި 4 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 އައު ެއމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ލިބުމުްނނެވެ. ،"ސައިޓް ޗޭންްޖ" ކޮށް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 
 ރުން ބާޠިލުކު 

އެމްޕްލޯއިމަންްޓ  ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަ 16މި ގަވާއިދުގެ  .19
ކުރަމުންދާ ބިޭދސީއަކު ވަޒީފާ ދޫކޮށް  އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް

 ،ނުވަތަ ނިޔާވުމުން ،ނުވަތަ ރާްއޖެއިން ފޮނުވައިލުުމން ،ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔުމުން
ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރާތަކަށް  ގައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

 ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 
ނުހޯދައި ބިދޭސީން 
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަަނ  16މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .20
މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ނުހޯދައި

ނުވަތަ ބިދޭސީއަކު ލައްވަިއ މަސައްކަތެއް  ،ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަކީ
 ކުރުވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ބިދޭސީން ަވޒީފާގައި ގެންުގޅުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(  
    އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު، 
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް 

 ނުވަތަ ފޮނުވުމަީކ މަނާަކމެކެވެ. ،ނުވަތަ ވީއްލުމަކީ ،ބަދަލުކުރުމަކީ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދޫކޮށްފައިވާ  16މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ނުހޯދައި އަދި ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެްނގުޅުމަށްޓަކައި 
ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ 

ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ  ބިދޭސީއަކު، މި ގަވާއިދާ
        މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުކުރާ ނުވަތަ ވީއްލާ ނުވަތަ ފޮނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން 

      ،މަސައްކަތެއް ކުރުުވމަށް ބިދޭސީން ގެްނނަ ފަރާތްތަކުންދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ހ( .21 ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން 
ޑިޕޮޒިޓެއް މިނިސްޓްރީގަިއ  ،ގޮތުގެ މަތިން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގަިއ  ،ޑިޕޮޒިޓަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ނުވަތަ  ،ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަރުކާރުން ފުރުވައިލަން ބޭނުންވެްއޖެ ހާލަތެްއގައި
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ލައިފައިނުވާ  އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އުފުވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ލަތެއްގައި އެ ަކމެއް ކުުރމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަްށ ސަރުކާރުްނ ހާ

 ބޭނުންކުރުމަށް ބަހައްޓާ ޑިޕޮޒިޓެކެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ނެގުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތުގެ  ށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ނ(  
       އުސޫލު "ޑިޕޮޒިްޓ ބެހެއްޓުމާއި ރީފަންްޑ ކުރުމުެގ އުސޫުލ" ގެ ނަމުގަިއ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ  )ރ(  
ގައި ހިެމނޭ އުސޫލަށް ގެންނަންޖެޭހ  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގުޅިގެން

 ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ރިފަންޑް 
 ކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް 

ވަޒީފާއަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީއެއްގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީގައި ބަަހއްޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް  .22
އުސޫލުގައިާވ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއި، ފައިސާ ރީފަންޑު ކުރެވޭނީ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޑިޕޮޒިޓަށްވުރެ އިތުރަށް 
ހިނގާ ޚަރަދަށް ފައިސާ 

 ދެއްކުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިްނމާއެއް ނޫފުލައިގެން  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން )ހ( .23
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަހައްޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިްޓ  ،ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ސަބަބަކާހުރެ

އެ އިތުރުާވ  ،ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
އުޫސލުގެ މަތިްނ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5ޖަދުވަލު ދުގެ މި ގަވާއި ،އަދަދު

 މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

      މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަާރތްތަކާ މެދު  )ށ(  
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ވަނަ ބާބު  5
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާއި ބެލެހެއްޓުން ބިދޭސީން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން 
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުެގ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެންވާނީ .24
 ،ށްއުސޫލުތަކާއި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮ ށްފައިވާއިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮދަށުން ހަދަ

 އެ ޤާނޫނާއި ތަޢާރަޒުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ 
އައުމުން އެ ބިދޭސީއަކާ 

 ހަވާލުވުން 

އެޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާްއެޖ އަންަނ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އެތެރެވާއިރު،  .25
ނުވަތަ އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މެދުވެރިާވ  ،އެ ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

އެ ބިދޭސީއަކާ  ،އެ ބިދޭސީއަކު އެތެރެވާ ބަނދަރަކަށް ގޮސް ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
 ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.

އެކަމަޑޭޝަން 
 ހަޖައްސައިދިނުން 

ގައި  6ދުގެ ޖަދުވަލު ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި، މި ގަވާއި )ހ( .26
އުސޫލުގެ މަތިން ބިދޭސީއެއްގެ "އެަކމަޑޭޝަްނ" ވަޒީފާދޭ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ  )ށ(  
އަދާކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ  ގައި ިހމެނޭ 6މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ، ގުޅިގެން
ދޭ ފަރާތުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖަްއސައިދިނުމުގެ ން ދިރިއުޅުމަށް ވަޒީފާބިދޭސީ

އުސޫލަށް ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީއަކަށް  ގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާ )ނ(  
 ގެމި ގަވާއިދު ،ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިފައި ނުވާނަމަ

 ަމލުކުރެވޭނެެއވެ.ޢަވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  7ގެ   7ޖަދުވަލު

ބިދޭސީ މުވައްޒަފު 
އަނބުރާ ޤައުމަށް 

 ފޮނުވައިލުން 

މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފާގެ ވަޒީ )ހ( .27
ފަރާތާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފާ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން އަނބުރާ ޤައުމަށް 

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ފުރުވައިލުމުެގ ކަންތައްތައް ފޮނުވައިލެވޭ ބިދޭސީން
 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

ބިދޭސީއެއްގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވިނަމަެވސް، އެއްވެްސ  )ށ(  
ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފޮނުވައިލަން ސަރުކާރުެގ އެއްވެސް 
   އިދާރާއަކުން  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ބިދޭސީއަކު ފުރުވައިލުމުގެ ކަންތައްތައް 

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،މަތިން އެ އިދާރާއިން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ
 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ެއ ބިދޭސީއެއްގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި  )ނ(  
އި ވަަނ މާއްދާގަ 19މި ގަވާއިދުގެ  ،އެމްޕްލޯއިންމަންޓް އެޕްރޫވަލް

 ކުރަން ވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތިން ބާޠިލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބިދޭސީއެއްގެ ެއމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫަވލްގެ މުއްދަތު  )ރ(  
ހަމަނުވަނީްސ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހަކު ރާއްޖެިއން ފޮނުވައިލަން 

އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
ކު ސަރުކާރުެގ ެއ ބިދޭސީއަ ،ނުވައިފިނަމައެ ބީދޭސީއަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުފޮ

     ގެމި ގަވާއިދު ،ޤައުމަށް ފުރުވައިލައި، އެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާމެދު ގައިރަދުޚަ
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 7ޖަދުވަލު 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފު 
 މަރުވުން 

އެްއބަސްވުމުގައި ފާެގ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެަނމަ، ވަޒީ )ހ( .28
  ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމާއެކު، ވަޒީފާެގ އެްއބަސްވުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގެ ަމރުވި މީހާ ،ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑަައޅައިފައި ނުާވ ހާލަތްތަކުގައިވެސް
އެ މީހާ ިނސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިަޝނެއް ނުވަތަ  ،އާއިލާއަށާއި
އެކަން ެއ މިޝަަނކަށް  ،ނަމަދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި މިޝަނެއް  ކޮންސިއުލޭޓް

އިންތިޒާމްތައް ވަީޒފާދޭ ފަރާތުން އެކަމުގެ އަންގައި، އެ މީހާ ވަޅުުލމުގެ ޚަރަދާއި 
 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ. 

މީހާެގ  ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އަދި ބިދޭސީއެއްގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެ )ށ(  
ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، ވަޒީފާޭދ ހަށިގަނޑު އެ މީހާގެ 

ަމރުވި ފަރާތުގެ  ،ފަރާތާއި މަރުވި މީހާގެ އާއިލާއިން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ހަށިގަނޑު ޤައުމަށް ފޮނުވައިުލމުގެ ަކންކަން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން 

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ. 

ބިދޭސީއަކު ފިލުން ނުވަތަ 
 ގެއްލުން 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާްއޖެ ގެެނސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  .29
ނުވަތަ އޭނާ ގެއްލިއްޖެަނމަ، އެކަން އެންގުމަށް ކަނަޑއަޅައިފައިވާ ނިާޒމުެގ  ،ފިލައިފިނަމަ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އިދާރާއަކަށް

ބިދޭސީ 
މަސައްކަތްތެރީންގެ 

 ދަފުތަރު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންެގ ދަފުތަރެއް ސަރުކާރުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  .30
ރާއްޖޭގައި ީމހުން ދިރިއުޭޅ ކޮްނމެ ރަށެއްގައި ެއ ރަށެއްގެ ރަުށ ކައުންސިލުްނ، އަިދ 

ވަަތ ސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލުްނ، އެ ރަށެއްގައި ނު
 ]ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ދަފުތަރު[ އެއް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ބިދޭސީމަސައްކަތްތެރީންގެ 
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ކުރުން 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު  )ހ( .31
  ނަމަ،  ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ،ނަމަ ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ

ދަފުތަރުގައި، ވަޒީފާދޭ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 30މި ގަވާއިދުގެ 
ާވނެއެވެ. އަދި ބިދޭސީއަކު  ކުރަން ފަރާތުން، އެ ބިދޭސީއަކު ރަޖިސްޓަރީ
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    ނުަވތަ ޞިނާޢީ  ،ަނމަ މަސައްކަތްކުރަނީ މީުހން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއްގައި
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށު  ކައިރީގައިވާ،ނަމަ، އެ ރަށަކާ ެއންމެ  ށެއްގައިރަ

ކައުންސިލުން ނުވަަތ ސިޓީ ކައުްނސިލުްނ ބަލަހައްޓާ ދަފުތަރުގައި، ވަޒީފާދޭ 
 ފަރާތުން އެ ބިދޭސީއަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެ  )ށ(  
މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، އެ ބަދަލުވާ ރަށެއްގެ 

ރަޖިސްޓަރީޮކށް، ކުރިން  އަކުދަފުތަރުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެ ބިދޭސީ
 މަސައްކަތްކުރި ރަށުގެ ދަފުތަރުން އެ ބިދޭސީއެއްގެ ނަން އުނިކުަރންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ވަޒީާފ ދޭ މި  )ނ(  
ބިދޭީސ  ން،ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ނަމުގަިއ ރާއްެޖ ގެނެސްފައިާވ ބިދޭސީ

 ގެމި ގަވާއިދު ،މަސައްކަތްތެރީންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފިނަމަ
 ަމލުކުރެވޭނެެއވެ.ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަ 7ގެ  7ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކީ ފަރުދެއްނަމަ، އެ ފަރާތެއް މަރުވިއިރު އެ ފަރާތުން ނަގައިފައިވާ  )ހ( .32 ރާތް މަރުވުން ވަޒީފާދޭ ފަ
އެ ފަރާތުގެ ނަުމގައި ރާއްެޖ  ،ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަތަކާއި

ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީންގެ  ،ނިންމަންދެން، މަރުވި

އެ ފަރާތުގެ  ،ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ނުވަަތ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި
ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވާރިސުން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ 
 ވަޒީފާދޭ އައު ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރަން ވާނެއެވެ. ،އަންގައި

ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތުގެ ނަމުގަިއ ގެެނސްފައިވާ ބިދޭސީންނާ ުގޭޅ  ،މަރުވެފައިވާ )ށ(  
، މެދުވެރިކޮށް ނިންމުމުން އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ކޯޓު

ބިދޭސީންނާ  ،ދޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައިވަޒީފާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތުގެ  ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމި ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ،ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
 ނަމަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނު މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން )ނ(  
ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ނިޔާވި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 30

ވަަނ  22)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނުެގ  1ދުވަހުން ފެށިގެން 
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިުމމަކަށް ގެނެސްަފއި ނުވާނަމަ، 

 ފައި ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށް
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އަންގައިފައި ނުވާަނމަ، ނުވަތަ ކޯޓުްނ އެެހން ގޮތަކަށް އެކަްނ ސްޓްރީއަށް މިނި
)އެކެއް( މަސްދުވަސް ހަމަުވުމން ވަޒީފާގެ  1ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ، 

ބިދޭސީން އެ ނުވަތަ  އަކުއެ ބިދޭސީ، އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވީ ކަމަށް ބަލައި
 އެވެ.  ފުރުވައިލުމުގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީން ކުރަންވާނެ

 ވަނަ ބާބު  6
 ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން 

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ 
 މަލުކުރުން ޢައެއްގޮތަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހެދިފައިވާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން )ހ( .33
 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އިދަކާ އެއްވެސް ޤާނޫނަާކ ނުަވތަ ގަވާ ށްފައިވާމި މައްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮ )ށ(  
ނަމަ، އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން  ބިދޭސީއަކު ޚިލާފުވެއްޖެ

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.އެ ފަރާތަކާ މެދު 

ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދިމާވާ 
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެްނ  )ހ( .34
ޙައްލުކުރަންވާނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެ ފަރާތާ ދެމެދުގައި ކުރިމަތިވާ މައްަސލަތައް 

ގެ އްގޮތެ ށްފައިވާފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީއެކުލަވައިލެވި 
 މަތިންނެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެްނ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ކުރިމަތިވާ މައްސަލައެއް ޙައްލުނުވެއްޖެަނމަ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން 

ޙައްލުކުރުމަކީ ވަޒީާފ  ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަކަނޑައަޅައިފައިވާ އިދާރާތަކަށް 
 އަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.

ހުއްދަނެތި 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީއަކު ރާއްެޖ ެގނެސްފައިވަނީ   .35
ބިދޭސީއަކަށް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނުހޯދައިކަން އެ 

އަށް އެ ފަރާތުން އެކަން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ،އެނގިއްޖެނަމަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު  7
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

          އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިާލފުވެއްޖެނަމަ،  ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ )ހ( .36 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
ޮގތުގެ މަތިްނ  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ 7ދުެގ ޖަދުވަުލ އެ ފަރާތަކާމެދު ިމ ގަވާއި

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ  )ށ(  
ގައި ހިެމނޭ އުސޫލަށް ގެންނަންޖެޭހ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގުޅިގެން

 ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ވަނަ ބާބު  8
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިާދ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރާއްެޖ ގެެނސްފައިވާ ބިދޭސީއަުކ ވަޒީފާގައި ެގންގުޅެނީ ިމ  .37 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ެއ ބިދޭސީއަކު މަސައްކަތްކުާރ 
ތަނަށާއި އޭނާ ހުްނނަން ހަަމޖެހިފައިވާ ތަނަށް ޮގސް އިްނސްޕެކްޓްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިުދ  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި  )ހ( .38
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  
އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  3އާއި ޖަދުވަލު  2ޖަދުވަލު 

 ފެށިގެންނެވެ. ުނ ކުރާ ތާރީޚުން އިޢުލާއާންމުކޮށް އެކަން ގައި ޓުގެޒެ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ، ގަވާއިދު  )ހ( .39 އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު
)ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން  R-22/2011ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ  )ށ(  
         )ހ( ގައި ޙަވާލާދޭ ކުރީެގ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުންދިަޔ މުއްދަތުގައި 
އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިނގައިފައިވާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގެ ޞައްޙަކަމަކަށް، 
ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ އެއްވެްސ 

 ބަދަލެއް ނާންާނނެއެވެ.އިލްތިޒާމަކަށް އެއްވެސް 

އަންނަނިވި  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު )ހ( .40 މާނަކުރުން 
 ގޮތަށެވެ. ށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ
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ޒީފާއާބެހޭ )ވަ 2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،"ޤާނޫނު" ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ )ށ(  
 ޤާނޫނު( އަށެވެ.

]ވަޒީފާ[ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ުއޖޫރައަކަށް ނުވަތަ އުޫޖރައެއް ލިބޭ  )ނ(  
 ށެވެ.ކަގޮތަކަށް ކުރާ ކޮންމެ ަމސައްކަތަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ]މިނިސްޓަރ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ރ(  
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ވަގުތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
މިނިސްޓްރީއެއް ހިންުގމާ ހަވާލުވެހުރި ަވޒީރަކަށެވެ. ުނވަތަ އޭނާ 

 ތަމްސީލުކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ކަންތައްތަްއ ރެގިއުލޭޓް ]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ  )ބ(  
 ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެ ވަގުތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްީރއަކަށެވެ.

]ކޯޓާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އެންެމ  )ޅ(  
 ގިނަވެގެން ރާއްޖެ ެގނައުން ހުއްދަކުރާ ބީދޭސީންގެ އަދަދަށެވެ.

"އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ގަވާއިދުަގއި ބުނެފައިވާ  )ކ(  
 ގޮތުގެ މަތިން، ބިދޭސީން ރާއްޖޭގަިއ ަމސައްކަތްކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައަށެވެ.

]އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޭއޖެންސީ[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ިމނިސްޓްރީގައި  )އ(  
ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއިން ަވޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ، 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

     ދޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" )ވ(  
ގަވާއިދުގައިވާ  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި

ދޭ ފަރާތުން ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެްނ ކުރަންޖެޭހ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ަވޒީފާ
 ވެ.ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަށެ

، "ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން )މ(  

 ތަންތަނަށެވެ. އްދާއުފަ ނުވަތަ އިފައިވާނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދަވަކި ޤާނޫ
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ރާތުން "ރިލޭޝަން ހެދުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެ ފަ )ފ(  
ސީލުކުރުމުެގ ދޭ ފަރާތް ތަމް ޓޭޓިވްއަކަށް އެ ފަރާތުން ވަޒީފާކަނޑައަޅާ ރެޕްރެޒެން

 ބާރު ދިނުމަށެވެ.

 ބާަވތަށެވެ.ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ "ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ"  )ދ(  

 ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށެވެ."ވަރކް ސައިޓް"  )ތ(  

 "އޮކިއުޕޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޤާމަށެވެ. )ލ(  

"ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާްމ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނީ ިއމުން ބޭރުން  )ގ(  
ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ިއމުގެ ތެރެއަށް ެވއްދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެުމންގެންދާ 

 ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށެވެ.

"މިސިންގ ރިޕޯޓު" ކުރުން ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިދޭސީއަކު  )ޏ(  
 ރިޕޯޓް ކުރުމަށެވެ.  އަށްއިވާކަމަށް، ކަމާ ގުޭޅ އިދާރާގެއްލިފަ

ދޭ ދިރިއުޅުަމށް ވަޒީފާސީން ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ބިދޭ "އެކަމަޑޭޝަން" )ސ(  
 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނަށެވެ.

