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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް 
 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ          
 
 

 ގަވާއިދު އަދާކުރުމާބެހޭ ވަޒީފާ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ވަނަ ބާބު  1

 ތަޢާރުފު

     ހުއްދަ  ހުުރމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރާ ވަޒީފާ ،މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފު 

 ،ގޮތްތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ  ިދނުމުގައި ހުއްދަ އެ ،ދިނުމާއި )ރކް ޕަރމިޓްވަ(

 ގުޅޭގޮތުން  ަކންަކމާ މި ،ގޮތާއި ދެވޭނެ  ވަޒީފާ ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް

. ގަވާއިދެވެ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ަކންކަމުގައި އެެހނިހެން ކުރަންޖެހޭ

 ވަޒީފާގައި ގެެނސް  ން ބިދޭސީ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 .މަތިންެނވެ ގޮތެއްގެ  ޚިލާފުނުާވނެ ގަާވއިދާ މި ގެންގުެޅންާވނީ

ވަަނ  65 (ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫުނ) ގެ 2008/2 ޤާޫނނު ނަންބަރު ،މި ގަވާއިދަކީ (ށ)  

 މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

 ގަވާއިދު" އަދާކުރުމާބެހޭ ވަޒީފާ ބިދޭީސން "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި .2 ނަން 

 .އެވެ
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 ވަނަ ބާބު  2

 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން ދިނުމާއި ވަޒީފާ ބިދޭސީންނަށް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ،ހޮަވންވާނީ ވަޒީފާއަށް ބިދޭސީއަކު  މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި .3 ހޮވުން  ބިދޭސީން  ވަޒީފާއަށް 

 .މަތިންެނވެ ގޮތެއްގެ ޚިލާފުނުާވނެ  ގަާވއިދުތަކާ ދާފައިވާހަ ދަށުން ާޤނޫނުގެ  މި ޤާނޫނާއި

           ،ކުިރން ެގނައުމުގެ ދިވެިހރާއްޖެއަށް ބިދޭސީއަކު އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ (ހ) .4 ވަޒީފާ ދިނުން 

 ލެޓަރ" ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،އެންގުމަށްޓަކައި ދިންކަން ވަޒީފާ ބިދޭސީއަކަށް އެ

  .ާވނެއެވެ ހަވާލުކުަރން ބިދޭސީއަކާ އެ" އެޕޮއިންޓްމަންޓް އޮފް

 ގެންނަ  ދިވެިހރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ،އެޕޮއިންޓްމަންޓަކީ އޮފް ލެޓަރ (ށ)  

 ޤާނޫުނގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،ދެމެދު ފަރާތާ ދޭ ވަޒީފާ ބިދޭސީއަކަށް  އެ ބިދޭސީއަކާއި

   ވައިލައި އެކުލަ އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 13

 ކަމުގައި  އެއްބަސްުވން ވަޒީފާގެ ،ރެެވންދެންސޮއިކު އެއްބަސްވުމުގައި  އެ

 .ިލޔުމެކެވެ ބެލެވޭނެ

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ،މާއްދާއެއް އެއްވެސް  ހިމެނޭ  އެޕޮއިންޓްމަންޓުަގއި އޮފް  ލެޓަރ (ނ)  

 .ުނވާނެއެވެ ތަޢާރަޒުވެގެން  މާއްދާއާ ަވނަ 13 ޤާނޫނުގެ

 އޮފް  ލެޓަރ ،މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި ގަ 10 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (ރ)  

 .ހިަމނަންާވނެއެވެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުގައި

 އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،ޢަމަލުކުރަންާވނީ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން ބިދޭސީއަކު .5 ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

 ވަނަ ބާބު  3

 ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް ބޭނުންކުރެވޭ ދިނުމަށް ހުއްދަ ގެނައުމުގެ ބިދޭސީން ށްދިވެހިރާއްޖެއަ
 ބޭނުންކުރުން ސިސްޓަމް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި

 
 ،ހުށަަހޅާނީ މިނިްސޓްރީއަށް ެނގުމަށް ހުއްދަތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި .6 ސިސްޓަމް  އެކްސްޕެޓް 

ސިސްޓަމް  ޭބނުންކުރާ  ދިނުމަށް ހުއްދަ  ގެެގނައުމު ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

") ސިސްޓަމް އެްކސްޕެޓް" ފަހުން  މީގެ " (ސިސްޓަމް ޮއންލަިއން  އެކްސްޕެޓް"

 .  މެދުވެރިކޮށެވެ
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އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 ،ކުރެޭވނީ ރަޖިސްޓަރީ ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި (ހ) .7

 .ކެޓަގަީރންެނވެ) ފަހެއް ( 5 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ތިރީގައި

 ވަޒީފާދޭ ،ގެްނނަ ބިދޭސީން ުކރުމަށް މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި )1(   

 ؛ފަރާތްތައް

 ؛ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި ވަނަ  8 ގަވާއިދުގެ މި )2(   

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭީސންެގ  )3(   

ވިޔަފާރި އުސޫުލްނ  ،އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 ؛ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް

 ވަރކް ޕަރމިޓް މެޑިަކލްގެ ސަރވިސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛ )4(   

އިންޝޫެރންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  /ހެލްތް ކަވަރވަރކް ޕަރމިޓް  )5(   

 ؛އްފަރާތްތަ

 ރަޖިސްޓަރީ  ސިސްޓަމްގައި  އެްކސްޕެޓް ފަރާތްތައް ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި މި (ށ)  

 .ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެވެ ގައި  1 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ގޮތްތައް  ކުރާނެ

 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 ވަޒީފާދޭ ،ންމަތި ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ަވނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .8

 ފަރާތެއްގެ  އެ ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް ފަރާތް

 އެއް " ރެޕްރެޒެްނޓޭޓިވް" މުޢާމަލާތްކުރާނެ ސިސްޓަމުގައި  އެކްސްޕެޓް  ނަމުގައި

  .ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެެއވެ ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް ،ޢައްޔަނުކޮށް

ރާ "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" ގެ ގޮތުގަިއ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކު (ށ) 

 ޢައްޔަނުކުރެވޭީނ އަްނނަިނވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ފަރާތެކެވެ.

 ؛އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޖެންސީ )1(

 ނުވަތަ  ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން )2(

 އެޖެންޓް؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އައްޔަންކުާރ  )3(
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 އެކްސްޕެޓް  ،ޢައްޔަނުުކރުމާއި ންޓޭޓިވް ރެޕްރެޒެމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  (ނ) 

 ،އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ،ވަކިކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ސިސްޓަމުގައި

 .ބަާޔންކޮށްފައިވާނެެއވެ ގައި 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ 
 ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

 ސިސްޓަމުގައި  އެކްސްޕެޓް 
 މުޢާމަލާތްތަކަށް  ކުރާ
 މާވުން ޒިން

 އެކްސްޕެޓް ނަމުގައި  ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ ދަށުން  މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .9

 ޢައްޔަނުކޮށް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް  މުޢާމަލާތްކުރާނެ ސިސްޓަމުގައި

 ސިސްޓަމުގެ އެކްސްޕެޓް  ،ރެޕްރެެޒންޓޭޓިވް އެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު

 ޒިންމާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އެންމެހައި  ރާ ކު ޭބނުންކޮށްެގން" ކްރެެޑންޝަލްސް"

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެެވ.  އައްޔަންކުރި  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެ  ،ނަގާނީ

 އެކްސްޕެޓް  ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ފިޔަވަޅެއް  ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ ގުިޅގެން  މުޢާމަލާތްތަކާ ހިްނގާ ސިސްޓަމުގައި

 ޖަދުވަލު  ގަވާިއދުގެ މި  އަާޅނީ ފިޔަަވޅު ފަރާތަކާމެދު އެ  ،ހިއްޖެނަމަޖެ އަޅަން 

 .މަތިްނނެވެ ގޮތުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި 7

 ނުވަތަ  ނުހޯދައި ހުއްދަ
 ހުއްދައާ ދޫކޮށްފައިވާ 

 އެކްސްޕެޓް  ޚިލާފަށް
 ބޭނުންކުރުން  ސިސްޓަމް 

ގޮތުެގ މަތިްނ ހޯދަންޖެޭހ ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ގައި 1 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .10

ހުއްދަ ުނހޯދައި (ރަޖިސްޓަީރ ނުކޮށް) ނުވަަތ ދޫކޮށްފައިވާ ހުްއދައާ ޚިލާފަްށ 

  އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭުނންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

        ފަރާތަކާމެދު ކުރާ  ކަމެއް  ފަދަ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 މަތިން ޮގތުގެ ގައިވާ 7 ޖަދުވަލު އާއި 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ
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 ވަނަ ބާބު  4

ހުއްދަތައް ބޭނުންވާ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން  

 ކޯޓާ ހޯދުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން (ހ) .11 ކޯޓާއަށް އެދުން 

މިނިސްޓްރީން ދޫުކރާ ބިދޭސީްނ  ،ވުމަށް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ގެނެޭވނީކުރު

 އެވެ. ގަވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ ކޯޓާ ހޯދުމަށްފަހު

 ދަށުން  ގެ ) ާޤނޫނު  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ( 2014/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ށ)  

 ކޮންމެ  ހިދިވެ ،ވިޔަފާރިއަކަށާއި ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 އެެހނިހެން  ޤާޫނނީ  ،އޮފީހަކަށާއި ޮކންމެ ސަރުކާރުގެ ،ފަރުދަކަށާއި

 ބިދޭސީން  ،މަތިން ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައި  މި ،ޝަޚްޞުތަކަށް

  .އެދެޭވނެއެވެ ކޯޓާއަށް ގެނައުމުގެ ވަޒީފާއަށް

 އްދާގައިމާ އެ ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ެއހެން  ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

ދޫކުރެޭވ ކޯޓާގެ ތެރެިއން ގެވެށި މަސައްކަތަށް  ފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

           ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ ފިޔަވައި އެެހނިެހން މަސައްކަތްތަކަށް ކޯާޓ ދޫކުރެވޭީނ 

 .ުކރުމުންނެވެ ރަޖިސްޓަރީ  ގައި" ޕޯޓަލް ޖޮބް - ސެންަޓރ ޖޮބް ނޭޝަނަލް "

 ވަޒީފާއަށް ބިދޭީސން ،ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ޝަރުޠު  އެުދމުގެ ކޯޓާއަށް ،ދޫކުރެޭވނީ ކޯޓާ  އެދުމުން ކޯޓާއަށް  ގެނައުމުގެ

 ތެރެއިން  ސިސްޓަމްގެ  އެކްސްޕެޓް ހޯދުމަށް ކޯޓާ ،ފުރިހަމަވުމާއެކު

 މާއްދާގައި ަވނަ  12 ގަވާއިދުގެ  މި ،ހުށަހަޅައި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

  .ދެއްކުމުްނނެވެ ފީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

        ޖަދުވަުލ  ގަާވއިދުގެ މި ،ދޫކުރެޭވނީ ކޯޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި (ބ)  

    ބެހޭ  ދޫކުރުމާ ކޯޓާ  ގެނައުމަށް ވަޒީފާއަށް ބިދޭސީން " ހިމެނޭ  ގައި 2

 .މަތިްނނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި" އުސޫލު

 ބިދޭސީން  މަިތން ގޮތުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ަވނަ 11 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .12 ފީ  ކޯޓާ

 ގަވާއިދުގައި  މި  ،ހުށަެހޅުމުން އެދި ކޯޓާއަށް  ގެނައުމުގެ ވަޒީފާއަށް
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) ބާރަ( 12 ގޮތުަގއި ފީގެ  ކޯޓާ ،ދޫކުރެވޭނީ ކޯޓާ  މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުވަތަ  މިނިސްްޓރީއަށް ،ރުފިޔާ) ހާސްދެ( 2,000/- މުއްދަތަށް މަސްދުވަހުގެ

 .ދެއްކުމުްނނެވެ ތަނަކަށް ަކނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން

 ނެގުމުގެ  ފީ ކޯޓާ" ގަިއވާ 3 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ދައްކާނީ ފީ ކޯޓާ (ށ)  

 .މަތިްނނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި" އުސޫލު

ށްފައިީވ ނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި މި ގަވާއިދުގައި ެއހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ (ނ)  

         މަހުގެ ަވނަ އަހަރުެގ ޖުލައި 2021 ބަޔާންކުރާ ކޯާޓ ފީ ދައްކަްނ ފަށާނީ،

 ފެށިގެްނނެވެ. ވަނަ ދުވަުހން 1

          ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ،ކަނޑައަޅާނީ މުއްދަތު ކޯޓާގެ ދޫކުރާ ދަށުން ބާބުގެ މި .13 މުއްދަތު  ކޯޓާގެ 

 .މަތިންެނވެ ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުގައި  ގައިވާ 2

 ބިދޭސީން  ނުހޯދައި  ކޯޓާ
 ގެންގުޅުން  ވަޒީފާގައި

 ދޫކޮށްފައިވާ މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .14

 ބިދޭސީއަކު ޚިލާފަށް  ަގވާއިދާ މި ،ނެތި ހޯދުމެއް ކޯޓާ ނުވަތަ  އިތުރަށް ކޯޓާގެ

 ކުރުވުމަކީ  މަސައްކަެތއް ލައްވައި ބިދޭސީއަކު ނުވަތަ ގެންގުޅުމަކީ ޒީފާގައިވަ

 .މަނާކަމެކެވެ

 ދޫކޮށްފައިވާ ގެންުގޅުމަށްޓަކައި ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ށ)  

 ޚިލާފަށް  ގަާވއިދާ މި  ،ބިދޭސީއަކު ެގނެސްފައިވާ  ާރއްޖެ ދަށުން  ކޯޓާއެއްގެ

 ނުވަތަ ،ބަދަލުކުުރމަކީ މަސައްކަތަކަށް ުނވަތަ ވަޒީފާއަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން

 .މަނާކަމެކެވެ ޮފނުވުމަކީ ނުވަތަ ،ވީއްލުމަކީ

 ފަރާތަކާމެދު ކުރާ  ކަމެއް  ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ށ( އާއި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .ޢަމަލުކުރެޭވނެއެވެ  މަތިން ގޮތުގެ  ގަިއވާ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
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 ވަރކް ޕަރމިޓް
 

 ފަރާތަކަށް ބިދޭސީ  ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (ހ) .15 ވަރކް ޕަރމިޓް 

 މުއްދަތުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ،ހުރެވޭނީ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ) ަވރކް ޕަރމިޓް( ހުއްދަ ހުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

   ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރްކ ޕަރމިޓް ފަރާތަކަށް ބަޔާންުކރާ ަގއި )ހ( މާއްދާގެ މި )(ށ  

 ވަޒީފާ  ާރއްޖޭގައި ބިދޭސީން " ބަާޔންކުރާ  ަގއި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ  މި

) ވަރކް ޕަރމިޓް( ހުއްދަ  ހުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުއްދަތުގައި އަދާކުރާ

 ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުަގއި އެ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންުކރާ ގައި" އުސޫލު ދޫކުރުމުގެ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނެ 
  ކެޓަގަރީތައް

 ތިރީގައި  ކެޓަގަރީަތއް ދޫކުރެވޭ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ވަރްކ ޕަރމިޓް (ހ) .16

 .މިވަނީއެވެ

 : ކެޓަަގރީ ެމނީޖީރިއަލް އެްނޑް ޕްރޮފެޝަނަލް )1(   

 ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް މަޤާމުތަކަކީ ހިމެނޭ ތީގައިގިން މި

 އެއަްށވުރެ ނުވަތަ  7 ލެެވލް ސެޓުފިކެޓު ކަނޑަައޅާފައިވާ އޮތޯރިޓީން

 ފަރާތްތަކުން  ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ތަޢުލީމު ލެވެލަކަށް  މަތީ

 .މަޤާމުތަކެވެ މަސައްކަތްކުރާ

 : ކެޓަަގރީ ޕްރޮފެަޝނަލް-ނޮން )2(   

 ެއޑިއުކޭޝަުނން  ސެކަންޑަރީ ،މަޤާމުތަކަކީ ހިމެނޭ  ގިންތީގައި މި

 ަކނޑަައޅާަފއިވާ އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްިޑވްސް  ފެށިގެން

 ތަުޢލީމު ހަމައަށް ލެެވލާ އެ ގޮތަށް ހިމެނޭ 6 ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު

 ުނވަތަ ހުރި ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ  އެ ެފންވަރުގެ ުނވަތަ ހާސިލުކޮށް

މަސައްކަްތތައް  ކުރެވިދާނެ  ހުަނރެއްނެތި  އެއްވެސް  ،އާދައިގެ އެންމެ

 ެއނގޭ  ކިޔަން އިރުޝާދުތައް މެނުއަލްތަކުގައިވާ ،މަޤާމުތަކާއި ހިމެނޭ

 ޭބސިކް މަސައްކަތުގެ  ތަޖުރިބާިއން މަސައްކަތުގެ އަދި ފަރާތްތަކާއި

 .މަޤާމުތަކެވެ ކަތްކުރާމަސައް  ފަރާތްތަކުން ދަސްވެފައިވާ  ހުނަރު
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 : ރީކެޓަގަ ޑޮމެސްޓިކް )3(   

 މަސައްކަތްކުރާ ގެވެށި މަޤާމުތަކަކީ ހިމެނޭ ގިންތީގައި މި

 .މަޤާމުތަކެވެ

، ތަކުގެ ިލސްޓުމަޤާމުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ ކެޓަަގރީތަކުގައި ހިމެނޭ  (ށ)  

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މިނިސްޓްރީްނ  90 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ

 ވެ.ކުރަންާވނެއެޢުއާންމުކޮށް ޝާއި

އެންޓްރީ  ވަރކް ޕަރމިޓް
 ޕާސް 

   އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޕާސްއަކީ  އެންޓްރީ ވަރކް ޕަރމިޓް  (ހ) .17