___________________ 
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1ޖަދުވަލު   
 

              ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމާއި
 އެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު 

 
 

 .އުސޫލެވެ ށްފައިވާވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 7މި އުސޫލަކީ، ިމ ގަވާއިދުގެ  .1 ތަޢާރަފު

ެގ ހުއްދަ ދިނުމަްށ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ެގނައުމު" ،މި އުޫސލަށް ކިޔާނީ .2 ނަން 
    އެ ިސސްޓަްމ ބޭނުންކުރުމުެގ  ،ސިސްޓަމުގަިއ ރަޖިސްޓަރީވުމާއި ބޭނުންކުރާ

 ." އެވެއުސޫލު

ރީ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ޓަޖިސްރަގައި މުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަ .3 ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން 
 ންނެވެ.ކެޓަގަރީ)ދޭއް(  2 ށްފައިމިވާބަޔާންކޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެންނަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް:  )ހ( 
ޓަރީ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ޖިސްރަވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި 

 ދާއިރާތަކެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ

 ؛އަމިއްލަ ފަރުދުން (1)
 ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް؛ (2)
 ؛ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞުތައް (3)
 އެންޓިޓީ/ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞް ބިޒްނަސް  (4)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތް ކުރުމަްށ ގެންަނ ބިދޭސީންެގ އެަކމަޑޭޝަން  )ށ( 
މަތް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމުެގ ޚިދު

 ފަރާތްތައް. ވައިދޭފޯރު

އަމިއްލަ ފަރުދުން އެކްސްޕެޓް 
 ގައި ރަޖިސްޓަރީވުން މު ސިސްޓަ

 

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ،  )ހ( . 4
ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި )ސޯލް ޕްރޮޕަރޭޓަރ( ހުއްދަ 

 ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުން އެކްސްޕެްޓ ސިސްޓަމުގަިއ ރަިޖސްޓަރީވުމަށް ައންނަނިިވ  )ށ(
 ޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ލި

 ؛ކޮޕީ ސްކޭން  ކުލަ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި (1)
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     އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަީކ  (2)
ންބަރެއްކަްނ އަންަގއިދޭ އެ ފަރާތުގެ ނަމުގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަ

 ؛ލިޔުން
 ،ވިޔަފާރި )ސޯލް ޕްރޮޕަރޭޓަރޝިޕް( ނަމައަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  (3)

  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން )ނ(
 ،ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓް ބޭނުްނކުރެވޭނީ )ރޝިޕްސޯލް ޕްރޮޕަރޭޓަ(

އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ހުއްދައިގެ މުއްދަުތ 
 އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރެވޭނެެއވެ. ،އައުކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުން

ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް 
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 

 ރަޖިސްޓަރީވުން 

 

 ވާނީ އަްނނަނިވި ދާއިރާއަކުންނެވެ.ގެ އިދާރާއަކުން ނަމަ ރަޖިސްޓަރީދައުލަތު )ހ( .5

 ޝަރުޢީ ދާއިރާ  (1)
 ސަރުކާރު (2)

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  2.1
 ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް  2.2
 މިނިވަން މުއައްސަސާތައް  2.3
 ،ލޯކަލް ކައުންސިލް )ސިޓީ ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް 2.4

 ރަށު ކައުންސިލް(
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  (3)

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަކުން ެއކްސްޕެޓް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(
ސިސްޓަމުގައި ރަިޖސްޓަރީވުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަްނ 

 ވާނެއެވެ.

އަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ޮފނުާވ އިދާރާ ދައުލަތުގެ  (1)
ސިޓީ )އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަިއ ރަޖިސްޓަީރ ކުރާއިރު އަްޕލޯްޑ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.(
 ޅައިފައިވާ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދި ކަނޑައަ  ،ކައުންސިލްއަކުން ނަމަ (2)

)އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަިއ ރަޖިސްޓަރީ ކުާރއިުރ  ޤަރާރު ލުގެކައުންސި
 އަޕްލޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.(
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އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯުނ  (3)
ރެއްކަްނ ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނަންބަނަންބަރަކީ އެ އިދާރާ
 އަންގައިދޭ ލިޔުން.

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން 
 ޝަޚްޞުތައް

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
 ރަޖިސްޓަރީވުން 

 

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞެއް ނަމަ ރަޖިސްޓަރީވާނީ ައންނަނިިވ  )ހ( .6
 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

 ؛ޕާޓީ ސިޔާސީ (1)
 .ޖަމްޢިއްޔާ (2)

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަކުން ެއކްސްޕެޓް މި  )ށ(
ސިސްޓަމުގައި ރަިޖސްޓަރީވުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަްނ 

 ވާނެއެވެ.

 ؛މަށް އެދޭ ސިޓީރަޖިސްޓަރީވު އިދާރާއިން (1)
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯުނ  (2)

އިދާރާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރެއްކަްނ ނަންބަރަކީ އެ 
 ؛އަންގައިދޭ ލިޔުން

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްާލ  ގެޕާޓީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްނަމަ (3)
 . ؛ފައިވާ ކުަލ ކޮޕީއެއްއިއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަ

ާލ ަޖމްޢިއްޔާއަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ (4)
  ؛އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުަލ ކޮޕީއެއް

ބިޒްނަސް އެންޓިޓީ/ ވިޔަފާރި 
އެކްސްޕެޓް ޝަޙްޞް، 

 ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން 

 

 ވިޔަފާރި ޝަޚްޞެއްނަމަ، އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަިއ  އަކީބިޒްނަސް އެންޓިޓީ )ހ( .7

 ރަޖިސްޓަރީވާނީ އަންނަނިިވ ދާއިރާއަކުންނެވެ.

 ކޮމްޕެނީ (1)
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ  1.1
 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ  1.2
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް  1.3
 ރީ ރެޖިސްޓަރޑް ޮކމްޕެނީ  1.4

 ޕާޓްނަރޝިޕް  (2)

 ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް 2.1
 ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ 2.2
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 ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް( 3)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަކުން ެއކްސްޕެޓް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(
ސިސްޓަމުގައި ރަިޖސްޓަރީވުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަްނ 

 ވާނެއެވެ.

 ؛ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން (1)
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯުނ  (2)

ކޮށްފައިާވ  ނަންބަރަކީ އެ ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ
 ނަންބަރެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.

ވިޔަފާރި އުސޫލުން 
އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
 ރަޖިސްޓަރީވުން 

ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެަކމަޑޭޝަންެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަިއ  )ހ( .8
ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، މުއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަ

އެަކމަޑޭޝަްނ  ދަށުން،ގެ )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2014/18
 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ރީޓަޖިސްރަޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަަމޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް އެކްސްޕެޓް  )ށ(  
ސިސްޓަމުގައި ރަިޖސްޓަރީވުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަްނ 

 ވާނެއެވެ.

 ؛ކޮޕީ ބިޒްނަސް ރެިޖސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ (1)
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯުނ  (2)

ނަންބަރަކީ އެ ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިާވ 
 އަންގައިދޭ ލިޔުން.ނަންބަރެއްކަން 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
 ރިލޭޝަން ހެދުން 

 

ވަަނ  3ެގ ިމ އުސޫލު ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަިއ "ރިލޭޝަން" ހެދުމުން )ހ( .9
ރީ ކުރެޭވ ޓަގައި ރަިޖސްމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމު

މުޢާމަލާތް ކުރުމުެގ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެްޓ ސިސްޓަމުގަިއ 
ވަަނ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ރިޭލޝަން ހަދާ  8މި ގަވާއިދުގެ  ،އިޚްތިޔާރު
 އެވެ.  ޒެންޓޭޓިވް" އަކަށް ލިބޭނެ"ރެޕްރެ

ިމ މާއްދާެގ  ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި "ރިލޭޝަން" ހެދުމަށް ހުށަހަޅާނީ )ށ(
  )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއެކުގައެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިލޭޝަން" ހެދުމަށް އަންނަނިިވ  )ނ(
 ދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ވަޒީފާ ،ލިޔެކިއުންތައް
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 ރިލޭޝަން ހަދައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު؛ (1)
އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ރިލޭޝަން ހަދާނަމަ، ެއ ފަރާތުގެ ދިވެިހ  (2)

  ؛ކާޑުގެ ކޮޕީރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 
ެގ ރަިޖސްޓަރީ އެއްގެ ެއޖެންސީއެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ެއޖެންސީއަކަށް ނަމަ،  (3)

  ؛ކުލަ ކޮޕީ
ބިޒްނަސް އެންޓިޓީއަކުްނ ރިލޭޝަން ހެދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ރިޭލޝަްނ  (4)

              ؛ހަދައިދިނުމަށް ނިންމައިފައިވާ ބޯުޑ ރިޮޒލިއުޝަން
މި ިމނިސްޓްރީގެ ވެބްަސއިޓް  ،)ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން އޮންނަންވާނީ

(ployment.trade.gov.mvem ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާާއ )
 އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަުމގަިއ  (5)
 "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަށް ރިލޭޝަްނ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތަށް

 ؛ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސިޓީގެ ކުލަ ކޮޕީ
ދޭ ރާތުގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ވަީޒފާދޭ ފަ"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަކީ ވަޒީފާ (6)

މަސައްކަތްކުާރ  ވަޒީފާއެއްގައިދޭ ފަރާތުގެ އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާ  ،ފަރާތުން
 ،)މި ލިޔުމުަގއި  ؛މުއްވަޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން

 ޕެންޝަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހިަމނަންވާނެއެވެ.(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިލޭޝަން" ހެދުމަްށ ހުށަހަާޅ  )ރ(
އެކައުންޓް  ،ރިލޭޝަން ހަދައިދޭ ފަރާތް ،"ރިކުއެސްޓް" ވެރިފައިކުރުމަށް

 ށް އަންނަނިވި އިދާރާއަކަށް ހާޒިރު ވާންވާނެއެވެ.ވެރިފިކޭޝަނަ

 ؛ކަނޑައަޅައިފައިވާ އޮފީސްމިނިސްޓްރީން މި ަމސައްކަތް ކުރުމަށް  (1)
އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓް ވެރިފައި ކުރާަނަމ،  (2)

 ކައުންސިލް އިދާރާ.

ފަރާތް ވަޒީފާ ދޭ 
ނަމަ، އެހެން ނިޔާވެއްޖެ

ފަރާތަކަށް އެކްސްޕެޓް 
ސިސްޓަމުގައި ރިލޭޝަން 

 ހެދުން 

ދޭ ފަރާތެއް އުންޓެއް ުހޅުވައިފައިވާ ވަޒީފާއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އެކަ )ހ( 10
ދޭ ފަރާތުގެ ނަމުަގއި ރާއްެޖ ވަޒީފާ ،)އަމިއްލަ ފަރުދެއް( ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ

ވަަނ  32ެގ ކަންަކން ނިންުމމަށް، ގަވާއިދުގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ 
ގޮތުގެ މަތިން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަދި ތިރީގަިއ  ،ންގައިކަނޑައަޅައި އެކަްނ ސިޓީއަކުްނ މިިނސްޓްރީއަށް އަ
      ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަިއ  ށްފައި މިވާބަޔާންކޮ

  ވާނެއެވެ.  ކުރަން އައު އެކައުންޓެއް ކްރިއޭޓް

http://www.trade.gov.mv/
http://www.trade.gov.mv/


 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-62/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             158 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

22 

 

 ؛މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން (1)  

 އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން/ޑީއެކްޓިވޭޝަން ފޯމު؛ (2)  

 ވާރިސެއްކަްނ ކަނޑަައޅައިފައިވާ ލިޔުން. ،ވާރިސެއްނަމަ (3)  

      ޭދ ފަރާތުން އެއްދަށުން ވަގުީތ ވަޒީފާގެ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ( 
ވަނަ ާމއްދާގައިވާ  9މި އުޫސލުގެ  ،ކުރާނަމަ އެއް ޢައްޔަނު "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް"

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ޢައްޔަނުއެްއ ގޮތުގެ މަތިން "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" 

ަމސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮްށ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ  .11 ވިޔަފާރި ޝަޚްޞް އުވައިލުން 
ވިޔަފާރި ޝަޚްޞް އުވައިލުމުެގ  ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4ގެ މި އުޫސލު
ވިޔަފާރި ޝަޚްޞުގެ ނަމުގައި ރާއްެޖ ގެނެސްަފއިވާ ބިދޭސީންގެ  ،މަރުޙަލާގައި

ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ރިލޭޝަން ހަދައިދެވޭނީ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞުގެ ލިކުއިޑޭޓަރގެ 
ޓިވޭޝަން ފޯމު ޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަށް އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން/ޑީއެކްނތުގައި ކަގޮ

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
 އުވައިލުން 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ަމސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮްށ  .12
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް އުވައިލުމުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަަނ މާއްދާގައި  6ެގ މި އުސޫލު

ކުރިން އެ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގަިއ ރާއްެޖ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަމާ ގުޅިެގްނ 
 ަކންކަމުގެ ތެރޭގައި، އެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެހެްނ ދޭފައިާވ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގެނެސްއިދާރާއެއްގެ ނަމުގަިއ ރާއްެޖ އެ 
ނުވަތަ ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުމާއި، އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި  ،ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި

 ވޭޓްކުރުންންއުންޓްތައް ޑީއެކްޓިއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ުހޅުވައިފައިވާ އެކަ
 ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞެއް 
 އުވައިލުން 

 ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަސައްކަްތކުރަމުން ދަނިކޮށް .13
ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 7ގެ މި އުސޫލު

އެ ޝަޚްޞެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެްސފައިވާ ބިދޭސީންގެ  ،އުވައިލުމުގެ ކުރިން
   ކަންކަމާ ގުޅިެގން ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ އެްނމެހައި ަކންކަން ފުިރހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން ޝަޚްޞެއްގެ ނަމުގައި ރާއްކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، އެ އެ 
ނުވަތަ ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުމާއި، އެ އިދާރާެގ  ، އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއިދޭވަޒީފާ

 ވޭޓްކުރުންފައިވާ އެކަންއުންޓްތައް ޑީއެކްޓިނަމުގައި އެކްސްޕެޓް ިސސްޓަމުގައި ުހޅުވައި
 ހިމެނެއެވެ.
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އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
މަސައްކަތްކުރުމަށް 

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަށް 
 ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން 

ސިސްޓަމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް "ރެޕްރެެޒންޓޭޓިވް" ައށް ދީފައިވާ ހުއްދަ އެސްޕެޓް  .14
 "އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން/ޑީއެކްޓިވޭޝަން" ފޯމު ުހށަހެޅުމުންނެވެ. ،ބާޠިލުކުރެވޭނީ

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
ހުޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން 

ޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓުގެ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެްއ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ހު  .15
މަޢުލޫމާތު އަދާހަަމ  ،"އެކައުންޓް މޮޑިފިކޭޝަން ފޯމު"  ހުށަހަޅައި ،ބަދަލުވެފައިވާނަމަ

ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ޒިންާމވާނީ އެކައުންޓުެގ  ށްގެންއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮކުރަންވާނެ
 ވެރިފަރާތުންނެވެ.  

ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް 
ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ  ބްލެކް 

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ 
 ޚިދުމަތްތައް

      ،ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނީ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަިއ ބްލެކް  .16
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންެނވެ. 8ގެ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތުގެ 
އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު އެހެން 
ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރުން ނުވަތަ 

      އެހެން ފަރާތަކުން 
 އެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުން 

ގޮތުގެ މަތިން އެސްޕެޓް ސިސްޓަްމ  މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( .17
ބޭނުންކުރުމަށް ރަިޖސްޓަރީކޮށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުގެ 

        ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން  ،މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރުން
 ނުވަަތ ިމ ޫނން އެހެން  ،އެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުމަްށ ހުއްދަ ދިނުން

ސް ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަްމ ބޭނުންކުރުމަީކ ގޮތަކަށްވެ
 މަނާކަމެކެވެ. 

ށް ދޭ ފަރާތަށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(  
     ނުވަތަ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ަރޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަށް ނޭނިގ  ނޭނގި

އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓް އެެހން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން އެނގިއްޖެނަަމ 
އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުްނ  ،ޝައްކު ކުރެވިއްޖެނަމައެކަމަށް ނުވަތަ 
ތަޙުޤީޤު އެކަްނ އިގެްނ ްސ ޕޮލިްސ ސަރިވސްއަށް ހުށަހަޅަމޯްލޑިވް ،އަންގައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ 
 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން 

   އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ކުާރ ފަރާތްތަކާ މެދު  ށް، މާއްދާތަކާ ޚިލާފަމި އުޫސލުގައިވާ .18
ގައިާވ "ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ އުސޫުލ" ާއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 ؛މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޞައްޙަނޫން (1) 

 ؛މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޝައްކުކުރެވޭ (2) 
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 ؛ފަރާތްތައް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ހުށަހަޅާ  ޖިނާއީ ކުށެއް (3) 

 ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްަޓމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް. (4) 

____________________ 
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 2ޖަދުވަލު 
 

 ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު 
 

 އުސޫލެވެ.  ށްފައިވާ( ގައި ބަޔާންކޮބވަނަ މާއްދާގެ ) 11މި އުސޫލަކީ، މި ގަވާއިދުގެ  .1 ތަޢާރަފު

 ނަން 

 

    "ބިދޭސީްނ ވަޒީފާއަށް ގެނަުއމަށް ކޯާޓ ދޫކުރުމާ ބެޭހ  ،މި ުއސޫލަށް ކިޔާނީ .2
 .އުސޫލު" އެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  16މި ގަވާއިދުގެ  .3 ކޯޓާ 
މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ެއމްޕްލޯއިމަންޓް ެއޕްރޫވަލް ދެވޭނީ، 

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް  ،ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ
 ޓާ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.ގެނައުމުގެ ކޯ

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .4 ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތައް
 ؛ކޮށްފައިވާ ކޮންެމ ވިޔަފާރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ

 ؛އަމިއްލަ ކޮންެމ ފަރުދެއް )ށ(

 ؛ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް )ނ(

 ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞުތައް. (ރ)

     ،ދާއިރާތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ށްފައިވާވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 4ެގ މި އުސޫލު .5 
   ގޮތުގެ މަތިންކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން ގެ )ނ(ވަނަ މާއްދާ 11މި ގަވާއިދުގެ 

 ރީ ކުުރމުންނެވެ.ޓަޖިސްރަ ޓަލް" ގައި ޖޮްބ ޕޯ -ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ "

        ވަަނ މާއްދާގެ  4ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ިމ އުސޫލުެގ  )ހ( .6 ކޯޓާ ދޫކުރުން 
ކުރެވޭނީ ދާއިރާތަކަށް ކޯޓާ ދޫ ށްފައިވާ)ނ( އާއި، )ރ( ގައި ބަޔާންކޮ ،)ހ( އާއި

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިވާ ކޮށްފައިތިރީގައި ބަޔާން

ކަށް ބަހައިލައިގެން، ކަމަސައްކަތްތައް ޞިނާޢަތްތަ ،ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ (1)  
ޞިނާޢަތްތަކުގެ ދަށުން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ "ބިޒްަނސް އެކްޓިވިޓީތައް" 

 ކަނޑައެޅިގެންނެވެ.

 ،"ބިޒްނަްސ އެކްޓިވިޓީ" އަްށ ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަެހޅުމުެގ ޝަރުާޠއި (2)  
ެނ ލާ ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބަ ،ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
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             ބަޔާންުކރާ ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރު ،ކަންތައްތަކާއި
މިނިސްޓްރީްނ އާންމުކޮްށ އިޢުލާުނ  ޓް""ކޯޓާ ރިކުއަރމަންްޓ ލިސް

 ކުރަން ވާނެއެވެ.