 ގަވާއިދުގެ މި ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ބިދޭސީ އެދޭ ހޯދުމަށް ވަރކް ޕަރމިޓް

 ރާއްޖޭގައި  ،ެގ ޝަރުޠު ފުިރހަމަވާ ފަރާތަކަށްވަރކް ޕަރމިޓު ދަށުން

 .ުހއްދައެކެވެ ދޫކުރެވޭ އެތެރެވުމަށް ރާއްޖެ ކުރުމަށްޓަކައިމަސައްކަތް

 އެންޓްރީ  ގަވާއިދުަގއި މި ،ޭބނުންުކރެވޭނީ ޕާސް ވަރކް ޕަރމިޓް ެއންޓްރީ  (ށ)  

 މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ  މުއްދަތުކަމުގައި ޕާސްގެ

 އެތެރެވުމަށް ރާއްޖެ  މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ،މުއްދަތުގައި

 .އެކަންޏެވެ

 ގޮތެއްގެ  ޚިލާފުުނވާނެ މާއްދާއާ  މި ،މުއްދަތަކީ ޕާސްގެ  އެންޓްރީ ވަރކް ޕަރމިޓް  (ނ)  

(ެއްއސަތޭކަ ވިހި)  120 ،ފެށިެގން ތާރީޚުން ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ އެ ،މަތިން

       ހޯދާފައިވާނަމަ ވަރކް ޕަރމިޓް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ ނުވަތަ ދުވަސް

 .ހަމައަށެވެ ލިބުމާ  ޕަރމިޓްވަރކް އެ

ަވރކް ޕަރމިްޓ  ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ެއހެން  ަގއި) ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ހުއްދަ އެ ،އެތެރެވެޭވނީ  ރާއްޖެ ފަރާތަކަށް ބިދޭސީ ދަށުން ޕާސްގެ އެންޓްރީ

 .(ނުވަދިަހ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައެވެ 90 ތާރީުޚން ފެށިގެން ދޫކުރެވުނު

 ބިދޭސީއަކު ދަށުން ޕާސްގެ އެންޓްރީވަރކް ޕަރމިޓް  ،ދަށުން ހޯދާ ގެމާއްދާ މި (ބ)  

      ތެރޭގައި  (ފަނަރަ) ދުވަުހގެ 15 ،ފެށިގެން ތާރީޚުން  އެތެރެވާ ރާއްޖެ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2007/1ޤާޫނުނ ަނންބަރު އަދި  ޕަރމިޓް،ވަރކް 

 .ވެހޯދަންާވނެއެ ވާރކް ވީޒާގައި ބަާޔންކުރާ  އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާޫނނު)
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 ނުހެއްދިއްޖެ  ވަރކް ޕަރމިޓް  މުއްދަތުގައި ބަާޔންކުރާ ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި (ޅ)  

 ޫޖރިމަނާއަކާއެކު  މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންުކރާ ަގއި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ނަމަ

 .ހައްަދންާވނެއެވެ ަވރކް ޕަރމިޓް ތެޭރގައި (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ 15 އިތުރު

ިއ ެއހެްނ ބަޔާްނކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ    މި މާއްދާގެ (ނ) ގަ (ކ)  

(ރ) ަގއި ބަޔާންުކރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބިދޭީސ ފަރާތުން ާރްއޖެ އެތެރެވެ، 

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ވަރކް ޕަރމިްޓ 

 ނުހައްދައިފި ނަމަ، މި މާއްދާގެ (ޅ) ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުްއދަތު ހަމަވާ

ތާރީޚުގައި، އެ ފަރާތަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ަވރކް ޕަރމިޓް ެއންޓްރީ ޕާްސ 

 ބާޠިލުކުރެވޭެނއެވެ.

މްޕްލޯއިމެންޓް އެ  ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން  ފެށުމުގެ ކުރަންޢަމަލު ގަވާއިދަށް މި (އ)  

ތެރެއިން، އެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބިދޭސީން ފަާރތްތައް ރާއްޖެ   ތަކުގެއެޕްރޫވަލް

ކުރަްނ ޢަމަލުތައް، މި ގަވާއިދަށް މްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫަވލް ނުވާ އެއެތެރެވެފައި

ޕާސްެގ  ފެށުމުން ބެލެވޭނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް އެްނޓްރީ

 އެވެ.ގޮތުގަ

ކުރަން ޢަމަލުމި ގަވާއިދަށް 
ރާއްޖެ  ،ފެށުމުގެ ކުރިން

އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
 ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން 

 އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން  ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް މި .18

       ،ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީ އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި ދަށުން އެޕްރޫވަލްތަކުގެ

 މަތިްނ      ގޮތުގެ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި  ގަިއވާ 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ  މި

 .ދަްނވާނެއެވެއްހަ ވަރކް ޕަރމިޓް

          މަހަކަށް ގޮތުަގއި ފީގެ ޕަރމިޓް ވަރކް ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް (ހ) .19 ފީ  ޕަރމިޓް  ވަރކް 

 ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީައށް ރުފިޔާ ފަންސާްސ) ިތންސަތޭކަ( 350/-

 .ދެއްކުމުްނނެވެ ަކނޑައަާޅ ތަނަކަށް މިނިސްޓްރީން

        ،ގޮތް ދައްކާނެ ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 .ބަޔާންކޮށްފައިާވނެެއވެ އުސޫލުގައި  ގައިވާ  4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

ަސރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުިރހާ ފީއަކާއި ފައިސާއެއް  ގުޅިގެން ޕަރމިޓާ ވަރކް (ނ)  

އެއް ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިފަދަ ފީ ގަވާއިދުން ދެއްކުމަކީ ވަޒީފާދޭ

ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅިެގން ސީދާގޮތުން ވިަޔސް ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ވިޔަްސ 

 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުގެ އަތުން އެއްެވސް ފައިސާއެްއ ނަގަިއގެްނ ުނވާނެއެވެ.