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަ 4ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ  )ށ( 
 ށްފައި މިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ދާއިރާއަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫުނ  (1)  
)ވިޔަފާރި ރަިޖސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ  2014/18ނަންބަރު 

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން މަސައްކަތްުކރާ ގެ ޝިޕްސޯލް ޕްރޮޕަރޭޓަރ
ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2)  
ހަމައެކަނި ގެވެށި  ،ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ،ފިޔަވައި

 މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3)  
ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންެޖޭހ  ،ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠާއި

         ،ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި

     މިނިސްޓްރީްނ އިޢުލާނު ުކރާ      ،ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރުކޯޓާ 
 ބަޔާންކުރާނެއެވެ. " ގައި ޓު"ކޯޓާ ރިކުއަރމެންޓް ލިސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ދޫކުރެޭވ  4މި އުސޫލުގެ  (4)  
ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދީޭސ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.ލެއް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޯޓާ ދުނަށް ފަރުދުން

މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ރިުކއަރމަންޓް  )ނ( 
 އް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީެއވެ.ބައިތަސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ލި

ކުރެޭވ ކޯޓާ ދޫކުރާ ޞިނާޢަތްތަކާއި، އެ ޞިނާޢަތެއްގެ ދަށުން ކޯޓާ ދޫ (1)  
  ؛ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީތައް

މި އެކްޓިވިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރުން މަާނ 
ހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ

ވާނަަމ، އެ މަސައްކަތެއް ހިެމޭނ ނުމަސައްކަތްތެއް ކަމުގައި ކުރާ ދޫ
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ގައި ހިމެުނުނ  "ޓާ ރިކުއަރމަންޓް ލިސްޓުކޯބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ،"
އެފަދަ ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީތަކަށް ކޯޓާ ދުލެއް  ،ކަމުގައި ވިޔަސް
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ނުހިެމޭނ  ،ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީގައި ހިެމނޭ މަސައްކަތްތަކާއި (2)  
ޓާ މަސައްކަތްތަކާއި، ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީގައި ހިމެނުުނ ނަމަެވސް ކޯ 

 ؛ދޫނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް

ކޮންމެ ިބޒްނަްސ އެކްޓިވިޓީއަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެްނމެ ަމދު  (3)  
 ؛މިންވަރު

ެއ ބިޒްަންސ  ،ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެންެމ މަދު ިމންވަރަކީ
ށް ޯކޓާ އައެކްޓިވިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތަށް އެްނެމ ކުދި ވިޔަފާރި

ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަދު ިމންަވރު  ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރެވެ. ކޯޓާ
ދޭ ފަރާތްތަކުން އެ އަދަދަށްވުރެ ަވޒީފާ ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް

ކޯޓާ ދޫކުރެވޭީނ  ،މަދު އަދަދަށް ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 އެދިފައިވާ އަދަދަށެވެ.  

 ދޫކުރެވޭނެ ކޯޓާގެ ބާވަތް. ،ދާއިރާތަކާއި ދޫކުރެވޭނެ ކޯޓާ (4)  

ކޯޓާ ދޫކުރާނެ އަދަދު 
 ކަނޑައެޅުން 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ކޯޓާގެ  5މި އުސޫލުގެ  )ހ( .7
)ތިނެއް(  3މައިގަނޑު  ށްފައި މިވާތިރީގައި  ބަޔާންކޮ ،އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ

 ކަންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭުނންވާނެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް؛  (1)  

 ،ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް ބަލާނީ
     ،"މޭން ޕަވަރ ޕްޭލން" ާއއި ދޭ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާވަޒީފާ

ސްަބތް އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނި
 ކަނޑައެޅުމުގަިއ މިިނސްޓްރީން ބަލާ ިމންގަނޑުތަކަށް ބަލައިގެންނެެވ.

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާެނ ަމސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭެގ  (2)  
 ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން ލިބެންހުރި މިންވަރު؛ 
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ަވރު މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭެގ ަވޒީފާގެ ބާޒާރުްނ ލިބެންހުިރ ިމން
ކަތްތެރިްނ ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައް ،ބެލޭނީ

 ވެ.ލިބެންހުރި މިންވަރު "ޖޮބް ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގެންނެ

    ދޭ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގަިއ / ކޯާޓ ހޯދާ މަސައްކަތެއްަގއި އެ ވަޒީފާ (3)   
 ދިވެހި މުވައްޒަފުން ގެންގުެޅމުންދާ މިންވަރު؛ 

މޯލްޑިވްްސ ޕެންޝަްނ  ،ނީލާމުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަދިވެހި 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުްނ ޕެންޝަނުގައި ަރޖިސްޓަރީކުރުަމށް 

ދޭ ފަރާތުން ޕެންޝަނުަގއި ޑައަޅާ ިނޒާމެއްެގ ދަށުން ވަޒީފާކަނ
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ.

         ،ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ 5މި އުސޫލުގެ   .8 ހުށަހެޅުން ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި 

    ކޯޓާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޯޓާއަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ެމދުވެރިކޮށް 
 "ނިއު ކޯޓާ" ރިކުއެސްޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

      ،ކޯޓާގެ މުއްދަތު ކަމުގަިއ ބެލެވޭނީ ،ފެށުމުންމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ހ( .9 ކޯޓާގެ މުއްދަތު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ ދައްކައިފައިވާ  12މި ގަވާއިދުގެ 

އަދި އެ ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ އޮތް 
 މުއްދަތަށެވެ.

 ،ކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ތެރެއިންމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫ )ށ( 
ގައި ހުރި ކޯޓާތައް ފިޔަވައި  އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި "ކެންސަްލ ސްޓޭޓް"

އެހެން ހުރިހާ ކޯޓާތަކަކީ "އެޕްރޫވްްޑ ސްޓޭޓް" ގައިވާ ޯކޓާތަކަކަށް 
 ބަދަލުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ މުއްދަތު ބަލާނީ )ނ( 
 )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކޯޓާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ 
 ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުން 

ވަނަ މާއްދާގައި  9ގެ މި އުސޫލު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން )ހ( .10
ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާގެ މުއްދަތު ބަދަލުވެގެންދާތީ، އެކްސްޕެޓް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

           ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،)ކޯޓާ އެކްސްޓެންޝަން(

 ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ. 
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ޢަަމލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިްނ ހުށަހަޅައިފަިއވާ ކޯޓާ މި ގަވާއިދަށް  )ށ( 
އެކްސްޓެންޝަން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސެސް ނުުކރެވި ހުރި 

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުވާނެެއވެ. ،އެޕްލިކޭޝަންތައް

ފެށިގެން، އަލަްށ ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން )ހ( .11 ކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން 
 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން އެޕްރޫވް ކުރާތާ 

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ 11މި ގަވާއިދުގެ 
 އެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.

    ގެ ތެެރއިންނާއި،ކޯޓާ އަލަްށ ދޫކުރާ ،މަލުކުރަްނ ފެށުމުންޢަމި ގަވާއިދަށް  )ށ( 
ތެރޭގައި ފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ށްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ ދޫކޮމަލުޢަމި ގަވާއިދަށް 

ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރަން  ،ނަމަހުރި ބޭނުންނުކުރާ ކޯޓާ
 ވާނެއެވެ.

ން ކޯޓާ ކެްނަސލް ކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި )ނ( 
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓާ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ 

 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ކެންސަލް ކުރެވޭީނ  )ރ( 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަާވނަމައެވެ.

ދަށުން އެއްވެސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް ެނތް އެ ކޯޓާގެ  (1)  
އެ ކޯޓާއެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިާވ ނުވަތަ  ،ކަމުގައިވާނަމަ
  ؛ޓް އެޕްރޫވަލްގެ އަދަދާ ހަމައަށްއެމްޕްލޯއިމަން

    ގައިވާ "ކޯޓާ ފީ ނެުގމުގެ އުޫސލު" ގެ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ  (2)  
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ފީ ދައްކައިފައިވާނަމަ. 5

ގައިވާ "ކޯޓާ ީފ ނެުގމުެގ އުޫސލު" ގައި  3މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަުލ  )ބ( 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ފީ ދައްކަން ކަނޑައެޭޅ މުއްދަތުގައި ކޯޓާ 

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  11އެ އުސޫލުގެ  ،ފީ ނުދައްކާ ކޯޓާތައް
 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

          ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވޭނީ )ހ( .12 ކުރުން ކޯޓާ އިތުރު 
          ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 11މި ގަވާއިދުގެ 

 އައު ކޯޓާއަކަށް އެދިގެންނެވެ.
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ކުރިން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް  )ށ( 
ޅައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަ

އިތުރުކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ކޯޓާ ގެ އަދަދު
 މަތީންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި  އޮތް ނަމަެވސް،  މި ގަވާއިދުގެ  )ނ( 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތަށް  11

ނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު ގެްއލިެގން ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެ
ފިލައިގެން، މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކޯޓާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓާގެ އަދަދު 

 އިތުރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ މަޤާމްތަކާއި ކޯޓާ 
ދޫނުކުރެވޭ މަޤާމްތައް )ކޯޓާ 

 އޮކިއުޕޭޝަން(

އެ "ބިޒްނަްސ  ،ފެށުމުން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  )ހ( .13
 އެކްޓިވިޓީ" އާ ގުޅޭ މަޤާމްތަކަށެވެ.

 ތިރީގައި މިވަީނއެވެ. ،ކޯޓާ ދޫނުކުރެވޭ މަޤާމްތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ށ( 

އެއްގަމު އުޅަނދުެގ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން / ކުލީ ދަތުރުކުރާ  (1)  
 ؛ޑްރައިވަރުން

 ؛ޕައިލެޓުން / ފަސްޓް އޮފިސަރުން-ބޯޓުފަހަރުގެ ކޯމަތިންދާ  (2)  

 ؛އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންކަނޑުގައި ދުއްވާ  (3)  

 މަސްވެރިކަުމގެ  ކަންކުރާ އުަޅނދުފަހަރުގައި ކުރާމަސްވެރި (4)  
 ؛މަސައްކަތްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް

ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި، ވީޑިއޯގްރާފަރުންނާއި މިފަދަ މަސައްކަތްުކރާ  (5)  
 ؛ފަރާތްތައްއެހެނިހެން 

 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ަމސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުން.  (6)  

ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން  
 ބަދަލުކުރުން 

ކޯޓާގެ  ،ކޯޓާ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު، ކޯޓާގެ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ  )ހ(  .14
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  12އެޕްރޫވްކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ފަހުގައެވެ. 

ޖް ީފ" އެއްެގ ން "ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭ ،އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ )ށ( 
)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާގެ   -/200ބަދަލުކުރާ ކޮންމެ އޮކިއުޕޭޝަނަކަށް  ،ގޮތުގައި

 ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން،  )ނ( 
ކޯޓާގެ އަދަދަށް އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާތަކުގެ އޮކިއުޕޭޝަން، 
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަްމ މެދުވެރިކޮށް "މެޭންޖ އޮކިއުޕޭޝަން" ރިކުއެސްޓް 

 .  ހުށަހަޅައިގެން އަޕްޑޭޓްކުރަން ވާނެއެވެ

       މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ  )ރ( 
"ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން  ފަހަރު ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުމުގައި ފުރަތަމަ

)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ދައްކާކަށެއް  -/200ޗޭންޖް ފީ" ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
ފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު އޮިކއުޕޭޝަން އެއްޖެހޭނެއެވެ. ަނމަވެްސ ނު

ހުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ، އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ، އެންމެ ފަ
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ރީޚުން ފެށިގެން އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރި ތާ

މުއްދަތަކަށްފަހު "ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ފީ" ެގ ގޮތުގައި ަދއްކަންޖެހޭ 
 މުންނެވެ.ކުސައްތަ( ރުފިޔާ ދެއް)ދުއި -/200

ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޭޑޓްކޮށްފައި މި މާއްދާ )ބ( 
ިޚދުމަތްތައް  ށްފައި މިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ދޭ ފަރާތްތަކަށްޒީފާނުވާ ކޯޓާ ހުރި ވަ

ދެވޭނީ، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިސްޓަްމ 
 އަޕްޑޭޓްކުރުމުންނެވެ.

 ؛އައު ކޯޓާއަކަށް އެދި ހުށަހެޅުން (1)  

 ؛ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން  (2)  

 ހުށަހެޅުން.އައު އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަކަށް އެދި  (3)  

( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ށވަަނ މާއްދާގެ ) 11މި ުއސޫލުެގ  )ޅ( 
ކެންސަލްކުރަން އެދޭ ކޯޓާއަކީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ 
     ،އަދަދަށް އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ

ބޭނުންާވ އަދަދަށް އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓް ކުރުމަްށ  ،ކުރެވޭނީކޯޓާ ކެންސަްލ 
 ފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތަށް އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށް އަދި ކޯޓާ  )ކ( 
   ކެންސަލްކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 

 "މެޭނޖް އޮކިއުޕޭޝަން" ރިކުއެސްޓް ފޮނުވަްނ ވާނެއެވެ.
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"ވަރކް ސައިޓް" 
 އިންސްޕެކްޝަން 

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން  .15
މަސައްކަތްކުރާ "ވަރކް ސައިޓް" ތައް މި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިްނ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.އިންސްޕެކްޓް 

_______________________ 
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  3ޖަދުވަލު 
 

 ކޯޓާ ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު 
 

 އުސޫލެވެ. ށްފައިވާނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮވަ 12މި އުސޫލަކީ، މި ގަވާއިދުގެ  .1 ތަޢާރަފު

 ."ކޯޓާ ފީ ނެުގމުގެ އުސޫުލ" އެވެ ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ .2 ނަން 

ތެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތް ،ކޯޓާ ފީއަކީ )ހ( .3 ކޯޓާ ފީ 
 ފީއެކެވެ.  ކޯޓާއަށް ނަގާ ގެނައުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ

)ބާރަ( ަމސްދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް    12ކޮންެމ ކޯޓާއަކަށް  ،ގެ އަގަކީކޯޓާ ފީ )ށ(
 )ދެހާސް( ރުފިޔާއެވެ. -/2,000

)ބާރަ(  12ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ކޯޓާ ފީގެ މުއްދަތަކީ )ހ( .4 ކޯޓާ ފީގެ މުއްދަތު 
 މަސްދުވަހެވެ.

މި އުޫސލަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިްނ ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ޯކޓާ ފީގެ  )ށ(
)ބާރަ(  12ވަހުން ފެށިގެން މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދު ،މުއްދަތަކީ

 ދުވަހެވެ.މަސް

 ދައްކާނެ މުއްދަތު ކޯޓާ ފީ 

 

އަލަށް ދޫކުރާ ކޯޓާ ބޭނުންކުަރން ފެށޭނީ  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން )ހ( .5
 ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.

   މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ކޯޓާ ފީ،  )ށ(
       ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ތިނެއް(  3މި އުސޫލަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދައްކަންެޖހޭނެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  7މި އުޫސލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4މި އުސޫލުގެ  )ނ(
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ޖެހިގެން އަްނނަ އަހަރުގެ ކޯޓާ ފީ ދައްކަންެޖހޭނެއެވެ.

          ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓާ ފީ ދެއްކޭނެ އެންމެ ގިނަ ުމއްދަތަކީމި  )ރ(  
 )ތިރީސް ހައެއް( މަސްދުވަހެވެ.  36

އަލަށް ދޫކުރާ ކޯޓާއަށް ކޯޓާ ފީ 
 ނެގުން 

        މާއްދާގެ 4މި ުއސޫލުގެ  ،ކޯޓާއަށް ކޯޓާ ފީ ނަގާނީ އަލަށް ދޫކުރާ )ހ( .6
ގޮތުގެ  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮގެ )ހ( އާއި )ނ( ވަނަ މާއްދާ 5)ހ( އާއި، 
 މަތިންނެވެ.
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މި އުސޫލަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ކޯޓާއަށް އެދި ިމ މިނިްސޓްރީއަށް  )ށ(
ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އެކްސްޕެޓް ިސސްޓަްމ މެދުވެރިޮކށް ކޯޓާ 

ެއ ކޯޓާތަކަށް ކޯޓާ ފީ  ،ކޯޓާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ،އެޕްރޫވް ކުރެވުނު ނަމަވެސް
 "އެކްޓިވް ސްޓޭޓަސް" އަށް ދިއުމުންނެވެ.  ކޯޓާ ،ދައްކައި

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ކޯޓާއަށް ފީ ނެގުން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން،  )ހ( .7
     ޢަަމލުކުރާ ތާރީޚުގައި އެްކސްޕެޓް ިސްސޓަމުގައިމި ގަވާއިދަށް 
ވަނަ ާމއްދާގައި  3ގެ ހުރި ހުރިހާ ކޯޓާތަކަށް މި އުސޫލު "އެޕްރޫވްޑް ސްޓޭޓް"

ވަަނ  5މާއްދާގެ )ށ( އާއި، ަވނަ  4ފީ، މި އުސޫލުގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ
 މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައްކަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(
ތަކުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކީ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް )އީ.އޭ(

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުެގ  ،ގެއްލިފައިވާ )މިސިންގ( ފަރާތެއް ކަމުގައި ވެފައި
ގަިއ އަޕްޑޭްޓ މަތިން އެކަްނ ރިޕޯޓްކޮށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމު

 ކުރެވިފައިވިޔަސް، މި ފަދަ ކޯޓާތަކަށް ކޯޓާ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ކެންސަލްކުރެވޭ ކޯޓާތަކަށް ކޯޓާ 
 ދެއްކުން  ފީ

ގައިވާ "ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުަމށް ކޯޓާ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   .8
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  11ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު" ގެ 

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓާ ފީ  1ކެންސަލްކުރެވޭ ކޯޓާއަކީ 
ދައްކައިފައިވާ ފީގެ އެއްވެްސ  ،ވިޔަސް ކަމުގައި ދައްކައިފައިވާ ކޯޓާ

 ނިސްބަތެއް ރީފަންޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ކޯޓާ އެހެން ފަރާތަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

ދޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ވަޒީފާ ،އުސޫލަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުންމި  )ހ( .9
އަލަށް ކޯޓާ ދޫކުރާ ފަރާތުން، މި އުސޫލުެގ  ،އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ކޯޓާ ީފ  5ވަަނ މާއްދާއާއި   4
 ދެއްކުމުންނެވެ.

ދޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އެހެން އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(
ކޯޓާ ފީ  ،ކޯޓާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ނުލައި އަލަށް ކޯޓާ ދޫކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓާ ބަދަލު ކާދެއްކުމަ

ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް، މޯލްިޑވްސް އިންލޭންްޑ ކޯޓާ ފީ ދައްކާނީ އެކްސްޕެޓް  .10 ދެއްކުން   ކޯޓާ ފީ 
 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށެވެ.
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ދައްކައިފިނަމަ ކޯޓާ ފީ ނު 
 ނެ ގޮތް ޢަމަލުކުރާ

މި އުޫސލުގައި ކޯާޓ ފީ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ކަނޑައެޅިފައިާވ  .11
ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ، ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތްތަކާ މެދު ކޯޓާ މުއްދަތުގައި 

 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިްނ ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯާޓ ފީ ދައްކައި  )ހ(
  ، ކޯޓާ ފީ ދައްކާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  8ގެ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ފަރާތާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުުކރުމާއެކު، )ށ(
ފީ ދެއްކުމަށާއި، މި ުމއްދަތުގެ ކޯޓާ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30

ފީ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތަކާމެދު މި މާއްދާގެ ކޯޓާ ތެރޭގައި 
އެކްސްޕެޓް  ،)ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށް

 ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް "ނޯޓިސް" އެްއ ފޮނުވޭނެއެވެ.

ެއކްސްޕެޓް  ،ށްފައިވާ "ނޯޓިސް" އަކީމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ )ނ(
ފީ ދެއްކުމަށް އަންގައިފައި ފޮނުވާ އޮންލައިްނ ކޯޓާ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 

 ނޮޓިފިކޭޝަން މެސެޖެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ނޯޓިސް" ގެ މުއްދަތު ގުނަްނ  )ރ(
 އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން މި ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ،ފެށޭނީ

ފީ ދައްކައި ކޯޓާ ނޯޓިހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  )ބ(
ީފ އިންސްޓޯްލމަންޓަށް ކޯޓާ ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ، އަދި ނުދައްކައި ހުރި 

އިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ވަނަ މާއްދާގަ 12ބަހައިލައިގެން ދެއްކުމަށް މި އުސޫލުގެ 
ފީ ުނދައްކައި  ކޯޓާ ،މިނިސްޓްރީން އިންސްޓޯްލމަންޓް ޕްލޭނެއް ދީފައިނުވާނަމަ

ގޮތުެގ މަތިްނ  ށްފައި މިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ތްތަކާ މެދުހުރި ފަރާ
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ހަމަވާ  މުއްދަތު ނޯޓިހުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި (1)
ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ކޯޓާގެ އެ ފެށިގެން ތާރީޚުން

 ؛އެޕްރޫވަލްގެ އަދަދަށް ކޯޓާގެ އަދަދު މަދުކުރުން
އެ ކޯޓާގެ ދަށުން އެއްވެްސ އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އެޕްރޫވަލްއެއް ދޫކޮށްފައި   (2)

ނުވާ ނަމަ، ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހުގެ މުްއދަތު 
 ؛ފެށިގެން ކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން ހަމަވާ ތާރީޚުން
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ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ  (3)
 އުފުލައިދިނުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް 
 ބަހައިލައިގެން ކޯޓާ ފީ ދެއްކުން 

ޅައިފައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ މި އުސޫލުގަިއ ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަ )ހ( .12
ފީ ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކުން، މި އުސޫލުެގ ކޯޓާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ކޯޓާ ފީގެ ގޮތުގައި  4
ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ފައިާސ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެްނ ދެއްކުމަށް 

  ންސްޓޯްލމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ކޯޓާ ފީ ދެއްކުަމށް އެދޭ އެދޭނަމަ "އި
އެ ފޯމުގަިއ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެްނމެހައި މަޢުލޫމާތާިއ  ،ފޯމު" އާއި

 ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

      މި އުސޫލުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހަޅައި )ށ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  5

ކޯޓާ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ގޮތަކަށް 
ވަަނ  11ފީ ދައްކަން ހަަމޖެހިއްޖެަނމަ، އެ ފަރާތަކާ މެުދ ިމ އުސޫލުެގ 

 ކުރުން ހުއްޓައިލެވޭނެެއވެ.މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް  )ނ(
ފީ ދައްކަން ހަމަޖެހި، އިްނސްޓޯލްމަންޓް ދައްކަން ިމިނސްޓްރީން ކޯޓަ 

     ،ފީ ނުދައްކައިފިނަމަކޯޓާ ހަމަޖައްސައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަރާބަރަށް 
ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގައިާވ ގޮތަށް  11މެދު މި ުއސޫލުެގ  އެ ފަރާތަކާ

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ކޯޓާ ފީ 
ދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން 

 ބެލޭނެ ކަންކަން 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ިއންސްޓޯލްމަންޓަށް  12މި އުޫސލުގެ  .13
ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތަކަށް ބަލައި  ،އެދިއްޖެަނމަ ބަހައިލައިގެން ކޯޓާ ީފ ދެއްކުމަށް

ފުރުޞަތު  ުނވަތަ އެ މަކީގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނު  ނެފީ ދެއްކޭކޯޓާ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް 
 ޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ.ނުދިނުމަކީ މިިނސްޓްރީގެ އި

ންްސޓޯލްމަންޓެއް އި  އެދި ހުށަހަޅާއިރު އިތުުރ އެއްވެސް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް (1)
 ؛ނަގައިފައިވުން

ނުވަތަ ކޯޓާ ނަގައިފައިވާ  ގެ ކޯޓާގައިއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތު  އިންސްޓޯލްމަންޓަށް (2)
ހިމެނުނަސް،  ކުރަންޖެޭހ ފަދަ މީހުންކޯޓާގައި "މިސިންގ ރިޕޯޓް" ފަރާތުގެ 

 ؛ޕޯޓް ކޮށްފައިނުވާ މީުހން ތިބުންމިސިންގ ރި
ނުވަތަ ކޯޓާ ނަގައިފައިވާ ފަރާތުން  ންއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތު  އިންސްޓޯލްމަންޓަށް (3)

 ؛ިނސްބަތެއް ދައްކައިފައި ނެތުން ވިސާ ފީގެ އެއްވެސް
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ކޯޓާތަކެއް ކޯޓާ ފީ ދައްކަންެޖހޭ ނުވަތަ އޮއްވައި ކޯޓާ ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓާއެއް  (4)
އެންމެ ކޯޓާއަކަށް ނުވަތަ ބައެއް ކޯޓާއަކަށް ވަކިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް  ހުއްޓައި،
 އެދުން.

ސިޓް ފައިސާއިން ކޯޓާ ފީ ޑިޕޮ
 ނެގުން 

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުެގ  11މި އުސޫލުގެ  .14
    ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމާިއ ީރފަންޑް ކުރުމުެގ "ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ޖަދުވަލު 

މި ގަވާއިދުގައިާވ  ،ފައިސާގެ ދަށުން، ޑިޕޮޒިޓުެގ ގޮތުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ  "އުސޫލު
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓާ ފީގެމަތިން ފީ  ގޮތުގެ

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

__________________________ 
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4ޖަދުވަލު   
 

 ބެހޭ އުސޫލު  ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 
 

 އުސޫލެވެ. ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 15ގެ މި ގަވާއިދު ،މި އުސޫލަކީ .1 ތަޢާރަފު

"ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުުރުމގެ ހުއްދަ ދޫކުރުާމ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ .2  ނަން 
 ބެހޭ  އުސޫލު" އެވެ. 

ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ޯކާޓ  2ޖަދުވަލު  ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަްލ ދޫކުރެވޭނީ .3 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް "ނިއު އެމްޕްލޯއިމަންްޓ 

 އެޕްރޫވަލް" ރިކުއެސްޓް ހުށަހެޅުުމންނެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް މަޤާމްތަކަށް 
އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

 ދޫކުރުން 

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޓަގަރީގައި ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް، ެއމްޕްލޯއިަމންޓް އެޕްރޫވަްލ  .4
 ދޫކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެުޅމުންނެވެ.

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުގެ ކުލަ ކޮޕީ )އަސްާލ އެއްގޮތްކަމުެގ ތައްގަނޑުޖަހައި،  )ހ(  
ިމނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅައިފައިވާނަމަ، ެވލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ވެލިޑޭޓް ކުރުމަށް 
 ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ(

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޤާމަކީ ަސރުކާރުގެ  )ށ(  
އިދާރާއެއްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނުވަތަ ލަިއސަންސެްއ ބޭނުންވާ 

އެ ެރޖިސްޓްރޭޝަނެއްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ލައިސަންސެްއގެ ކޮޕީ  ،މަޤާމެއްނަމަ
)އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުެގ ތައްގަނޑުޖަހައި، ވެިލޑޭޓް ކުުރމަށް ިމިނސްޓްރީން 
ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ނުވަތަ 

 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ(

ކޮޕީ  ކޮށްފަިއވާކުލަކޮށް ސްކޭން ގެޖުޑޭޓާ ޕޭ ގެއެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓު )ނ(  
 (އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 1މުއްދަތު ހަމަނުވެ މަދުވެގެން )

        ،އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީެގ ޕާސްޕޯޓުގެ ަނންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ -
ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު ެއ ޤައުމެއްެގ  ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި

ޕޯޓްތަކާ ބެޭހ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް
 ޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުން( ހުށަހަ

ޯމލްޑިވްްސ )ފޮޓޯ ޕާސްޕޯްޓ ސައިޒުެގ ިޑޖިޓަްލ ކުލައެ ބިދޭސީއެއްގެ  )ރ(  
 (އިމިގްރޭޝަންގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ

ވަަނ މާްއދާގައިވާ  22ިމ އުސޫލުެގ )ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް  )ބ(  
 ޓެމްޕްލޭޓަށް(
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 (ދުވަސް ހަމަނުވާ 45ދޫކުރިތާ )އެ ބިދޭސީއެއްގެ މެޑިކަްލ ރިޕޯޓް  )ޅ(  

 (އިނގިރޭސި ބަހުން)އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  )ކ(  

ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އެަކަމޑޭޝަން ދޭ ބިދޭސީއަކު ބެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާ އެ )އ(  
 .ފެސިލިޓީގެ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ެސކިއުރިޓީ  )ވ(  
ސްކްރީންކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުން ަކނޑައަަޅއިފައިވާ 
ޤައުމުތަކުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ކުރުމަށް 

 (IM 30)ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަންތަނަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް  އެ އިދާރާގެ 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއާއެކު ހުށަހެޅުން. ،ފޯމު

ޕްރޮފެޝަނަލް -ނޮން
މަޤާމްތަކަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

 އެޕްރޫވަލް ދޫކުރުން 

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޓަގަރީގައި ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަްލ -ނޮން . 5
 ހުށަހެޅުުމންނެވެ.ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް 

މުއްދަތު )އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި  )ހ(  
  (އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 1ހަމަނުވެ މަދުވެގެން 

         ،އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީެގ ޕާސްޕޯޓުގެ ަނންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ -
ޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު ެއ ޤައުމެއްެގ ކުރީގެ ޕާސްޕޯ ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި

ޕޯޓްތަކާ ބެޭހ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް
 ޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުން( ހުށަހަ

ޯމލްޑިވްްސ )އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުެގ ިޑޖިޓަލް ކުަލ ފޮޓޯ  )ށ(  
 (އިމިގްރޭޝަނުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތަފުސީލު  22ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް )މި އުސޫލުގެ  )ނ(  
 ނައިފައިވާ(ހިމަ

 (ދުވަސް ހަމަނުވާ 45ދޫކުރިތާ )އެ ބިދޭސީއެއްގެ މެޑިކަްލ ރިޕޯޓް  )ރ(  

 (އިނގިރޭސި ބަހުން)ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  އެއްގެބިދޭސީއެ  )ބ(  

ވަަނ  25ދޭ ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގެ ބިދޭސީއަކު ބެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާ އެ )ޅ(  
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަހމަޖައްސައިފައިވާ އެަކމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ 

ނުވަތަ ޑްރައިވަރަކަށް،  ،ނުވަތަ ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ސާވަންޓަކަށް
ގެ ރަށްވެހިންެގ ގޭ ،ނުވަތަ ޑޮމެސްޓިްކ އެޓެންޑެންޓަކަށް ބަދަލުވާނަމަ

 .ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ކުއްޔަށް އުޅޭަނމަ ކުއްޔަށް ހިފިކަމުގެ އެއްބަްސވުން
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ހުން ގޭގެ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ނެތި ވަކި ގޭބިސީއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ މީ )ކ(  
 .ވެރިމީހާ އެ ގޭގަިއ އެ ީމހަކު ދިރިއުޅޭކަން ބަޔާންކުރާ ސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ެސކިއުރިޓީ  )އ(  
ސްކްރީންކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުން ަކނޑައަަޅއިފައިވާ 
ޤައުމުތަކުން އަންނަ މީހުންނާއި އަދި ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީްނ ކުރުމަށް 

 ،މުފޯ (IM 30)ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަންތަނަށް ގެންނަ މީހުން  އެ އިދާރާގެ 
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއާއެކު ހުށަހެޅުން.

ގެވެށި މަސައްކަތްތަކަށް 
ބިދޭސީންނަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

 އެޕްރޫވަލް ދޫކުރުން 

ވަަނ  5ގެ  2ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުަވލު  ،ގެވެށި މަސައްކަތްތަކަށް ބިދޭސީން ގެނެވޭނީ .6
ވަނަ ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  4ވަނަ ނަންބަރާއި،  3 ،ވަނަ ނަންބަރާއި 2މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

    ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންނަނިވި މަޤާމުތަކަށް މީހުން ގެނައުމަށްޓަކަިއ 
 ޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުމުންނެވެ. ލި ށްފައި މިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

ައންނަނިިވ ޑޮމެސްޓިކް ސަރވަންޓުގެ މަޤާމަށް މީހުްނ ގެނައުމަށް  )ހ(  
 .ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން

އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި  (1)   
  (އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 1މުއްދަތު ހަމަނުވެ މަދުވެގެން )

        ،ޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމައައު ޕާސްޕޯ -
       ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުަލ ކޮޕީއާއެުކ  ،ކޮޕީއާއިއެ ސަފުހާގެ 

އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން 
 ޅަންވާނެއެވެ.ޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން( ހުށަހަދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް

ފޮޯޓ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ޑިޖިޓަލް ކުލައެ ބިދޭސީއެއްގެ  (2)   
 (ފެތޭއިމިގްރޭޝަނުގެ މިންގަނޑަށް )

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  22ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް )މި އުސޫލުގެ  (3)   
 ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވާ(

 (ދުވަސް ހަމަނުވާ 45ދޫކުރިތާ )އެ ބިދޭސީއެއްގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް  (4)   

 (އިނގިރޭސި ބަހުން)އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  (5)   

     ދޭ ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގެ ބިދޭސީއަކު ބެހެއްޓުމަށް ަވޒީފާ އެ (6)   
ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ޑޮެމސްޓިްކ  25

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޑްރައިވަރަކަށް ،ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ސާވަންޓަކަށް
ގޭގެ ރަށްވެހިންެގ  ،ޑޮމެސްޓިކް އެޓެންޑެންޓަކަށް ބަދަލުވާނަމަ

ވަތަ ކުއްޔަށް އުޅޭަނމަ ކުއްޔަށް ހިފިކަމުެގ ރަޖިސްޓަރީ ނު
އެއްބަސްވުން. ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ނެތި ވަކި ގޭބިސީއެއްެގ 
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ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ގޭެގ ވެރިމީާހ އެ ގޭގައި ެއ މީހަުކ 
 .ދިރިއުޅޭކަން ބަޔާންކުރާ ސިޓީ

ބެހޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިާވ ސަރުކާރުގެ ކަމާ (7)   
       އަކުބިދޭސީއެ އެޕާޓްމަންޓުގެ ފްލޯ ޕްލޭނުގައި /އިމާރާތުގެ

 އަކު ބިދޭސީއެ ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވަތަ ގޭގެ ކުރެުހމުގައި 
 .)ދޭއް( ހެކިން ސޮއިކޮށްފައި 2 ،ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ސެކިއުރިޓީ  (8)   
ސްކްރީންކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިާވ 
ޤައުމުތަކުން އަންަނ މީހުންނާިއ އަިދ ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީްނ 
 ކުރުމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ތަންތަނަށް ގެންނަ ީމހުން  އެ އިދާރާގެ 

(IM 30) ުއާއެކު ހުށަހެޅުން.އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ،ފޯމ 

ންޓުެގ މަޤާމަށް މީހުްނ ގެނައުމަށް ައންނަނިިވ ޑޮމެސްޓިކް އެޓެންޑެ )ށ(  
 .ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން

އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި  (1)   
  (އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 1މުއްދަތު ހަމަނުވެ މަދުވެގެން )

   ،ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމައައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ  -
          ރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުަލ ކޮޕީއާއެކު ކު ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި

އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން 
 ހަޅަންވާނެއެވެ.ޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން( ހުށަދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް

ފޮޯޓ ސައިޒުގެ ޑިޖިޓަލް ކުލަޕާސްޕޯޓް އެ ބިދޭސީއެއްގެ  (2)   
 (އިމިގްރޭޝަނުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ)

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  22ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް )މި އުސޫލުގެ  (3)   
 ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވާ(

 (ދުވަސް ހަމަނުވާ 45ދޫކުރިތާ )އެ ބިދޭސީއެއްގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް  (4)   

 (އިނގިރޭސި ބަހުން)އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  (5)   

      ދޭ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެދޭސީ ފަރާތް ބެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާ ބި (6)   
ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ޑޮެމސްޓިްކ  25

 ނުވަތަ ،ނުވަތަ ޑްރައިވަރަކަށް ،ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ސާވަންޓަކަށް
ގޭގެ ރަށްވެހިންެގ  ،ޑޮމެސްޓިކް އެޓެންޑެންޓަކަށް ބަދަލުވާނަމަ

ނުވަތަ ކުއްޔަށް އުޅޭނަަމ ކުއްޔަށް ހިފިކަމުެގ  ،ރަޖިސްޓަރީ
އެއްބަސްވުން. ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ނެތި ވަކި ގޭބިސީއެއްެގ 
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ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުްނ ގޭގެ ވެިރ މީާހ، ެއ ގޭގައި ެއ މީާހ 
 . ސިޓީދިރިއުޅޭކަން ބަޔާންކުރާ

ބެހޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިާވ ސަރުކާރުގެ ކަމާ (7)   
      އަކުބިދޭސީއެ ޓުގެ ފްލޯ ޕްލޭނުގައި އެޕާޓްމަން/އިމާރާތުގެ

 އަކު ބިދޭސީއެ ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވަތަ ގޭގެ ކުރެުހމުގައި 
 .)ދޭއް( ހެކިން ސޮއިކޮށްފައި 2 ،ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ސެކިއުރިޓީ  (8)   
ސްކްރީންކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިާވ 
ޤައުމުތަކުން އަންނަ މީހުންނާއި، ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ކުުރމަްށ 

     ޅައިފައިވާ ތަންތަނަށް ގެންނަ މީހުން  އެ އިދާރާެގ ކަނޑައަ
(IM 30) ުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއާއެކު ހުށަހެޅުން. ،ފޯމ 

        ބަލި މީހާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު (9)   
 (ޑޮމެސްޓިކް އެޓެންޑެންޓަކަށް ބިދޭސީއެއް ގެންނަަނމަ)

ޑޮމެސްޓިކް ޑްރައިވަރުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ެގނައުމަށް ައންނަނިިވ  )ނ(  
 .ހުށަހެޅުންލިޔެކިއުންތައް 

އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި  (1)   
  (އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 1މުއްދަތު ހަމަނުވެ މަދުވެގެން )

        ،އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ -
       ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުަލ ކޮޕީއާއެުކ  ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި

އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން 
 ޅަންވާނެއެވެ.ޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން( ހުށަހަދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް

ފޮޯޓ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ޑިޖިޓަލް ކުލައެ ބިދޭސީއެއްގެ  (2)   
 (އިމިގްރޭޝަނުގެ ފޮޓޯ މިންގަނޑަށް ފެތޭ)

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  22ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް )މި އުސޫލުގެ  (3)   
 ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވާ(

 (ދުވަސް ހަމަނުވާ 45ދޫކުރިތާ )އެ ބިދޭސީއެއްގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް  (4)   

 (އިނގިރޭސި ބަހުން)އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  (5)   

     ބެހެއްޓުމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގެ  އަކުބިދޭސީއެ  (6)   
ވަަނ މާއްދާގައިވާ ފެސިލިީޓ ނުވަތަ ޑޮެމސްޓިކް ކެޓަގަރީެގ  25

ނުވަތަ ޑްރައިވަރަކަށް، ނުވަތަ ޑޮެމސްޓިްކ  ،ދަށުން ސާވަންޓަކަށް
ގޭގެ ރަށްވެހިންގެ ަރޖިސްޓަީރ  ،އެޓެންޑެންޓަކަށް ބަދަލުވާނަމަ
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    ކުއްޔަށް ހިފިކަމުގެ އެއްބަސްވުން. ނުވަތަ ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ 
އި ދިރިއުޭޅ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ނެތި ވަކި ގޭބިސީއެއްގެ ގޮތުގަ

މީހާެގ ފަރާތުން ެއ ގޭގައި ެއ މީާހ ދިރިއުޅޭކަްނ މީހުްނ ގޭގެ ވެރި 
 .ބަޔާންކުރާ ސިޓީ

ބެހޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިާވ ސަރުކާރުގެ ކަމާ (7)   
      ޓުގެ ފްލޯ ޕްލޭނުގައި އެ ބިދޭސީއަކުއެޕާޓްމަން/އިމާރާތުގެ

ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވަތަ ގޭގެ ކުރެުހމުގައި އެ ބިދޭސީއަުކ 
 .)ދޭއް( ހެކިން ސޮއިކޮށްފައި 2 ،ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ސެކިއުރިޓީ  (8)   
ފައިާވ ޅައިމޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަކުރުމަށް  ސްކްރީން

އުމުތަކުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ޤަ
       ފައިވާ ތަންތަނަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް ޅައިކުރުމަށް ކަނޑައަ

އާއެުކ އެމްޕްލޯއިަމންޓް އެޕްރޫވަލް ،މުފޯ (IM 30)އިދާރާގެ  އެ
 ހުށަހެޅުން.