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު              R-16/2021 : ންބަރުނަ ގަވާއިދު            21އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  12 
 

 .މަތިްނެނވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ދޫކުރެޭވނީ ވަރކް ޕަރމިޓް (ހ) .20 މުއްދަތު  ވަރކް ޕަރމިޓްގެ 

 ވަރކް ޕަރމިޓް ކެޓަގަރީއަށް  މެނެޖީރިައލް އެްނޑް ރޮފެޝަނަލްޕް )1(   

 ުނވަތަ އަަހރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށް) އެކެއް( 1 މަދުވެެގން ދޫކުރެވޭނީ

 .މުއްދަތަށެވެ ައހަރުދުވަހުގެ) ތިނެއް ( 3 ގިނަވެެގން

ދޫކުރެވޭީނ        ވަރކް ޕަރމިޓް ކެޓަގަރީއަށް ޕްރޮފެަޝނަލް-ނޮން )2(   

 .މުއްދަތަށެވެ އަހަރުދުަވހުގެ )އެކެއް( 1

 ދޫކުރެވޭީނ މަދުވެގެްނ      ވަރކް ޕަރމިޓް ކެޓަގަރީއަށް ޑޮމެސްޓިކް )3(   

          ގިނަވެެގްނ  ނުވަތަ ދުވަހުެގ މުއްދަތަށްއަހަރު) އެކެއް ( 1

 .މުއްދަތަށެވެ އަހަރުދުވަހުގެ ) ދޭއް( 2

 ،އިތުރަށް މުއްދަތުގެ ޓްގެވަރކް ޕަރމި ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ގަވާއިދުގެ  މި ،އަދާކުަރން އެދޭނަމަ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި  ބިދޭސީ ފަރާތަކުން

 ގެ ވަރކް ޕަރމިޓު މަތިން ގޮތުގެ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ އުސޫުލގައި ގައިވާ  4 ޖަދުވަލު

 .އިތުރުކުރަންވާނެެއވެ މުއްދަތު

ޕްރޮފެޝަނަލް -ނޮން
ކެޓަގަރީގެ ފަރާތްތަކަށް 

 ރމިޓް ދެވޭނެ ވަރކް ޕަ
 އެންމެ ދިގު މުއްދަތު 

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުާރ  2 ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ގެ   16 މި ގަވާއިދުގެ (ހ) .21

ޕްރޮފެަޝނަލް ކެޓަގަރީަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން އެއްވެްސ -ނޮން

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހރުމަށް، ސްކިްލޑް) ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ހުނަރެއް ނެތް (އަން 

    މި މާއްދާގެ (ނ) އާިއ ، ވަރކް ޕަރމިޓް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަެހވެ. 5 (ރ) ާއ ޚިލާފުނުާވނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން

 މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތްތައް ނެތް  ހުނަެރއް އެއްވެސް  ،ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ހަށިގަނޑުގެ  ގޮތެއްގައި  އާންމު ،ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތުގައި މަޤާމުތަކުގެ

      ހުނަރެްއނެތި  އެއްވެސް ،އާދައިގެ އެންމެ ،ބޭުނންވާ ބުންވަރު ބާރާއި

 ،މަޤާމުތަކާއި ހިމެނޭ  މަސައްކަތްތައް  ސްކިްލޑް) ކުރެވިާދނެ (އަން 

 މަސައްކަތުގެ އަދި ފަރާތްތަކާއި އެނގޭ ކިަޔން އިރުޝާދުތައް މެނުއަލްތަކުގައިވާ

 ފަރާތްތައް ދަސްވެފައިވާ  ހުނަރު  ބޭސިކް އްކަތުގެމަސަ ތަޖުރިބާއިން

 .މަޤާމުތަކަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ
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ދުަވުހގެ މުއްދަތު އަހަރު) ފަހެއް( 5 ،ބަޔާންކުރާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

ޒާއެއްގައި ެމނދުނުކެނިޑ ، ވަރްކ ޕަރމިޓް ުނވަތަ ވަރްކ ވީގުނުމުގައި

ދޭއް) އަހަރަށްވުެރ ދިގު ނޫްނ ( 2 ރާއްޖޭގައި ުހންަނ މުއްދަތާއި، އަދި

 ދުކެނޑުމަކަށްފަހު ުހންަނ މުއްދަތު ހިމެނޭެނއެވެ.ނމުއްދަތެއްގެ މެ

 މާއްދާގައި އެ ،ނަމަވެސް ބަާޔންކޮށްފައިވީ އެެހން ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

     އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަކަށްފަހު، މަދުވެގެްނ   5 ،ފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކުރާ

އަދާކުރުމަށް       ވަުހގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ރާއްޖޭގަިއ ވަޒީފާ އަހަރުދު 2

 .ދޫކުރުޭވނެއެވެ ވަރކް ޕަރމިޓް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، ިމ ގަވާއިދަށް  )ބ(  

ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި އެއްެވސް މުއްދަތެްއ ޢަމަލު

 .ނުހިމެނޭެނއެވެ

 ،މަޤާމު ،ފަރާތް ވަޒީފާދޭ 
 ބަދަލުވުން  ސައިޓް  ވަރކް 

ބިދޭީސ  ކުރަުމންދާ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި  ދަށުން  ޕަރމިޓެއްގެ  ވަރކް (ހ) .22

 ގަިއވާ  4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ  މި ،ބަދަލުކުރެވޭނީ ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ

 ބަދަލުވާ ،ބަދަލުކޮށް ރާތްފަ ވަޒީފާދޭ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި

 އެވެ.ގަހޯދުމަށްފަހު ވަރކް ޕަރމިޓެއް  އައު  ނަމުގައި ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ

 ބިޭދސީ ފަރާތެއް ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތް ރާއްޖޭގައި ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓެއްގެ (ށ)  

 ،ބަދަލުކުރެވޭނީ މަޤާމަކަށް އެހެން  ޫނން މަޤާމު ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް

 މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުޫސލުގައި ގައިވާ 4 ޖަދުވަލު ދުގެގަވާއި މި

 ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. މަޤާމު

ބިދޭީސ  ކުރަުމންދާ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި  ދަށުން  ވަރކް ޕަރމިޓެއްގެ  (ނ)  