 ކޮށް ކުލަ ގެ އެއްގެ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްއެ ބިދޭސީ (9)   
 .ކޮޕީ ކޮށްފައިވާސްކޭން

ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކާރުގެ  ދޭވަޒީފާ (10)   
 .ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ސްކޭން  ކޮށްރަޖިސްޓަރީގެ ކުލަ

ގެނައުމަށްޓަކައި އަންނަނިިވ  އަކުށް ގެންނަ ބިދޭސީބިލްޑިންގ މެއިންޓަނަންސަ )ރ(  
  .ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން

އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި  (1)   
  (އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 1މުއްދަތު ހަމަނުވެ މަދުވެގެން )

 ،އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ -
       ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުަލ ކޮޕީއާއެުކ  ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި

އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން 
 ޅަންވާނެއެވެ.ޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން( ހުށަހަދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް

ފޮޯޓ ޑިޖިޓަލް ކުލަ ގެއެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު (2)   
 (މިންގަނޑަށް ފެތޭއިމިގްރޭޝަނުގެ )

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  22ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް )މި އުސޫލުގެ  (3)   
 ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވާ(

 (ދުވަސް ހަމަނުވާ 45ދޫކުރިތާ )އެ ބިދޭސީއެއްގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް  (4)   
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 (އިނގިރޭސި ބަހުން)އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  (5)   

    ދޭ ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގެ ބިދޭސީއަކު ބެހެއްޓުމަށް ަވޒީފާ އެ (6)   
ފެސިލިީޓ ނުވަތަ ޑޮެމސްޓިކް ކެޓަގަރީެގ ވަަނ މާއްދާގައިވާ  25

ނުވަތަ ޑްރައިވަރަކަށް، ނުވަތަ  ޑޮމެސްޓިްކ  ،ދަށުން ސާވަންޓަކަށް
ގޭގެ ރަށްވެހިންގެ ަރޖިސްޓަީރ  ،އެޓެންޑެންޓަކަށް ބަދަލުވާނަމަ

ކުއްޔަށް އުޅޭނަަމ ކުއްޔަށް ހިފިކަމުގެ އެއްބަސްވުން. ގޭެގ ނުވަތަ 
ރަޖިސްޓަރީއެއް ނެތި ވަިކ ގޭބިސީއެއްެގ ގޮތުގައި ދިރިއުޭޅ މީހުްނ 
 .ގޭގެ ވެރިމީހާ އެ ގޭގައި އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭކަން ބަޔާންކުރާ ސިޓީ

ބެހޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިާވ ސަރުކާރުގެ ކަމާ (7)   
     މަންޓުގެ ފްލޯ ޕްލޭނުގައި އެ ބިދޭސީއަކު އެޕާޓް/އިމާރާތުގެ

ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވަތަ ގޭގެ ކުރެުހމުގައި އެ ބިދޭސީއަުކ 
 .)ދޭއް( ހެކިން ސޮއިކޮށްފައި 2 ،ނިދާ ކޮޓަރި ފާހަގަކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ސެކިއުރިޓީ  (8)   
މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިާވ ސްކްރީންކުރުމަށް 

ޤައުމުތަކުން އަންނަ މީހުންނާއި، ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ކުުރމަްށ 
    ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަންތަނަށް ގެންނަ މީހުން  އެ އިދާރާގެ 

(IM 30) ްއެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއާއެކު ހުށަހެޅުން ،ފޯމ. 

ދޭ ފަރާތަކީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ވަޒީފާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ (9)   
 .ކަމުގައި ނުވާަނމަ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ 
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެނައުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިަމންޓް އެޕްރޫވަލްގެ  .7
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެްޕރޫވަލްގެ މުއްދަތު 

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ވަޒީފާދޭ  ެއމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެހަމަވުމުގެ ކުރިން 
ންމާއެކެވެ.  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފަރާތުގެ ޒި

ހުގެ ކުރިްނ ވަ)ތިނެއް( މަސްދު 3އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.  

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 
 އިތުރުކުރެވޭނެ މުއްދަތު 

 ،)އެކެއް( އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ޮއތް ނަމަ 1ކޯޓާއާއި ޕާސްޕޯޓުގައި  (ހ) .8
ޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެމްޕްލޯއިމަން 1

 ކޮށްދެވޭނެއެވެ.އިތުރު

)އެކެއް( އަހަރަށްުވރެ ކުުރ  1ޕާސްޕޯޓުގައި  ،ކޯޓާގެ މުއްދަތު އޮތުމާއެކުވެސް )ށ(
މުއްދަތެއް އޮތްނަމަ، ާޕސްޕޯޓުގެ މުއްދަތާ ަހމައަށް ެއމްޕްލޯއިމަންްޓ 

 އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
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)އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް އޮތުމާެއކުވެސް،  1ޕާސްޕޯޓުގައި  )ނ(
އަހަރަށްވުރެ ކުރުނަމަ، ކޯޓާގެ މުއްދަތާ ހަމައަްށ  )އެކެއް( 1ކޯޓާގެ މުއްދަތު 
 ކޮށްދެވޭނެއެވެ.ޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު އިތުރުއެމްޕްލޯއިމަން

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ 
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު  .9
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އައުކުުރމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓު ަހމަވުމުން  ޕޭްޖ )މުއްދަތު ބަޔޯޑޭޓާ ޕާސްޕޯޓުގެ )ހ(
ކުރީގެ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާަނމަ، އިތުރު މުއްދަތު އެޕްރޫވަލްގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް

   ޅުން.ހުށަހެ ކޮޕީޕާސްޕޯޓުގެ ބަޔޯޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ކުލަ

       ،އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ާޕސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ -
ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު އެ ޤައުމެއްގެ  ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި

ޕޯޓްތަކާ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް 
 ޅަންވާނެއެވެ.ބެހޭ ލިޔުން( ހުށަހަ

ދޭ ވަޒީފާ ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 13 ބެހޭ ޤާނޫނުގެވަޒީފާއާ )ށ(
 .އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ ވެފައިވާ ދެމެދުގައި ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ

ބަދަލުތަކާއެކު ދެފަރާތުގެ އެ  ،މުސާރަ ނުވަތަ ުއޖޫރައަށް ބަދަލުގެންނަ ނަމަ
  .އެއްބަސްވުން މެދުގައި ވެފައިވާދެ

ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ، އަލަށް ވަޒީފާދޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ވަޒީފާ  .10 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުން 
ފަރާތް  ދޭކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުންނެވެ. ވަޒީފާއެ ،ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނީ

ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަދަލުކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން، 
ދޭ ފަރާތް ވަޒީފާ ،ކަންަކން ފުރިހަމަވާަނމަ މައްސަލައެއް ނެތްަނމަ، އަދި ައންނަނިވި

  ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

  ؛މުއްދަތު ހަމަނުވާ ެއމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވުން )ހ(  

)ފަނަރަ(  15އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަާޅ ދުވަހުގެ ކުިރއަށް  ގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް )ށ( 
 ދުވަހަށް ވާވަރަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް ވަރކް ވީޒާ ދައްަކއިފައި އޮތުން.

ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ވަޒީފާ
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައްވަޒީފާ .11

 ؛ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރަން އެދި އޮންލައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ުހށަހެޅުންވަޒީފާ )ހ(

ކޮށްފައިވުން  އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކުލަކޮށް ސްކޭން (ށ)
  (އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 1ޕާސްޕޯޓުގައި މަދުވެގެން )

        ،ހައިފައިވާނަމަކުރީެގ ޕާސްޕޯޓުގެ ަނންބަރު ޖައައު ޕާސްޕޯޓުގައި  -
ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު ެއ ޤައުމެއްެގ  ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި
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ޕޯޓްތަކާ ބެޭހ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް
 ޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުން( ހުށަހަ

ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 13 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ (ނ)
މުސާަރ  .އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ ވެފައިވާ ދެމެދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ

ބަދަލުތަކާއެކު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެ  ،ނުވަތަ އުޖޫރައަށް ބަދަލުގެންނަ ަނމަ
 .ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން

ޯމލްޑިވްްސ )ފޮޓޯ ސައިޒުެގ ިޑޖިޓަްލ ކުލަޕާސްޕޯްޓ އެ ބިދޭސީއެއްގެ  (ރ)
 (އިމިގްރޭޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ މިންަގނޑަށް ފެތޭ

 .އެންމެ ފަހުން ިވސާ ފީ ދައްކައިފައިވާ ސްލިޕް (ބ)

ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟެއް  ޔަކުރަމުންދި މަސައްކަތް ންކުރި )ޅ(
 .ނެތްކަމުގެ ލިޔުން

ވަަނ  25ދޭ ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގެ ބިދޭސީއަކު ބެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާ އެ )ކ(
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަހމަޖަްއސައިފައިވާ އެކަަމޑޭޝަން ެފސިލިޓީގެ 

ނުވަތަ  ،ދަށުން ނުވަތަ ޑޮެމސްޓިކް ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ސާވަންޓަކަށް
ގޭެގ  ،ބަދަލުވާނަމަޑްރައިވަރަކަށް، ނުވަތަ ޮޑމެސްޓިްކ އެޓެންޑެންޓަކަށް 

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ުއޅޭނަަމ ކުއްޔަށް ިހފިކަމުގެ 
  .އެއްބަސްވުން

މީހާއަށް އެހީތެރިއަކު ބޭނުންވާކަން އަންގައިދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުްނ ބަލި )އ(
 ންޓަކަށް ބަދަލުވާނަމަ(ޑޮމެސްޓިކް އެޓެންޑެ)

ކުލަކޮށް ސްކޭްނ ކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސްެގ  ޑްރައިވިންގއެ ބިދޭސީއެއްގެ  )ވ(
 (ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގެ ޑްރައިވަރުންނަށް) ކޮޕީ

ދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވެހިކަލުގެ ރަޖިސްޓަީރ ވަޒީފާ )މ(
 (ޑްރައިވަރަކަށް ބަދަލުވާނަމަ)ކުލަކޮށް ސްކޭން ކޮށްފައި 

މަޤާމަކީ ސަރުކާރުގެ އިާދރާއެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުވުމަށް އެދޭ  )ފ(
       ،ރެޖިސްޓްރޭޝަންއެއް ނުވަތަ ލަިއސަންސެްއ ބޭނުންާވ މަާޤމެއްނަމަ

އެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ލައިސަންސެއްެގ ކޮޕީ )އަސްލާ 
އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހައި، ވެލިޑޭޓް ކުުރމަށް ިމިނސްޓްރީން 

ކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، ވެލިޑޭޓް
 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ(
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ކެޓުތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަޤާމެއްނަމަ، ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުގެ ނުވަތަ ސެޓުފި )ދ(
މަށް ކުލަ ކޮޕީ )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނުޑޖަހައި، ވެިލޑޭޓް ކުރު

 ޓުގެ ކޮޕީ(ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ެސކިއުރިޓީ  )ތ(
ސްކްރީންކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުން ަކނޑައަަޅއިފައިވާ 
ޤައުމުތަކުން އަންނަ މީހުންނާއި، ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ކުރުމަށް 

 ،ފޯމު (IM 30)ށް ގެންނަ މީހުން  އެ އިދާރާގެ ފައިވާ ތަންތަނަޅައިކަނޑައަ

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއާއެކު ހުށަހެޅުން.

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން، 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އެއް ވަރކް 

ސައިޓުން އަނެއް ވަރކް 
 ސައިޓަށް ބަދަލުކުރުން 

ދޭ އެޕްރޫވަލް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް .12
ދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ އެހެން ވަރކް ސައިޓަށް ތުގެ ވަރކް ސައިޓުން ވަޒީފާފަރާ

އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުން ސަިއޓް ބަދަލުކުރުމަށް  ،ބަދަލުވާން އެދޭނަމަ
ވަރްކ ސައިޓް ބަދަލުކޮށް  ،އަްނނަނިވި ކަންަކން ފުރިހަމަވާަނމަ ،ހުށަހެޅުމުން
 ދެވޭނެއެވެ. 

 ؛މުއްދަތު އޮތް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް އޮތުން )ހ(  

ގައި  2ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއި ،ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ވަރކް ސައިޓަށް  )ށ(  
 ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ލިބިފައިވުން. ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން، 
ފަރާތުގެ އެއް ވަރކް ވަޒީފާދޭ 

ސައިޓުން އަނެއް ވަރކް 
ސައިޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ދޭ ފަރާތުގެ އެއް ވަރްކ ސައިުޓން އަނެްއ ވަރްކ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ަވޒީފާ .13
 ސައިޓަށް ބަދަލުވުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 13 ބެހޭ ޤާނޫނުގެވަޒީފާއާ )ހ(  
މުސާަރ  .އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ ވެފައިވާ ދެމެދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ

 ގެ ދެމެދުގައިބަދަލުތަކާއެކު ދެފަރާތުއެ  ،ނުވަތަ އުޖޫރައަށް ބަދަލުގެންނަ ނަމަ
 ؛ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން  )ށ(
އުމުތަކުން އަންަނ ޤަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑަައޅައިފައިވާ 

މީހުންނާިއ އަދި ސެކިއުރިީޓ ސްކްރީްނ ކުރުމަށް ަކނޑައަަޅއިފައިވާ 
އެމްޕްލޯއިމަންްޓ  ،މުފޯ (IM 30)ތަންތަނަށް ގެންނަ މީހުން  އެ އިދާރާގެ 

 އެޕްރޫވަލްއާއެކު ހުށަހެޅުން.

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ 
 އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން އަދާކުރާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ، އެކްސްޕެްޓ  .14
މުއްދަތު ސިސްޓަމުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެުޅމުން، އެމްޕްލޯއިަމންޓް ެއޕްރޫވަލް 

 . ވޭނެއެވެދެ ނުވާނަމަ، އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކޮށް ހަމަވެފައި
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން 
އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް 

ޖެހޭ ޅަންހަ އެދި ހުށަ
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތަްއ  .15
 ހުށަހެޅުން.

މުއްދަތު )އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި  )ހ(  
  (މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތުން 7ހަމަނުވެ މަދުވެގެން 

        ،އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީެގ ޕާސްޕޯޓުގެ ަނންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ -
ެއ ޤައުމެއްެގ ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު  ،އެ ސަފުހާގެ ކޮޕީއާއި

ޕޯޓްތަކާ ބެޭހ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސް
 ހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުން( ހުށަ

ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮވަނަ  13 ބެހޭ ޤާނޫނުގެވަޒީފާއާ )ށ(  
މުސާަރ  .އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ ވެފައިވާ ދެމެދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ

މެދުގައި ދެބަދަލުތަކާއެކު ދެފަރާތުގެ އެ  ،ނުވަތަ އުޖޫރައަށް ބަދަލުގެންނަ ނަމަ
 .ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން

 ،ޕްރޮފެޝަނަލް މަޤާމަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް މަޤާމަކަްށ ބަދަލުވާނަމަ-ނޮން )ނ(  
ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުގެ ކުލަ ކޮޕީ )އަސްާލ އެއްގޮތްކަމުެގ ތައްގަނޑުޖަހައި، 
ވެލިޑޭޓް ކުރުމަށް ިމނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅައިފައިވާނަމަ، ެވލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ 

 ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ(

ވަޒީފާ ބަދަލުވުމަށް އެދޭ މަޤާމަކީ ސަރުކާރުގެ އިާދރާއެއްގެ  )ރ(  
          ،ލަިއސަންސެްއ ބޭނުންާވ މަާޤމެއްނަމަރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނުވަތަ 

އެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ )އަސްލާ 
އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހައި، ވެލިޑޭޓް ކުުރމަށް ިމިނސްޓްރީން 
ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ނުވަތަ 

 (ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
 ޓުގެ އެޕްރޫވަލްގައިވާ ޕާސްޕޯ
 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން 

 )ހ( .16

 

 

ސްޕޯޓެއް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އައުކޮށް އައު ޕާ 
ދޭ ފަރާތުން، އެ ބިދޭސީއެއްގެ އެމްޕްލޯއިމަންްޓ ހައްދައިފިނަމަ، ވަޒީފާ

ބަދަލުކުރުމަށް އެކްސްޕެޓް ޮއންލައިްނ އެޕްރޫވަލްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު 
ާޕސްޕޯޓަށް  ،ސިސްޓަމުްނ "ޕާސްޕޯްޓ އެޑް" އެޕްލިކޭޝަން ހުށަަހޅައިގެން

 ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 "ެއމްޕްލޯއިމަންޓް އެްޕރޫވަލް"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްަދ  )ށ(
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ބޭރުވުމުގައި ބޭުނންކުރަންވާީނ 

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގައިވާ ޕާސްޕޯޓެވެ. 
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ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓަށް 
 އަންނަ ބަދަލުތައް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގައި 
އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ގައި އަޕްޑޭޓް ޕާސްޕޯޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ބިދޭސީ .17
 ކުރުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

 .އެ ބިދޭސީއެއްގެ އައު ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭްޖ ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި )ހ(

އެ ސަފުހާގެ  ،ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމައައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ  )ށ(
ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު ެއ ޤައުމެއްގެ ިއމިގްޭރޝަނުން  ،ކޮޕީއާއި

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން( 
 .ހުށަހެޅުން

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 
 ކެންސަލް ކުރުން 

 . އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކެްނސަލްކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ ހާލަތްތަކުގައެވެ )ހ( .18

ނުވަަތ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެްނ  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ަހމަވުުމން (1) 
އެކަްނ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،އިން ފުރައިގެން ދިއުުމންރާއްޖެ
 ؛ންހުށަހެޅު

ރަށްގޮްސ އެނބުިރ ރާއްޖެިއން ބޭވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކު  (2) 
ދޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަްލ ނައިސް، ވަޒީފާ

ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދި ލޭބަރ ރިލޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަާޅ 
އެފަދަ މައްސަލަތަްއ  ،މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެްނ އެ ފަރާތުން

އެމްޕްލޯއިަމންޓް އެޕްރޫވަްލ ބެލުމަށްފަހު، އެ ބިދޭސީއެއްގެ 
 ؛ކެންސަލްކުރުމަށް ިމނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން

ދިވެއްސަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު، ވާކް ވިޒާއިން މެރިޖް ިވޒާއަްށ  (3) 
އެމްޕްލޯިއމަންްޓ  އެކު،ބަދަލުވާން ބޭނުންވެގެން މެރިޭއޖް ސެޓުފިކެޓާ

 ؛ކެންސަލް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުންއެޕްރޫވަލް 

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަނިކޮށް މަރުވުން )މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު  (4) 
 ހުށަހެޅުން( ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި

މިސިންގ ރިޕޯޓު  ،އުޅޭ ބިދޭސީންގި ފިލައިގެންނފަރާތަށް ނޭ ދޭވަޒީފާ )ށ(
 ،ޅައިފައިވާ އިދާރާއަށް "މިސިންގ" ރިޕޯޓް ކުުރމަށްފަހުކަނޑައަ ކުރުމަށް

ސީއަކު އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކެްނސަލް ކުރެވޭނީ، އެ ިބދޭ
ދޭ ފަރާތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކެންސަްލ ލުމަށްފަހު ވަޒީފާވައިފުރު

 ކުރުމަށް އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ިސސްޓަމުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއާ 
ގުޅުންހުރި އެންމެހައި 

މުގައި މިނިސްޓްރީން ކަންކަ 
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

 އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް  

 މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން  .19
ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ަފރާތް މި ގަވާއިދުެގ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ަވޒީފާ

ގައިވާ "ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ުއސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  7ޖަދުވަލު 
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           މި ގަވާއިދުެގ  ،ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ބްލެކް
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 7ޖަދުވަލު 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އެޕްރޫވަލްގައިވާ ކުށް/ކުށްތައް 

 އިޞްލާޙުކުރުން 

ނަަމ، މިނިސްޓްރީެގ އެމްޕްލޯިއމަންްޓ އޮްތ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގަިއ ކުށެއް  .20
އެޕްރޫވަލް ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރަށް އައުމުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލަށް ކުްށ 

 ން، ލިޔުމުގައިވާ ކުށް އިޞްލާޙުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ފޮނުވުމު

މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް، 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަނެތި 
ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި 

 ގެންގުޅުން 

މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ނެތި ބިދޭސީން ަވޒީފާގައި  )ހ( .21
ވަަނ  19މި ގަވާއިދުގެ  ،މަސައްކަތް ކުރުުވމަކީގެންގުޅުމަކީ ނުވަތަ 

 މާއްދާގައިވާ ފަދައިން މަނާކަމެކެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ފަދައިން ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ގެންގުޭޅ  )ށ(
 ،މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތްތަކާމެދުފަރާތަކާ މެދުގައްޔާއި، އެ މީހުން ލައްވައި 

  ވަަނ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 35މި ގަވާއިދުގެ 

ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓުގެ 
 ޓެމްޕްލެޓް 

ދޭ ފަރާތުން ަވޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެްނަނ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓަކީ ވަޒީފާ ލެޓަރ .22
ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވަޒީފާގެ ވަަނ މާއްދާގައިވާ  13ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އެއްބަސްވުން ދިނުމުގެ ކުރިން، އެ ބިދޭސީއަކަށް އެ ބިދޭސީއެއްގެ ވަޒީާފ 
ހަމަޖެހުނުކަްނ އަންގައި، ަވޒީފާއާބެހޭ މައިގަނުޑ މަޢުލޫމާތުތައް ިހމަނައިގެން ދޫކުާރ 

ލޭްޓ ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްަމންޓުގެ ޓެމްޕް ށްފައިވާމެކެވެ. މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮލިޔު
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
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[Company Letter Head] 

 

LETTER OF APPOINTMENT 

 

1. 

Date of Employer; 

 Name: 

 Address: 

 Contact Details / Email address: 

 Country of origin: 

 Registration Number: 

 

2. Details of Employer; 

 Name: 

 Permanent Address: 

 Nationality: 

 Date of Birth: 

 Passport Number: 

 Emergency Contact Details: 

3. Details of Employee; 

 Name: 

 Permanent Address: 

 Nationality: 

 Date of Birth: 

 Passport Number: 

 Emergency Contact Details: 

4. Details of Employment; 

 Job Title / Occupation: 

 Work Type: 

 Basic Salary: 

 Date of Salary payment: 

 Work site: 

 Date of Commence: 

 Job Description: 

 Working Hours: 

 Work Status (Permanent / 

Contract): 

 Contract Duration (if Contracted 

employee): 

 

  Details of Signatory; 

Name: 

Designation: 

Signature: 

Date: 

Company Seal: 

Details of Employee;  

Name: 

Passport Number: 

Signature: 

Date: 

 
____________________ 
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 5ޖަދުވަލު 
 

 ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމާއި ރީފަންޑް ކުރުމުގެ އުސޫލު 
 

 އުސޫލެވެ. ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 20ގެ ިމ ގަވާއިދު ،މި އުސޫލަކީ .1 ތަޢާރަފު

 ." އެވެޑިޮޕޒިޓް ބެހެއްޓުމާއި ރީފަންޑް ކުުރމުގެ ުއސޫލު" ،ކިޔާނީ މި އުސޫލަށް .2 ނަން 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންނަ 
ބިދޭސީންނަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ދު ޞަ ޑިޕޮޒިޓުގެ މަޤް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންަނ ބިދޭސީން ގެނަުއމުެގ ކުރިން  )ހ( .3
ޮކށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން 20މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަގާ ޑިޕޮޒިޓަކީ

 ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއެވެ.

ވައިލަން ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގަިއ ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާއަކީ ބިދޭސީއަުކ ފުރު )ށ(
ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތް އެ ޒިންމާ ނުނެުގމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

ފުރުވައިލުމަށް  ،ހާލަތެއްގައިސަރުކާރުން ފުރުވައިލަން ބޭނުންވެއްޖެ/ޖެހިއްޖެ 
ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ިޒންމާއެއް 

 ނަގާހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް  މަށްނޫފުލައިގެން އެ ކަމެއް ކުރު
 ޑިޕޮޒިޓެކެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ 
 ވަގުތު 

ޑިޕޮޒިޓުގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ ަމސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ  )ހ( .4
ގެނައުމަށް ކޯާޓ ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމަކަށް ެއމްޕްލޯއިމަންްޓ އެްޕރޫވަލަށް 
ހުށަހެޅުމުން، އެޕްލިކޭޝަން "ޕެންޑިންގ ޭޕމަންޓް" ސްޭޓޓަސްއަށް 

ޕޮޒިްޓ ފައިސާ ދިއުމުންނެވެ. އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އެޕްރޫވަލް ދޫކުރެވޭނީ ޑި
 ދެއްކުމުންނެވެ. 

ވެ. އެއީ މި މާއްދާގެ އެ)އެކެއް( ފަހަރު 1ދައްކަންޖެހޭީނ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ  )ށ(
 )ހ( ގައިވާ ހާލަތުގައެވެ. 

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ 
 އަދަދު

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅޭީނ، ާރއްޖޭގައި  )ހ( .5
ިނސްބަތްވާ ޤައުމަށް ވައިެގ މަގުްނ  ންމަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންަނ ބިދޭސީ

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ،ދިއުމަށް ޓިކެޓަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާއަށާއި
ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަްނޖެހިދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ  އަކާބިދޭސީ ނަގެން

 ތަފާތު ޚާރަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

އެކި ޤައުމުންތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޑިޕޮޒިޓް  )ށ(  
 ށްފައިވާ           ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބަޔާންކޮ ފައިސާގެ ގޮތުގައި
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މިނިސްޓްރީްނ އާންމުކޮްށ އިޢުލާނު ކުރަްނ "ޑިޕޮޒިޓް ރޭޓްްސ" ގެ ތާވަުލ 
 ވާނެއެވެ.

ތާވަލަކީ، ގެ "ޑިޕޮޒިޓް ރޭޓްްސ"  ށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ )ނ(
ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޓިކެޓުގެ ޚަރަދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއް

 ކޮށްގެން އާންމުކުރެވޭެނ ތާވަލެކެވެ.މުރާޖަޢާ

 ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކޭނީ އަންނަނިިވ ގޮތްތަކަށެވެ. )ހ( .6 ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުން 

  ؛އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކައުންޓަރުން ގެ( މިނިސްޓްރ1ީ) 
 .( އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށ2ް) 

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަެޖިހފައިވަނީ  )ށ(
   އިްނ ފެށިގެން  8:00ރަސްމީ ބަންދުނޫްނ ކޮންެމ ދުވަހެއްެގ ހެނދުނު 

ގެ ނިޔަލަށް ކިުއ ސިސްޓަުމން ަނންބަރު ނަގައިގެންެނވެ. އަދި  12:30
 ،ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިއަށް ބަދަލު އަންނަ ނަމަ

 އެކަން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކޮންމެ ވަގުތެްއގައިވެސް  )ނ(
 ދެއްކޭނެއެވެ.ފައިސާ 

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
 ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިޔުންތައް

އެކްސްޕެޓް ޮއންލަިއން ިސސްޓަމުްނ ޑިޕޮޒިޓް ފައިާސ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާީނ  .7
"ޑިޕޮޒިޓް" ދައްކަން ބޭނުންވާ އެމްޕްލޯިއމަންޓް އެޕްރޫވަލްތައް "ެސލެކެޓް" ކުރުމުްނ 

 ޕޭމަންޓް ްސލިޕް" އެކެވެ.އޮޓޯ ޖެނެރޭޓްވާ "ޑިޮޕޒިޓް 

ކައުންޓަރުން ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ 
 ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް 

 ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ކައުންޓަރަށް ދެއްކޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ. .8

 ؛ނަގުދު ފައިސާއިން )ހ(

 ؛ކާޑުންކޭޝް  )ށ(

    ބޯޑް ރިޒޮލިުއޝަނާއެކު  ޗެކުން. ޗެކް ބަލައިގަތުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއަށް )ނ(
ވާނެެއވެ. އަދި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހުށަހަޅަން 3

ވެއްެޖ ހާލަތެއްގައި ޗެްކ ބަލައިގަތުމުެގ ޚިދުމަތް ޗެކެއް ބައުންސް
 ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ. 
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ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ސަރުކާރުން 
 ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް

ށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ 6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  5އުސޫލުގެ މި  )ހ( .9
ރުކާރުން އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ސަ  ،ބަހައްޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ

 ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ސަރުކާރުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު  (1) 
 ،ފުރުވައިލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި ޚަރަދުތައް )މީގެ ތެރޭގައި

ޑިޓެންޝަން  ،ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށާއި ،ޓިކެޓް ގަތުމަށާއި
ކަމާ ގުޅިގެްނ  ،ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި

 (ހިމެނެއެވެ. ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެްނ ޚަރަދުތައް
ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުން ރާއްޖެ ގެެނސްފައިވާ ބިދޭސީއެއްގެ ޞިއްޙީ  (2) 

 ފަރުވާއަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހުން. 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހިފައި ނުދައްކައި އޮތް ކޯޓާ ފީ، ނުވަތަ  (3) 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެްސ  ނުވަތަ ،ވާރކް ވިޒާ ފީ
 ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް.

 ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު މަރުވުމާ (4) 
        ،ރަދެއް ކުރަންޖެޭހނަމަޚަގުޅިގެން ސަރުކާރުްނ އެއްވެސް 

 އެ ޚަރަދެއް.

ސާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ޑިޕޮޒިޓް ފައި )ށ(
   އަދި  ދޭ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ވަޒީފާ ،ކުރިންބޭނުންކުރުމުގެ 

މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑަައާޅ ގޮތެއްގެ  ،ކުރުމަށްފަހުވެސްއެ ފައިާސ ބޭނުން
 އަންގަންވާނެއެވެ.  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެކަން، މަތިން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުްނ ޑިޕޮޒިްޓ ފައިސާ  )ނ(
ވަނަ ާމއްދާއާއި  5ނަގައިފައިވާނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި މި ުއސޫލުގެ 

ދޭ ންޖެހޭ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ، ވަޒީފާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަހައްޓަ 6
     ،ފަރާތުން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފައިސާ ބަހައްޓައިފައި ނުވާނަމަ

 ތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭެނއެވެ.ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮ 35މި ގަވާއިދުގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި، ަސރުކާރުން  )ރ(  
ޚަރަދުކުރި ފައިސާ  ،ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެންގި ދުވަހުން  ،ހޯދުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަންގައި
ވަަނ  4ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ  8ގެ  7ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ ފެށިގެން 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތް 
ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
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)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ިމ ފައިސާ  3އަންގާތާ ގިނަވެގެްނ 
ވަނަ މާްއދާގައިވާ  10ގެ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދައްކައިފިނަމަނު

 ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި 
ބަހައްޓައިފައިވާ ފައިސާ 

 ރީފަންޑްކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ރީފަންޑް ކުރުމަށް ހަމަެޖިހފައިވަނީ  )ހ( .10
ސިސްޓަމް" އަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، "އެކްސްޕެޓް 

ފައިސާ  މޯލްޑިވްްސ އިންލެްނޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީއަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް 
 ދައްކައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ކަކާމި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި، ވަކި ހާލަތްތަ )ށ(
ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެން ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންްޑ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، ވަޒީފާދޭ  ،ހާލަތްތައް ފިޔަވައި
 ފަރާތްތަކަށް ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ؛ ކުރުންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކެްނސަލް (1) 

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުން (2) 

ވަޒީފާދޭ އެހެން ފަރާތަކަށް  ،ބިދޭސީ ފަރާތް ރެގިއުލަރައިޒްވެ (3) 
 ބަދަލުވުން.

ކޮށްދެވޭނީ، ވަޒީފާދޭ  ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ ފައިާސ ރީފަންޑް )ނ(
 ،ކުރެވޭނީ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ. ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް

 )ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 20ރީފަންޑަށް އެދޭތާ މަސައްކަތު 

އިވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން، ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްަޓއިފަ )ރ(
ކުގެ ޮގތްތަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ  ފައިސާ ރިފަންޑްކޮށް ދެވޭނީ

  މަތިންނެވެ.

ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަކަށް. މި ގޮތަށް ދޭ ވަޒީފާ (1) 
އެަކމަށް އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުެގ  ،ރިފަންޑްކޮށް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ

 ؛ލިޔުން ހުށަހެޅުން
 ؛ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ރިފަންޑް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތެއް (2) 

ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ ދޭ ފަރާތުން ފައިސާ ވަޒީފާ (3) 
 އިދާރާއަކަށް.
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ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ވިޔަފާރި އުވައިލުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާނަަމ، އެ ަފރާތެއްގެ  (ބ)
ނަމުގައި ގެެނސްފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ބަހައްޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިްޓ ފައިސާ 

 ދޫކުރެވޭނީ ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ވިޔަފާރި އުވައިލެވިފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  (ޅ)
ޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އްގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް ބަހަ

 ދޫކުރެވޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފައިާސ ަޖމާކުރެވޭީނ ޝަރުޢީ ކޯޓު  ،ވަޒީފާ ދިން ފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ (ކ)
 އަމުރުގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. 

ވަނަ ާމއްދާއާއި  5ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން، ިމ އުސޫލުގެ  20މި ގަވާއިދުގެ  (އ)
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ދައްކައިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް  6

ދޭސީއަކަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ގެންނަ އެހެން ބި
ޑިޕޮޒިޓް ރިފަންޑް ނުކޮށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ 

ެއ ފައިސާ  ،އެކަން މިިނސްޓްރީއަށް ލިޔުމުްނ އެންގުމަށްފަހު ،ހާލަތުގައި
 ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ރީފަންޑް 
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 

އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުން ޑިޕޮޒިޓް ރިފަންްޑ ކުރުމަށް އެދި  .11
)ހައެއް( ަމސްދުވަސް ނުާވ  6އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް  ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ

ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަން ސްލިޕެކެވެ. ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަން 
 ޚުތާރީ ންބަރާއިއެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ނަސްލިޕެއްގައި، 

ބޭންްކ ވެރިފިކޭޝަން ސްލިޕްެގ ޮގތުގައި ބެލެވޭީނ  އެނގެން އޮންަނންވާނެއެވެ.
 އަންނަނިވި ލިޔުންތަކެވެ.

 ؛ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް ަނމުގައިވާ ޗެކެއްގެ ކޮޕީއެއް (1)  

 ނުވަތަ
 ؛ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް (2)  

 ؛ފައިސާ ޖަމާކުރިަކމުގެ ނުވަތަ ފައިސާ ނެގިކަމުގެ ސްލިޕް (3)  

 .ބޭންކުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއް (4)  

_______________________ 
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 6ޖަދުވަލު 
 

 ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އުސޫލު ދޭ ފަރާތުން "އެކަމަޑޭޝަން" ރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކު 

 މިންގަނޑެވެ.  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 26ގަވާއިދުގެ  މިމިއީ،   .1 ރަފުޢާތަ

ރާ ިބދޭސީން ދިރިއުޅުމަްށ "ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ވަޒީފާ އަދާކު ،މި މިންގަނޑަްށ ކިޔަނީ  .2 ނަން 
 ހަަމޖައްސައިދިނުމުގެ ުއސޫލު" އެވެ.  ދޭ ފަރާތުން އެކަމަޑޭޝަންވަޒީފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ 
ނަށް އަދާކުރާ ބިދޭސީ
އެކަމަޑޭޝަން 
ދެވޭނެ ހަމަޖައްސައި

 އްތަތްގޮ
 

ންގެ ދޭ ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީއަދާކުރާ ބިދޭސީން ގެންނަ ވަޒީފާދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ  .3
 ޮގތްތަކުންކުރެ ގޮތެއްގެ  ށްފައި މިވާބަޔާންކޮއެކަމަޑޭޝަން ހަަމޖައްސައިދެވޭނީ ތިރީގައި 

 މަތިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ެގންނަ ބިދޭސީންގެ ެއކަމަޑޭޝަްނ  )ހ( 
ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ އްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، ވަޒީފާހަމަޖަ

 ހަަމޖެއްސުން.ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަމަޑޭޝަްނ 

 ދޭ ފަރާތުން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި، އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރާްއޖެ ވަޒީފާ )ށ( 
 ބިދޭސީންނަށް އެކަމަޑޭޝަްނ ހަަމޖެއްސުން. ނަގެން

 ،ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މުަވއްޒަފެއްނަމަ އަކީބިދޭސީ ނަކުރުމަށް ގެންވަޒީފާ އަދާ )ނ( 
 ބިދޭސީ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެަކމަޑޭޝަން ަހމަޖެއްުސން.

އެކްސްޕެޓް 
ގައި މު ސިސްޓަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 
 

ެއކަމަޑޭޝަްނ  އަކަށްބިދޭސީ މަތިން ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 3މި ުއސޫލުގެ  )ހ( .4
ގޮތުގެ މަތިްނ އެކްސްޕެޓް  ށްފައި މިވާބަޔާންކޮ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ތިރީގައި

 ރީކޮށްގެންނެވެ.ޓަގައި ަރޖިސްމުސިސްޓަ

ފައިވާ އެްމޕްލޯއިމެންޓް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ދޫކޮށްމަލުޢަމި ގަވާއިދަށް  )ށ(  
     ،އެކަަމޑޭޝަންތައް ންގެ ފައިވާ ބިދޭސީވަލްތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެސްއެޕްރޫ

މަލުުކރަން ފަށާތާ ޢަ ގޮތުގެ މަތިން، މި އުސޫލަށް  މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ރީ ކުރަން ާވނެއެވެ.ރަޖިސްޓަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ދޭއް(  2

 ވިޔަފާރި އުސޫލުން 
އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް 

ށްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮ
އެކްސްޕެޓް 

ގައި މު ސިސްޓަ
އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ 

 ރީ ކުރުން ޓަރަޖިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ށްފައިވާަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮވަ 3 މި އުޫސލުގެ )ހ( .5
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީންގެ އެކަމަޑޭޝަން ަހމަޖަްއސައިދިނުމުެގ 

      ގެޚިދުމަތް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދު
ގަިއ މުގޮތުގެ މަތިން އެްކސްޕެޓް ސިސްޓަ ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގައި 1ޖަދުވަލު 

 ޖިސްޓަރީ ވާންވާނެއެވެ.ރަ
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ގަިއ މުގޮތުގެ މަތިން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަ ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ( 
ލިޓީގެ ގޮތުގަިއ ފަރާތުން އެކަަމޑޭޝަން ފެސި ފަހު، އެރަޖިސްޓަރީވުމަށް

      ގައި މުއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަތަންތަން  ނުވަތަ  ބެނުންކުރާ ތަން
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ެގ ގޮތުގައި  "އެކަމަޑޭޝަން ސައިޓް"

 ރީކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓަޖިސްރަ

ރީކުރަން ޓަިޖސްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމަޑޭޝަން ސައިޓް ރަ  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ( 
 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމުގައި އަންނަނިިވ ލިޔެކިޔުންތައް 

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަނަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން  (1)  
ގޯތީގެ  ،އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަނެއްނަމަ

އެ އިމާރާތުގައި ބިދޭސީންނަށް "އެަކމަޑޭަޝން"  ،ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއާއި
 ؛ހަމަޖައްސައިދޭކަން ބަޔާންކުރާ ލިުޔމެއް

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަނަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން  (2)  
ފައިވާ ފައި އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހި

އުސޫުލން އެަކމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްދޭ ތަނެއްނަމަ، ވިޔަފާރި 
   ؛ފައިވާ ރެންޓް އެގްރީމަންޓުގެ ކޮޕީފައިފަރާތުގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށް ހި

 ؛ފްލޯ ޕްލޭނުގެ ކޮޕީ (3)  

"އެކަމަޑޭޝަން" ގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ އަދަދާއި، އެނދުގެ އަދަދާއި، ހުރި  (4)  
 ލިޔުން.ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރާ 

ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ެއކަމަޑޭޝަްނ )ނ(  އާއި، )ށ( ،އާއި މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ( 
ވަަނ މާއްދާގައިވާ  29ިމ އުސޫލުެގ  ،ރީކުރަްނ ހުށަހެޅުމުންޓަސައިޓް ރަޖިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ށްފައިވާބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮ ށްތަގޮ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީްނ ދިރިއުޅުމަށް ަހމަޖަްއސައިދޭ ތަންތަނުގައި 

ފެސިލިޓީއެއް އެ  ،ހުންނަންވާނޭ އާްނމު މިންަގނޑުތައް ފުރިހަމަވާަނމަ
ޖިސްޓަރީކޮށް ބޭނުންކުުރމުގެ ހުއްަދ ރަ  ގެ ގޮތުގައިޓުސައިއެކަމަޑޭޝަން 

 ދެވޭނެއެވެ.