    ،ަބދަލުކުރެވޭނީ" ސައިޓް ވަރކް" ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތަކަށް

 މަތިން  ޮގތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލުަގއި  ގައިވާ  4 ވަލުޖަދުގަވާއިދުެގ  މި

 .ބަދަލުކޮށްގެްނނެވެ ސައިޓް

 ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ބާޠިލުކުރުން 

 .މިވަީނއެވެ ތިީރގައި ހާލަތްތައް ބާޠިލުުކރެވޭނެ  ވަރކް ޕަރމިޓް (ހ) .23
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       ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާްނކުރާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )1(   

ބިދޭީސ  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގައި  ދަށުން  ކް ޕަރމިޓެއްގެ ވަރ

 ުނވަތަ ދިޔުމުން ފުރަިއގެން  ރާއްޖެއިން ވަކިވެެގން ފަރާތެއް ވަޒީފާއިން

 ؛ފޮުނވައިލުމުން ރާއްޖެިއން ވަކިކޮށް ވަޒީފާއިން

       ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާްނކުރާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )2(   

ބިދޭީސ  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގައި  ދަށުން  ރމިޓެއްގެ ވަރކް ޕަ

ަވަނ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ޮގތުގެ  22 ފަރާތެއް، މި ގަވާއިދުގެ 

 ން.މުމަތިން، އެހެްނ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވު

 ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ ފިލާފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ގެއްލިފައި ފަރާތް ބިދޭސީ )3(   

 ޮގތުގެ އުސޫލުގައިވާ  ގަިއވާ 8 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ  މި ،ރުމުންރިޕޯޓްކު

 ؛މަތިން

 ؛ނިޔާވުމުން ފަރާތް ބިދޭސީ )4(   

 ވަރްކ ޕަރމިޓާ ވަރކް ޕަރމިޓްގެ ަޝރުޠެއްެގ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ  )5(   

     ގަވާއިދުގަިއ ުނވަތަ  މި ކަމަށް  ޖެޭހނެ ފުރިހަމަކުަރން ގުޅިގެން 

އެއްވެސް ޝަުރޠެްއ  ބަޔާންުކރާ ގައި 4 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ

 .ންމު ނުކުރު ން ނުވަތަ ފުިރހަމަމުއުނިވު

 ވަޒީފާދޭ ފަާރތުގެ ،ފަރާތް ބިދޭސީ  ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް  )6(   

 ގޮސްފައިާވކަން  ފުރަިއގެން  ރާއްޖެއިން އަދި ނޫޅޭަކން ވަޒީފާގައި

        ،ތުންފަރާ ބިދޭސީ  ދޫކޮށްފައިވާ ވަރްކ ޕަރމިޓް ،ބަޔާންކޮށް

 އެދި ކެންސަލްކޮށްދިނުމަށް ވަރކް ޕަރމިޓް  ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބަޔާްނކުާރ  ،ނަމަ ހުށަހަޅައިފި  މިނިސްޓްރީއަށް

 ގޮތުގެ މަތިން.

 އިދާރާައކުން  ދައުލަތުގެ  ،ުގޅިގެން ަކންކަމާ ބަޔާންުކރާ ގަވާއިދުގައި މި )7(   

 ޮގތުގެ ޚިލާފުނުވާނޭ މި ގަވާއިދާ ،ށަހަޅައިފިނަމަހު މިނިސްޓްރީއަށް

 ؛މަތިން އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން ،މަތިން
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ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިދޭީސ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަުކން، )8(   

(ތިެނއް)  3 ،ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާީއ ކުށެއްެގ ތުހުމަތުގައި

ށް ބަންދެްއގަިއ ކަމުއްދަތަ ެރ ދިގުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވުމަސް

  މި މާއްދާގެ (ރ) ަގއި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެ މަިތން.  ބަހައްޓައިފި ނަމަ،

 ކެްނސަލްކޮށްދިުނމަށް ވަރްކ ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ބިދޭސީ )9(   

 ން.މުއަމުރުކުރު ކޯޓަކުން ،އެދި

ބިދޭީސ  ކުރަމުންދާއަދާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި  ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓް )10(   

 .ންމުބަދަލުވު ދަށަށް ޒާއެއްގެވީ އެހެން  ނޫން ވަރކް ވީޒާ ފަރާތް، 

ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެ ަމތިްނ ) 6(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ   (ށ)  

       ، ކުަރން އެދެފި ަނމަވަރްކ ޕަރމިޓް ާބޠިލު ދޭސީ ފަރާތުގެބި

ދެވޭނެެއވެ. ކޮށް ާބޠިލު ދޫކޮށްފައިާވ ވަރްކ ޕަރމިޓްށްއެ ފަރާތަ

އެ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދިވެިހރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުަމށް،  ،ނަމަވެސް

ދޫކުރެޭވނީ، ފަރާތެއްެގ ނަމުގައި ވަރްކ ޕަރމިޓް އެެހން ވަޒީފާ ދޭ 

ދުވަްސ މަސް 6ން ފެށިގެްނ ޚު ކުރެުވނު ތާރީވަރކް ޕަރމިޓް ބާިޠލު

ިރން އެެހން ފަރާެތއްެގ މަސްދުވަސް ފުރިހަމަވުމުގެ ކު 6ފަހުންނެވެ. 

ވަޒީފާއަކަށް އަންނަނަމަ، ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެޭވނީ ކުރީގެ ަވޒީފާ 

 ދޭ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެްތ ކަމުގެ ލިުޔން ހުށަެހޅުމުްނނެވެ.

        ) ގަިއ ެއހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަމަވެސް، ށ(މި މާއްދާގެ   (ނ)  

އެ ބިދޭީސ  ،ރާތެއްެގ ވަޒީފާފައެހެން ފާ ދޭ ޒީވަކި މުއްދަތަކަށް ވަ

         ،ިނންމައިފި ަނމަކޯޓަުކން އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފަރާތަށް 

ެއހެްނ އެ މުއްދަތަކާ ހަމައަށް، އެ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދޭ 

 ނުުކރެވޭނެެއވެ.ނަމުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ދުލެްއ  ފަރާތެއްގެ

ިއ ބަޔާންުކރާ ޮގތުގެ ަވަނ ަނންބަރުގަ )8( މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ   (ރ)  

ުކރަްނ ެއދެފި ްނ ފަރާތުްނ ަވރކް ަޕރމިޓް ބާޠިލުމަތިން ވަޒީފާ ދި

ކޮށްފައިާވ ވަރްކ ޕަރމިޓް ެގ ނަމުގަިއ ދޫފަރާތު އެ، ނަމަ

ދެވޭނެއެވެ. އަދި ިމ ފަދަ ބަންދެއްގަިއ ުހންަނ މުއްދަތުގަިއ ބާޠިލުކޮށް
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 ،ރމިޓް ފީބަާޔންކުރާ ވަރކް ޕަ  ވަނަ މާއްދާގައި 19 ދުގެމި ގަވާއި

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދައްކާކަށް ނުޖެޭހނެއެވެ.

 ނުހޯދައި ޕަރމިޓް  ވަރކް 
 ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން
 ގެންގުޅުން 

       ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި  ަވނަ 16 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .24

 ކުބިދޭސީއަ ޚިލާފަށް  މާއްދާތަކާ ގަވާއިދުގެ މި ،ނުހޯދައި ވަރކް ޕަރމިޓް

 ކުރުވުމަކީ  މަސައްކަެތއް ލަްއވައި ބިދޭސީއަކު  ނުވަތަ ،ވަޒީފާގައި ގެންުގޅުމަކީ

 .މަނާކަމެކެވެ

ެގްނގުޅުމަށްޓަކައި            ވަޒީފާގައި ބިދޭީސން ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި (ށ)  

 ،ފަރާތެއް ބިދޭސީ މަސައްކަތްކުރަުމންދާ ރާއްޖޭގައި ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓެއްގެ

 ަމސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ މި

 .މަނާކަމެެކވެ ފޮނުވުމަކީ  ނުވަތަ ،ވީއްލުމަކީ ނުވަތަ ،ބަދަލުކުރުމަކީ

 ފަރާތަކާމެދު ކުރާ  ކަމެއް  ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ށ( އާއި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .ޢަމަލުކުެރވޭނެެއވެ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

ބެހެއްޓުން ޑިޕޮޒިޓް  

 ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް ބިދޭސީ  އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ) .25 ބެހެއްޓުން  ޑިޕޮޒިޓް 

 ޑިޕޮޒިޓެއް  މިނިސްޓްރީގައި  ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 .ބަހައްޓަންވާނެެއވެ

 ނުވަތަ  ވަރްކ ޕަރމިޓް ،ޑިޕޮޒިޓަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ) ހ( ގެމާއްދާ މި (ށ)  

 ސަރުކާރުން  ،ބިދޭސީއަކު އެތެރެވެފައިވާ ރާއްޖެ ދަށުން  އެއްގެއެންޓްރީ ޕާސް

 ގަވާއިދުގެ  މި ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ނުވަތަ  ،ހާލަތެއްަގއި ބޭނުްނވެއްޖެ ފުރުވައިލަން 

 ކުރުމަށް ަކމެއް އެ ހާލަތެްއގައި ނުވާއުފުލައިފައި  މާއެއްޒިން އުފުލަންޖެހޭ ދަށުން

 .ޑިޕޮޒިޓެކެވެ ބަހައްޓާ ބޭުނންކުރުމަށް ސަރުކާުރން ކުރުމަށް ޚަރަދުތައް ހިނގާނެ 

 ގޮތުގެ  ޢަމަުލކުރާނެ ެނގުމުގައި ޑިޕޮޒިޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .ވެބަާޔންކޮށްފައިވާނެއެ ގައި 5 ޖަދުވަލު ގަާވއިދުގެ މި އުސޫލު
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 ރިފަންޑް ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް 
 ކުރުން 

 ޑިޕޮޒިޓް  ބަހައްޓާފައިވާ މިިނސްޓްރީގައި  ނަމުގައި  ބިދޭސީއެއްގެ  ގެންނަ  ވަޒީފާއަކަށް .26

 އުސޫލުގައިވާ  ބަާޔންޮކށްފައިވާ ަގއި 5 ޖަދުވަލު  ަގވާއިދުގެ މި ުކރެވޭނީ  ރިފަްނޑު ފައިސާ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

 އިތުރަށް ޑިޕޮޒިޓަށްވުރެ 
 ފައިސާ  ޚަރަދަށް  ނގާ ހި

 ދެއްކުން 

 ޒިންމާއެއް  އުފުލަންޖެހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި ،ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ (ހ) .27

 ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ ،ސަބަބަކާހުރެ އެޫނންވެސް  ނުވަތަ  ނުއުފުލައިގެން 

 އަދަދަކަށް އިތުރުވާ އަދަދަށްވުރެ ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް ބަހައްޓައިފައިވާ

 ގަވާއިދުގެ މި ،އަދަދު އިތުރުވާ އެ ،ޖެހިއްެޖނަމަ ންސަރުކާރުން ަޚރަދުކުރަ

 ިމނިސްޓްރީއަށް  މަތިން ުއސޫލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 5 ޖަދުވަލު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

      ފަރާތްތަކާމެދު  ނުދައްކާ ފައިސާ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 .ޢަމަލުކުެރވޭނެެއވެ ތިންމަ ގޮތުގެ ގައިވާ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

 ވަނަ ބާބު  5

ބެލެހެއްޓުން ގެންގުޅުމާއި ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން  

 

 ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން
 ގެންގުޅުން 

 ޤާނޫނު  ،ެގންގުެޅންާވނީ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގައި ބިދޭސީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ) .28

 2007/1 ާޤނޫނު ނަންަބރު ،އާއި) ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު

 ދަށުން  ގެަތކުޤާޫނނު އެ  ،އާއި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭަޝންގެ ާޤނޫނު)