ވިޔަފާރި އުސޫލުން 
ހިންގާ 

އެކަމަޑޭޝަންތަކުގައި 
މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ

 ބޭތިއްބުން 

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގައި، ބިދޭސީ  ދުމަތްދޭޚިވިޔަފާރި އުސޫލުން  )ހ( .6
ެގ މުދޭ ފަރާތުން، އެކްސްޕެްޓ ސިސްޓަބޭނުންވާ ަވޒީފާބައިތިއްބަން މުވައްޒަފުން 

"ބުކް އެކްމަޑޭޝަން" ރިކުއެސްޓް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ 
ފަރާތެއްގެ އަތުން އެކަމަޑޭޝަްނ  ށްދޭދުމަތް ފޯރުކޮޚިއެކަމަޑޭޝަންގެ 

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.
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ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަަމޑޭޝަން ހަަމޖެއްުސމުަގއި، ވިޔަފާރި ގައިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ( 
މަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ދުއެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިއުސޫލުން 

ދިނުމުގެ ެއއްބަސްވުން، އިފައިވާ އެކަމަޑޭޝަން ަހމަޖަްއސަދެމެދުގައި ވެ
 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ

 ހަަމޖެހުނު  މަތިން އެަކމަޑޭޝަން ގޮތުގެ ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ )ހ( (ނ) 
ވިޔަފާރި  ،ފައިވާ ރިކުއެސްޓްޅައިދޭ ފަރާތުން ހުށަހަކަމުގައި ކަނޑައެޅޭީނ، ވަޒީފާ
 ކުރުމުންނެވެ.ވްދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެޕްރޫއުސޫލުން އެކަަމޑޭޝަންގެ ޚި

ވިޔަފާރި އުސޫލުން 
ހިންގާ އެކަމަޑޭޝަން 

ފެސިލިޓީތަކުގައި 
ބިދޭސީން  ބައިތިއްބާ

 ބެލެހެއްޓުން 

ންނާ ބިދޭސީަބއިތިއްބާ ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ ހިންާގ އެކަމަޑޭޝަްނ ފެސިލިޓީތަކުގައި  . 7
ކަންކަްނ  އި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ އެންމެހަވަޒީފާގެ ޔާއިގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައް

 ދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށް، ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ފާވަޒީ

ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ
 ންގައި ބަލަހައްޓާހި

ޝަން ފެސިލިޓީ އެކަމަޑޭ
 ރީ ކުރުން ޓަރަޖިސް

ދޭ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ށްފައިވާނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮވަ 3މި އުސޫލުގެ  )ހ( .8
 ނަ ގެން ފަރާތުން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި، އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ

ފަރާތުން ެއކަމަޑޭޝަްނ  އެ  ،ބިދޭސީންނަށް އެކަމަޑޭޝަން ަހމަޖަްއސައިދޭނަމަ
ގަިއ މުތަންތަން އެްކސްޕެޓް ސިސްޓަނުވަތަ  ޓީގެ ގޮތުގައި ބެނުންކުރާ ތަންފެސިލި

 ރީކުރަން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.ޓަޖިސްގެ ގޮތުގައި ރަ  "އެކަމަޑޭޝަން ސައިޓް"

ރީކުރަން ޓަިޖސްރަ  ފެސިލިޓީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމަޑޭޝަން  (ހމި މާއްދާގެ ) )ށ( 
 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ޅާއިރު،ހުށަހަ

ދޭ ށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަނަކީ ވަީޒފާވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅުމަ (1)  
           ،ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮީޕއާއި ،ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަނެއްނަމަ

" ަހމަޖައްސައިޭދކަން އެ އިމާރާތުގައި ބިދޭސީންނަށް "އެކަަމޑޭޝަން
 ؛ލިޔުމެއް ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ދޭ ށް ަހމަޖައްސައިދޭ ތަނަީކ ވަީޒފާވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަ (2)  
ދޭ ފަރާތުގެ ނަުމގައި ަވޒީފާހިފައިފައިވާ ތަނެއްނަމަ، ފަރާތުން ކުއްޔަށް 

   ؛ފައިވާ ރެންޓް އެގްރީމަންޓުގެ ކޮޕީފައިކުއްޔަށް ހި

 ؛ފްލޯ ޕްލޭނުގެ ކޮޕީ (3)  

    "އެކަމަޑޭޝަން" ގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ އަދަދާއި، އެނދުގެ އަދަދާއި،  (4)  
 ލިޔުން. ށްފައިވާލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮހުރި ވަސީ

 ފެސިލިޓީ ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ އެކަަމޑޭޝަން  )ށ( އި)ހ( އާމި މާއްދާގެ  )ނ( 
 ށް ތަަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ 29ރީކުރަން ހުށަހެުޅމުން، ިމ ުއސޫލުެގ ޓަރަޖިސް
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީާފ  ށްފައިވާޗެކްކުރުމަށްފަހު، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮބަލައި 
ތަނުގައި ހުންނަންވާޭނ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަން

ެގ ޓުސައި ފެސިލިޓީއެއް އެަކމަޑޭަޝން އެ  ،މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާަނމަ އާންމު
 ޖިސްޓަރީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.ރަ ގޮތުގައި

ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ  
ބިދޭސީ މުވައްޒަފު 

އަމިއްލައަށް 
އެކަމަޑޭޝަން 
 ހަމަޖެއްސުން 

ވަޒީާފ  ގޮތުގެ މަތިން ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ބަޔާންކޮ 3 ގެއުސޫލުމި  )ހ( .9
       ،ނަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މުވައްަޒފެއް އަކީބިދޭސީ ނައަދާކުރުމަށް ގެން

 މުވައްޒަފު ައމިއްލައަށް އެކަމަޑޭޝަްނ ހަަމޖެއްސިދާނެއެވެ. އެ

       މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަަމޑޭޝަން ހަަމަޖއްސަންވާނީ،  )ށ(  
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ެއކަމަޑޭޝަްނ  އަކާއިބިދޭސީއެ 

ފައިވާ ނަމަ ކުއްަޔށް ހިފިކަމުެގ ފައިހި ށް ކުއްޔަ ޫލމާތާއި،ޢުތަނުގެ މަ ހަމަޖައްސާ 
"އެކަމަޑޭޝަން" ގައި ހުިރ ، އާއިލޯ ޕްލޭނުގެ ކޮޕީފް، އާއިއެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ

ތަނުގަިއ  އަދި އެ އި،ކޮޓަރީގެ އަދަދާއި، އެނދުގެ އަދަދާއި، ހުރި ވަސީލަތްތަކާ
 އެވެ. އެންގުމަށް ފަހުގަދޭ ފަރާތަށް ޢުލޫމާތު ވަޒީފާއެކަމަޑޭޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަ

ހަަމޖައްާސ ގޮތުގެ މަތިްނ  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ )ށ( އިމި މާއްދާގެ )ހ( އާ )ނ(  
 ކުރަން ރީޓަގައި ރަޖިސް މުދޭ ފަރާތުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓައެކަމަޑޭޝަން، ވަޒީފާ

ވާނެއެވެ. އަދި މި ފަދަ އެކަމަޑޭޝަންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 
      ކަމަްށ  ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖަްއސައިދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަްނވާނޭ

ތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަީކ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ފެ މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ވަޒީފާ

ބިދޭސީ އެކަމަޑޭޝަންގެ 
ގޮތުގައި ކުއްޔަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ 
 ލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން ޢުމަ

ޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ގޮތުގެ މަތިން، އެަކމަޑޭ މި އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ .10
ންދަނީ ކުއްޔަށް އެ ތަން ބޭނުންކުރަމު ،ފައިވާ ތަނެއްނަމަދޫކޮށް ތަނަކީ ކުއްޔަށް ކުރާބޭނުން

ލޫމާުތ ޢުބީދޭސީންގެ މަ ބައިތިއްބާތަނުގައި  އެމަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނު
ވުރެ އިތުރު ފަރާތްތަކަކުން ތަން ޭބނުން ކުރަމުންދާ ނަަމ ބަލަހައްޓައި، އެ ބިދޭސީންނަށް 

ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ ން ކުއްޔަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއެކަން، ތަ
އެކަމަޑޭޝަން ހިންގާ ފަރާތަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަކީ ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

ފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންވާނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީ
 އާންމު މިންގަނޑުތައް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަްށ   .11 އާންމު މިންގަނޑު 
ގައި ިހމެޭނ ިމންގަނޑު ށްފައިވާނުގަިއ ިމ އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަ

 ވާނެއެވެ.ފުރިހަމަވާން ކަންކަން
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް  ،މި މިންގަނޑުގެ ދަށުން )ހ( 
ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަން ހުންނަންާވނީ ވާރެއާއި އަވިން )ވެންޓިލޭޝަން ބޭނުމަްށ 
ފިޔަވައި( ހިޔާވާނޭ ފަދައިން އަދި އެފަދަ ޤުދުރަތީ ކަންކަމުން ރައްކައުތެރި 

ވާނީ އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި އެފަދަ ތަންތަން ހުންނަން
 އެކަށީގެންވާ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިމާރާތްކޮށްފައެވެ.

ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ތަނެްއ  އިމާރާތް )ށ(
ފައި ށްރާ ތަނާ ދެމެދު، އިން ވަކިކޮޤާއިމްކުރާނަމަ، އެ ތަނަކާއި މަސައްކަތްކު

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ އިމުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުން ވަށައިގެންވާ  )ނ(
ސާފުތާހިރު ސަރަޙައްދަކަށް  ،ސަރަޙައްދަކީ ކުނިބުނިން ރައްކައުތެރިކުރެވިގެންވާ

 ވާންވާނެއެވެ.

 އުޅުމަށް ޤާއިމްކުރާ ތަންތަނާއިމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ދިރި )ރ(
)އެކެއް ޕޮިއންޓް ފަހެއް(  1.5ޙައްދާ ދެމެދު މަދުވެގެން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަ

 މީޓަރުގެ ދުރުމިން ހުންނަންާވނެއެވެ.

 ށްޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނަދިރިއުޅުމަށް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ )ބ(
ވަންނަ ދޮރު ކައިރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނާިއ 

 އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައިވާ ނިޝާންތައް ބަހައްޓައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އެ ތަނެއްގައި ބައިތިއްބައިފައި ތިބި ބިދޭސީންނަްށ ވަޒީފާ ދިްނ ފަރާތުގެ  (1)   
 ؛ަނންބަރުނަމާއި، ުގޅޭނެ ފޯނު 

ގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ހުއްދައިގެ އެ ތަނެއް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައި (2)
 ؛ފަރެންސް ނަންބަރުރެ

އެ ތަނެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ހުްނނަ ސުޕަވައިޒަރުެގ ނަމާއި، ުގޅޭނެ  (3)
 ؛ފޯނު ނަންބަރު

ޖާގައިގެ އަދަދާއި،  އެ ތަނަކުން ލިބެންހުރިބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އުޅެން  (4)
 އެވަގުތަކު ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު.

އިމާރާތުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސިޑިއާއި ވޯކްވޭފަދަ ތަންތަން ފަރުމާކޮށްފައި  )ޅ(
     )އިމާރާތްކުރުމުގެ ާޤނޫނު( އާިއ  2017/4ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ހުންނަންވާނީ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 
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އަލިކަން ހުންނަންޖެހޭ 
 މިންގަނޑު 

ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަން )ކޮޓަރި( ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް ޤުދުރަތީ  .12
 އަލިކަން ނުވަތަ މަޞްނޫޢީ އަލިކަްނ ލިބޭގޮތަށެވެ. 

ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަން ހިމެނޭ ިއމާރާްތ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ .13 ވައިދައުރުވުން 
 ކުރެވިފައެވެ.  ގޮތަށް ކްރޮސް ެވންޓިލޭޓް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވައި ދައުރުވާނެ

އުޅުމަށް ހަމަޖައްަސއިދޭ ތަނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރި )ހ( .14 ތަނުގެ ބޮޑުމިން 
 ބޮޑުމިނުގައި އަންނަނިިވ ިމންތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ތަޅުންގަނޑުގެ ބޮޑުމިނުގައި ، ނަމަ އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅެނީ އެކަކު (1)
)ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް އަށެއް( އަކަމީޓަރު،  3.78މަދުވެގެން 

      ޕޮއިންޓް އަށެއް( މީޓަރު )ދޭއް  2.8އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން 
        އަދި ފުޅާމިނުގައި މަދުެވގެން، )ކޮންމެ ދިމާއަކުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް(

)އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރު )ކޮންމެ ދިމާއަކުން  1.5
 ބެލިކަމުގައިވިޔަސް( ހުންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ؛

، )ދޭއް( މީހުްނ ނިާދނަމަ 2ބަންކު އެނދު ބަހައްޓައިގެން ގިނަވެގެްނ  (2)

)ފަހެއް ޕޮއިންޓް ެއކެއް  5.13ތަޅުންގަނޑުގެ ބޮުޑމިނުގަިއ މަދުވެގެްނ 
އުސްމިނުގައި ، ތިނެއް( އަކަމީޓަރު )ކޮންމެ ދިމާއަކުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް(

)ތިނެއް( މީޓަުރ )ކޮންމެ ދިމާއަުކން ބެލިކަމުގައިވިަޔސް(  3މަދުވެގެން 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ދޭއް(  2އިގެން ގިނަވެގެން )ދޭއް( އެނދު ބަހައްޓަ 2ސިންގަލް އެނދުގެ  (3)
)ހައެއް  6.84މީހުން ނިދާނަަމ، ތަޅުންގަނޑުގެ ބޮުޑމިނުގައި މަދުވެގެން 

      ޕޮއިންޓް އަށެއް ހަތަރެއް( އަކަމީޓަރު، ުއސްމިނުގަިއ މަދުެވގެން
 )ދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މީޓަރު )ކޮންމެ ދިމާއަކުން  2.8

)އެކެއް ޕޮއިންޓް  1.8އަދި ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން ، ބެލިކަމުގައިވިޔަސް(
 )ކޮންމެ ދިމާއަކުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް( ހުންނާންާވެނއެވެ. އަށެއް( މީޓަރު

          )ދޭއް( އެނދު ބަހައްޓައިގެްނ ގިނަެވގެން 2ބަންކު އެނދުގެ  (4)
           )ހަތަރެއް( މީހުން ނިދާނަމަ، ތަޅުންގަނޑުގެ ބޮޑުމިނުގައި މަދުެވގެން 4

)އަށެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް ފަހެއް( އަަކމީޓަރު، އުްސމިުނގައި  8.55
)ދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މީޓަރު )ކޮންމެ ދިމާއަކުން  2.8މަދުވެގެން 

)އެކެއް ޕޮއިންޓް  1.9އަދި ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން ، ބެލިކަމުގައިވިޔަސް(
ނުވައެއް( މީޓަރު )ކޮްނމެ ދިމާއަކުްނ ބެލިކަމުގައިވިަޔސް( 

 ހުންނާންވާނެއެވެ.
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ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންެމ ށްއެނދަ  )ދެ)ދޭއް( އެނދަށް  2ސިންގަލް އެނދުގެ  (5)
          ( ތަޅުންގަނޑުގެ ބޮޑުމިނުގައި މަދުެވގެންމީހަކު އެނދަކަށް

)ތިނެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް ހަތަރެއް( އަކަމީޓަރު، އުސްމިނުގައި  3.24
)ދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މީޓަރު )ކޮންމެ ދިމާއަކުން  2.8މަދުވެގެން 

)އެކެއް ޕޮއިންޓް  1.8އަދި ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން ، ބެލިކަމުގައިވިޔަސް(
 ނާންާވެނއެވެ.އަށެއް( މީޓަރު )ކޮންމެ ދިމާއަކުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް( ހުން

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ  (6)
ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ފަންގިފިލާ ނުވަތަ ސީލިންގުގެ އުސްމިނުގައި 

)ދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި  2.8މަދުވެގެން 
ޑަބަލް ބެޑު  ނުވަތަނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރިތަކުގައި ސިންގަލް ބެޑު، 

ނުވަތަ ބަންކް ބެުޑ ބަހައްޓައިފައި ހުރުމާއެކު، ގެންުގޭޅ އަމިއްަލ ތަކެތި 
 ބަހައްޓާ ތަށްޗެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮފަދަ އެއް ބެހެއްޓޭނެ ކަބަޑެއް

)އެކެއް( މީޓަރުގެ  1އެއް އެނދާއި އަނެއް އެނދުގެ ދުރުމިނުގައި 
ބޭުނންކުރަނީ ަބންކް  ދުރުމިން ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދި ނިދުމަށް

)އެކެއް( މީޓަރުގެ ދުރުމިްނ  1ދެ އެނދު ދޭތެރޭގައި  ބެޑެއްނަމަ،
       މަީތ އެނދާއި ތިރީ އެނދާ ދެމެދުގައި މަދުެވގެން ،ހުރުމާއެކު

)ނުވަ ސަތޭކަ( މިލިމީޓަރުގެ އުސްމިން ނުވަތަ ހުްސޖާގަ  900
އިމާރާތުގެ އެ ްފލޯގެ  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބައިބައި އިތުރުވާނަމަ

 ހައިޓް އުސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ނިދުމަށް ބޭނުްނކުރާ   މީހުން ހުްނ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުމީ)ދޭއް(  2 (7)
ކޮޓަރި ބޭނުންކުރަންވާނީ، އެއްިޖންސެއްގެ މީހުްނ އެކަންޏެވެ. މީގެ 

 ތެރޭގައި ދެމަފިރިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

ފާޚާނާއާއި 
ސާފުތާހިރުވުމަށް 

 ބޭނުންކުރާ ތަންތަން 

 ،ފާޚާނާއާއި ދޮވެސާފުކުރުމަށް )ލޯންޑްރީ( ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން )ހ( .15
ދިރިއުޅުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނާ ގުޅިގެން ހަދައިފައި ނުވާނަމަ، 

ފައި ށްއެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ އާންމު ތަންތަން ދެޖިންސަށް ވަކިން ޤާއިމްކޮ
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ )ށ(
އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ރައްކައުތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ 

ވަީޒފާ އަދާކުރާ ތަނެއްގައި  އެވެްސ،  މަތިންނެވެ. މިގޮތުން އެންެމ މަދުވެގެން
)އެކެއް( ފާޚާނާއެއްގެ މަގުން އެފަދަ  1)ދިހައެއް( ބިދޭސީއަކަށް  10ކޮންމެ 

 ތަންތަން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންަނ ފާޚާނާބަރިތައް  )ނ(
)ފަސްދޮޅަސް( މީޓަރަށްވުރެ  60ހުންނަންވާނީ، ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދާ 
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ނުވަތަ ކެއްކުމަށް ބޭނުްނކުރާ ތަނާިއ  ،ނުވަތަ ކެއުމަށް ،ދުރުނޫން، އަދި ނިދުމަށް
 ގެ މަތިންނެވެ. )ފަހެއް( މީޓަރު ކައިރިނުވާނެ ގޮތެއް 5

ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ބިްލޑިންގ ކޯާޑ ންގ މިފާޚާނާތަކުގެ ޕްލަ )ރ(
 ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނުގައި،  .16 ފެނުގެ ޚިދުމަތް 
ފެނާއި، ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެނާއި، އެއްޗެހި  ބޯފެނާއި، ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަްށ  ،ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން
 ފޯރުކޮށްދެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނުގައި  .17 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް 
 ނަރުދަމާގެ ނިާޒމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އުކައިލެވޭ ކުނި 
 ނައްތައިލުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނުގައި  .18
ކައިލެވޭ ކުނި އަޅާޭނ ޑަސްބިނެްއ ބަހައްޓައިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދި ކުނި އު
 ލެވޭނެ އިންތިޒާްމ ހަަމޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކައިއު

ކެއްކުމަށް ޤާއިމުކުރާ 
 ތަންތަން 

ން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިޭދ ސީދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭ )ހ( .19
ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބަދިގެއަކީ ނުވަތަ ކެއްކުމަށް ބޭނުްނކުރާ ތަނަކީ، 

 އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައި  )ށ(
 ތަންތަނުގައި ކެއްކުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.ހުންނަ 

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން 
ރައްކައުތެރިވުމާއި 
އިމަޖެންސީތަކުގައި 

 ޢަމަލުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިޭދ  )ހ( .20
އެންމެހަިއ  ތަންތަނުގައި އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފަސޭހައިން ސަލާމަތްވެވޭނެ 

 ދޭ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ވަޒީފާގޮތް

ދިރިއުޅުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ،  )ށ(
ުއސޫލު ލިެޔ  ނެނުވަތަ އިމަޖެްނސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަަމލުކުރާ
 އެންމެންނަށް ފެންނާނޭހެްނ ބަހައްޓައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކައުތެރިވުމާއި އިމަޖެްނސީ ާހލަތްތަކުގައި  )ނ(
 ،)ދޭއް( ފަހަރު 2ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމުގެ ގޮތުން އަހަރަކު 

 ޖެޭހނެއެވެ. ފަޔަރ އެކްސަރސައިޒް ޑްރިލެްއ ބާއްވަން
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  )ރ(
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ކަށަވަރު

ދޭ ފަރާތުން އެ ތަނުގެ ފާވަޒީ ،ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ތަން ހަމަޖައްސައިދޭ )ހ( .21 ތީ ފިޔަވަޅު މަސަލާ
 ސަލާމަތީ އެްނމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްޗެހި ރައްކައުކުރެވޭެނ މަުގ ފަހިކޮށްފައި  ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި އަގުބޮޑު  )ށ(
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މެއިންޓެނަންސް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ހަަމޖައްސަިއދޭ ތަނަކީ ގަވާއިދުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް  .22
 މެއިންޓެއިންކުރާ ތަނެއްކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާެނއެވެ.

ކޮންވީނިއަންސް 
 އްގެ ޚިދުމަތް ރެސްޓޯ

އާންމުކޮށް ގަންނަން ބޭނުންވާ އާްނމު ބޭނުންތަކުގައި ބޭުނންކޮށްއުޅޭ އެއްޗެހި  .23
މީހުްނ ދިރިނޫޭޅ ރަށްތަކުގައި ހުންނަ  ،އިންތިޒާމެއްފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ 

 ފެސިލީޓީސްގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގައިންގަޔަށްއަރާ 
ބަލިތަކުން 

 ރައްކައުތެރިވުން 

ންތަނުގައި ުއޅޭ އެއްވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަ )ހ( .24
ށް އަރާ ބައްޔެއްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެަނމަ، ޞިއްީޙ ގެ ކިބައިން ގައިން ގަޔައްމީހެ

ދޭ ފަރާތުގެ އެންގުމަކީ ވަޒީފާލަސްނުކޮށް ގެ ވުޒާރާއަށް ކަންކަމާބެހޭ ދައުލަތު
 ޒިންމާއެކެވެ.

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ  ،އިމާރާތްކުރުމުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ )ށ(
      ،ހާސް( އަށްވުރެ ގިނަ ަނމައް)އެ 1000ތަންތަނުގައި އުޭޅ މީހުންެގ އަދަދު 

 އެ ތަނަށް ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ޑޮކުޓަރަކު ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ެހލްތް އެންްޑ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މީހުން މަދުަނމަ )ނ(
ހައިޖީން ޗެކްކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހެލްތް ވޯކަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް ނުވަތަ 
ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން މަހަކު އެއްފަހަރު ރޫޓިންގ ޗެކް ކުރުމުެގ 

 އިންތިޒާމް ަހމަޖައްސައިފައި ުހންނަންވާނެއެވެ.

ވަޒީާފ  ،އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ިހނގާ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ .25 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން 
އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ުހންަނ ތަންތަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުްނ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯްލ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ނަމާދުކުރެވޭނެ 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ކަމާބެޭހ  ،ްށ ހަަމޖައްސައިދީފައިވާ ތަންތަނުގައިމަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ދިރިއުޅުމަ .26
ނުވަތަ  ،ތަނެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ށް އެކަށޭނަނަމާދުކުރުމަ ،އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖައްސައިފަިއ 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުމީހުން 
ޞަކޮށް ބޭތިއްބުމަށް ޚާއް

ހަދައިފައި ހުންނަ 
 ތަންތަން 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން މި ގަވާއިދަްށ  .27
ފެތެންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަންތަނަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްެވސްކަހަލަ ހުއްދައެްއ 

ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހަިއ އޮވެގެން ހިންގަްނޖެޭހ ތަނަކަށްވާނަމަ، ެއ ތަނެއް ިހންގަްނ 
 ހުއްދަތަކެއް ގަވާއިދުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

އާންމު މިންގަނޑަށް 
ފުރިހަމައަށް 

"އެކަމަޑޭޝަން" 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިަޔލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  21ވަަނ މާއްދާއިން ފެށިގެން  4މި އުސޫލުެގ  .28
ށް ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ބިދޭސީންނައާންމު މިންަގނޑަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް 

         ދޭ ފަރާތުން "އެކަމަޑޭޝަން"  ހަމަޖައްސައިދިނުމަްށ ލިބިދެވޭނެ ގޮތަށް، ވަޒީފާ 
 މި އުސޫުލ ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

ގަިއ މުމި އުސޫލުެގ ދަށުން އެކަމަޑޭޝަްނ ފެސިލިޓީ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަ )ހ( .29 ބަލައި ޗެކްކުރުން 
ރެވޭނީ، ިމ އުސޫލުގަިއ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވި ބޭނުންރީ ކުޓަޖިސްރަ

ތަންތަްނ  ގޮތުން، އެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ށްފައިވާބަޔާންކޮ
 އެވެ.ކުރުމަށް ފަހުގަޗެކްބަލައި 

އުސޫލުގަިއ  ކީ މި ބޭނުންކުރާ ތަންތަނަ އިއެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގަ )ށ( 
 ތަންތަންތޯ ބެލުމަށް، ހިންގާމިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިޭދ 
ފަހަުރ މަދުވެގެްނ އަހަރަކު އެއް ،ތަންތަނާއި، އެ ތަންތަނާ ުގޅުންހުރި ތަންތަން

 ކުރެވޭނެއެވެ.މިނިސްޓްރީން ބަލައި ޗެކް

ތަށް "އެަކމަޑޭަޝން" ބަލަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ (ނ) 
     ،މި އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ނުފެޭތ ތަންތަން ،ކުރާއިރުޗެކް

ދޭ ފަރާތަށް ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަޒީފާ މި އުސޫލުގައިާވ މިންގަނާޑ އެއް
ރި އުސޫލުްނ ވިޔަފާ  ،މެދުވެރިކޮށް އަންގައިއެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްަޓމް 

ދޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށާއި  އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް
"އެކަމަޑޭޝަން" ގައި ހުންނަންވާ މިންގަނޑުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް މުއްދަތެއްގެ 

 ދެވޭނެއެވެ.  

ިރ ވިޔަފާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 29މި ުއސޫލުގެ  .30 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
    ން ތަކުވަޒީފާދޭ ފަރާތްއުސޫލުން އެކަަމޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ 

         ،ނުކޮށްފިނަމަ ިއޞްލާޙު ގަނޑާ އެއްގޮތަށް "އެަކމަޑޭޝަން"މި އުސޫލުގައިވާ މިން
ވަނަ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  8މާއްދާއާއި ވަނަ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެެއވެ.
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     އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެއްޖެަނމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  .31 އެންގުން
ކަްނ ލަްސުނކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ޚިލާފުވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އެމި މިންގަނާޑ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

_______________________ 
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 7ޖަދުވަލު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު 
 

 އުސޫލެވެ. ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 36މި ގަވާއިދުގެ  ،މި އުސޫލަކީ .1 ތަޢާރަފު

 "ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ ުއސޫލު" އެވެ. ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ .2 ނަން 

ތިރީގައި  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް .3 އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު 
 މިވަނީއެވެ. 

 ނުވަތަ އެ ފަރާތްތައް ފަރާތް އެ ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ބާޠިލުކޮށް (1)  
 ؛ފޮނުވައިލަން އެންގުން

 ؛ނުވަތަ ކޯޓާގެ އަދަދު މަދުކުރުންކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން  (2)  

 ؛ޖޫރިމަނާ ކުރުން (3)  

 ؛ކުރުން ިލސްޓް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ބްލެކް (4)  

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން. (5)  

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު 
 އެޅޭނެ ފަރާތްތައް 

ތިރީގައި  ،އެޅޭނެ ފަރާތްތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުމި  .4
 މިވަނީއެވެ.

 ؛ދޭ ފަރާތްވަޒީފާ (1)  

 ؛ކޮށްފައިވާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ދޭ ފަރާތްތަކުން ޢައްޔަނުވަޒީފާ (2)  

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް (3)  

ންގެ އެކަމަޑޭޝަްނ ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީދޭ ރި އުސޫލުން ވަޒީފާވިޔަފާ (4)  
 .ދޭ ފަރާތްތައްހަމަޖައްސައިދިނުމުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް 
ބިދޭސީއަކު  ފައި ބާޠިލުކޮށް

 ފޮނުވައިލަން އެންގުން 

 

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި މައްސަލައިެގ  .5
 ، މި އުސޫލުެގ ދަށުން، ފިޔަވަޅުއެޅޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްތައް ބާޠިލުކޮށް، ެއ އެޕްރޫވަލްތަކުގެ ދަށުން ރާއްެޖ 
ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތް އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވައިލަްނ އެްނގުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

  ލިބިގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް
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 ކެންސަލްކުރުން ނުވަތަ ކޯޓާގެ ކޯޓާ
 އަދަދު މަދުކުރުން 

ގެ ބާވަތަށާއި މައްސަލައިެގ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައި .6
އެޅޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ނަށް ބަލައި، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުބޮޑުމިކުޑަ

ނިސްޓްީރްނ މި ތައްއެޕްރޫވަލްއެއް ނެތް ކޯޓާ ތެރެއިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް
 ކެންސަލްކުރާނެއެވެ. 

 ޖޫރިމަނާ ކުރުން 

 

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ  )ހ( .7
)ދެހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ  2،000/-)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި،  -/1000

 އަދަދަކުންނެވެ.

ފައިސާ، އެ ފައިސާ  ގެޖޫރިމަނާށްފައިވާ އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮމި މާ )ށ(
އަންާގ  ،ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅަިއ އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންވާނެއެވެ. 30 ދުވަހުން ފެށިގެން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކާނީ  )ނ(
 މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިިނސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ އިދާރާއަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެޭހ  (ރ)
       ،މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާަތކާ މެދު

 މަތިްނ ގޮތުގެ ށްފައިވާވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 8ެގ މި އުސޫލު
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

އެކްސްޕެޓް އޮލައިން 
 ލިސްޓް  ސިސްޓަމުގައި ބްލެކް

 ކުރުން 

ރިކޮށް ދެވޭ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެ ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް )ހ( .8
ލިސްްޓ  ގޮތަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ބްލެކްޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުރެވޭނީ  ިލސްޓް އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބްލެކްކޮށްފަގެ )ހ( ގައި ބަޔާންމި މާއްދާ )ށ(  
 އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ ގުޅިގެްނ އެކްސްޕެްޓ މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން (1)   
އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ   މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫންސިސްޓަމް

ހިުއމަން ޓްރެފިކިންގއާ ގުޅުންހުރި މަްއސަލައެއްެގ ޢާމަލާތެއްގައި، މު
 ؛ތުހުމަތު ކުރެވުން

ކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ ގުޅިގެްނ އެކްސްޕެްޓ މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން (2)   
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ކުާރ 

 ؛މުޢާމަލާތެއްގައި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާުތ ހުށަހެޅުން
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ކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ ގުޅިގެްނ އެކްސްޕެްޓ ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންމި  (3)   
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ކުާރ 

  ؛މުޢާމަލާތެއްގައި، ޝައްކުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެުޅން

ކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ ގުޅިގެްނ އެކްސްޕެްޓ މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން (4)   
ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ކުާރ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 

 ؛މުޢާމަލާތެއްގައި، ޖިނާީއ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން

 ؛ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްަޓމް ބޭނުންކުރުން (5)   

އަންގާ އެންގުންތަކަށް  ،މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި (6)   
 ؛ޢަމަލުނުކުރުން

 ؛ންސާބިތުވު އްނުވަތަ ކުށެ ކުރެވުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތު (7)   

 ؛ދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުންވަޒީފާ (8)   

ާކ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ބާރުގެ ދަށުން ބަލާ ކަންތައްތަ (9)   
 ؛ކުރުން ލިސްޓް  ގުޅިގެން ބްލެކް

މި ގަވާއިދުގަިއ  ،އިތުރުންމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ  (10)   
 ލިސްޓް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް. ބްލެކް

ވަަނ  4 މި އުސޫލުގެ ،ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
    ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 1ދާގެ މާއް

 ކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ ދަރަޖަތަކުގައެވެ.  ލިސްޓް ބްލެކް

ހުރިާހ ޚިދުމަތްތައް  ޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުްނ ދޭއެކްސް (1)   
 ؛ހުއްޓައިލުން

ތްތަކާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދުމަ (2)   
ފިޔަވަިއ ދެއްކުން ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުން  ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފީ

 ؛ސިސްޓަމުން ދޭ އެހެިނހެން ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުން

އެމްލްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދުމަތްތަކާ  (3)   
ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފީދެއްކުމާއި ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމާއި، 
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ސިސްޓަުމްނ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި 
 ؛ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުން

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދުމަތްތަކާ  (4)   
ދެއްކުމާއި ނުވަތަ ފައިާސ ދެއްކުމާއި،  ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފީ

 ިލސްޓް ކުރެވޭ  ރެގިއުލަރައިޒޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި، ބްލެކް
ފަރާތުގެ ދަށުގައިވާ ބިދޭސީން އެހެން ފަރާތެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުން 

 ފިޔަވައި ސިސްޓަމުން ދޭ އެހެނިހެްނ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުން.

ވަަނ  4 ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އުސޫލުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ރ(  
 ލިސްޓް  ފަރާތްތައް ބްލެކް ކޮށްފައިވާ ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 2ދާގެ މާއް

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ 
 ދަރަޖައިގައެވެ. 

ވަނަ  4 މި އުސޫލުގެ ،ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންގައި ބަޔާން މި މާއްދާގެ )ހ( )ބ(  
 ލިސްޓް  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ބްލެކް ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 3ދާގެ މާއް

ކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ބާޠިލު ކުރެވޭނީ، އެ ފަރާތަށް ދޫ
)ދިހައެއް( އަހަާރ ދެމެދުގެ  10)އެކެއް( އަހަރާއި  1ކުރުމަށް ފަހު، 

 މުއްދަތަކަށް، އިތުރު އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ނުދެވޭ ގޮތަށެވެ.  

 ލިސްޓް މަތިން ބްލެކް  ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ޅ(  
 ށެވެ.އްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތަކަތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މު ،ކުރެވޭނީ

 ؛)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް 60( 1) 

 ؛)ނުވަދިހަ( ދުވަސް 90( 2) 

 ؛)އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ( ދުވަސް 180( 3) 

 ؛)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް 1( 4) 

  ؛)ދޭއް( އަހަރުދުވަސް 2( 5) 

 .)ފަހެއް( އަހަރުދުވަސް 5 (6) 

ތައް ކުރާ ފަރާތް ލިސްޓް ށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ބްލެކްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ )ކ(  
 އި ކުރާ ހާތަލާ ލިސްޓް  ބްލެކް  ،ލިސްޓް ކުާރ މުއްދަތު ކަނޑައަޅަނީ ބްލެކް

 ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ްޓ ކޮށްފައިވާ ލިސް މަތިން، ބްލެކްށްފައިވާ ގޮތުގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ )އ(   
ކުރި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް  ލިސްޓް ރާތެއްގެ ބްލެކްފަ
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އިދާރާއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ  ކުރި މަްއސަލައާ ުގޅިގެން ތަޙުޤީޤީ ލިސްޓް ބްލެކް
މަތިން، ެއ ފަރާތެއް ބްލެކް ލިސްޓުން އުނިކުރުްނ، ނުވަަތ ބްލެކް ލިސްްޓ 

ނުވަތަ ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ދަރަޖަ  ،ވާ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުންކޮށްފައި
 ވެ.ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް 
 ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން 

 

ަފރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ިމ އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ެއޅޭ  )ހ( .9
ހުިރ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް، ަކމާ ުގޅުން މައްސަލަ 

 ފޮނުވޭނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ ގުޅިގެްނ އެކްސްޕެްޓ މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން (1)   
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ކުާރ 

 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައްމުޢާމަލާތެއްގައި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާުތ 

ކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ ގުޅިގެްނ އެކްސްޕެްޓ މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން (2)   
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ކުާރ 

 ؛މުޢާމަލާތެއްގައި، ޝައްކުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަާޅ ފަރާތްތައް

 ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް.ގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްަޓމް ނަހަމަ (3)   

ކުގެ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤު ޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަބަމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  
ނިންމާ ގޮތެއްގެ އެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން މެދު  މައްސަލައާ ،ކުރުމަށްފަހު

 ށްފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ކޮިމ އުސޫލުގައި ބަޔާން ،މަތިން

ވަކިގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި 
އި ނެތް ހާލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފަ
ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ގަވާއިދާ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ހާލަތެއްގައި، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ  މި ގަވާއިދުގައި ވަކި  .10
 ަވނަ  7ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތާމެދު މި ުއސޫލުގެ  ،ކަންކަމުގައި

  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަާނ ކުރެވޭނެއެވެ.
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