 ކަންތައްތައް  އުސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ހަދާފައިވާ

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ  ޒުނުވާނޭ އާރުތަ ޤާނޫނާ  އެ ،ފުރިހަމަކޮށް

 ކަންތައްތަކާ  ދިމާވާ ެޅނިކޮށްގެންގު ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން ޚިލާފަށް އިދާގަވާ (ށ)  

ބިދޭސީމީާހ  ވަޒީފާދީގެން ޚިލާފަށް ގަވައިދާ ޒިންމާތައް، ނަަގންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން 

ގެންގުުޅނު ފަރާުތން ަނގަންާވނެއެވެ. އަދި ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ ެގަނއި ފަރާތުން، 

 އިދުގެ ގަވާ މި ފަރާތާމެދުވެސް، މި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ 

 ތިޔާުރ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެެވ.ޚްމުގެ އިދަށުން ފިޔަވަޅު ެއޅު
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 ރާއްޖެ  ބިދޭސީއަކު
 ބިދޭސީއަކާ އެ އައުމުން

 ހަވާލުވުން 

 ބިދޭސީއަކަށް އެ ،އެތެރެވާިއރު ރާއްޖެ ބިދޭސީއަކު ައްނނަ ރާއްޖެ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .29

 މެދުވެރިވާ  އުމަށްެގނަ ރާއްޖެ ބިދޭސީއަކު އެ  ނުވަތަ  ،ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

 ބިދޭސީއަކާ  އެ ،ގޮސް ބަނދަރަކަށް ރާއްޖެ އެތެެރވާ ބިދޭސީއަކު އެ ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

 .ހަވާލުވާްނވާނެއެވެ

 އެކަމަޑޭޝަން
 ހަޖައްސައިދިނުން 

 ޖަދުވަލު ގަާވިއދުގެ މި ،މުއްދަތުގައި ހުްނނަ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގައި ބިދޭސީއަކު (ހ) .30

 ހުރުމުގެ  ނިުދމާއި ބިދޭސީއެއްގެ  މަތިން  އުސޫލުގެ  އިވާ ބަޔާންކޮށްފަ ގައި  6

 .ހަމަޖައްަސންވާެނއެވެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ) އެކަމަޑޭޝަން ( އިންތިޒާމު

 ހުރުމުގެ  ބިދޭސީއަކަށް މަތިން  ގޮތުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ(ހ) ގައި  މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ގަވާއިދުގެ  މި  ،ނުވާނަމަ ހަމަޖައްސައިފައި ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ އިންތިޒާމު

 .ޢަމަލުކުރެޭވނެއެވެ މަތިން ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ ނަ ވަ 7 ގެ 7 ޖަދުވަލު

 އަނބުރާ ފަރާތް  ބިދޭސީ
 ފޮނުވައިލުން  ޤައުމަށް

 ،ބިދޭސީއަކު ރާއްެޖ ެގނެސްފައިާވ އެއްވެސް  ވަޒީފާއަށް ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި (ހ) .31

ހަމަވުމުން، ައނބުާރ  ގެ މުއްދަތުވަޒީފާ ނިމުމުން ނުވަަތ ވަރްކ ޕަރމިޓު

 .ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،ކަންތައްތައް ފުރުވައިލުމުގެ ޤައުމަށް

       ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް ،ހަމަނުވިނަމަވެސް މުއްދަތު ގެވަރކް ޕަރމިޓު (ށ)  

 އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް ސަރުކާުރގެ ފޮނުވައިަލން ރާއްޖެއިން މީހަކު އެ

 އިދާރާއަކުން  އެ ަކންތައްތައް ފުރުަވއިލުމުގެ ބިދޭސީއަކު އެ ،ނަމަކަނޑަައޅައިފި

 .މަޖައްސަންާވނެއެވެހަ ފަރާތުން  ވަޒީފާ ދޭ ،މަތިން ގޮތެއްގެ  ކަނޑަައޅާ

 މުއްދަތު ގެވަރްކ ޕަރމިޓު  ބިދޭސީއެއްގެ  ދަށުން ގެ ) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ފޮނުވައިލަން  ންރާއްޖެއި  މީހަކު  އެ ސަބަބަކާހުރެ  އެއްެވސް ހަމަނުވަނީސް 

  ފަރާތުން  ވަޒީފާ ދޭ އަދި  ،ކަނޑައަަޅއި އިދާރާއަުކން  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ 

 އަކު ބިދޭސީ ފުރުާވނުލައިިފނަމަ، އެ  ޤައުމަށް އަނބުރާ  ބީދޭސީއަކު  އެ

 ،ފަރާތާމެދު ދޭވަޒީފާ އެ ،ފުރުވައިލައި ައނބުރާ ޤައުމަށް ޚަރަދުގައި ސަރުކާރުގެ

 .ޢަމަލުކުެރވޭނެެއވެ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އެްއބަސްވުމުގައި ވަޒީފާގެ ،މަރުވެއްޖެނަމަ ބިދޭސީއަކު  އަދާކުރާ ވަޒީފާ (ހ) .32 މަރުވުން  މުވައްޒަފު  ބިދޭސީ

 އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާގެ ،ޢަމަލުކުރުމާއެކު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 މީހާގެ  މަރުވި ،ލަތްތަކުގަިއވެސްހާ ނުވާ ކަނޑައަޅާފައި ގޮތަކަށް ވަކި
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 ނުވަތަ  މިޝަނެއް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޤައުމުގެ ނިސްބަތްވާ މީހާ އެ ،އާއިލާއަށާއި

 އެަކން  މިޝަނަކަށް އެ ،ހުިރނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިޝަެނއް ކޮންސިއުލޭޓް

 ދޭވަޒީފާ ިއންތިޒާމުތައް ެއކަމުގެ ޚަރަދާއި ަވޅުލުމުގެ  މީހާ  އެ  ،އަންގައި

 .ޖައްސަންާވނެއެވެހަމަ ފަރާތުން

 މީހާގެ  އެ ފަރާުތން  ާއއިލާގެ ބިދޭސީމީހާގެ އެ ،މަރުވެއްޖެނަމަ ބިދޭސީއަކު (ށ)  

   ،ޭބުނންވެއްޖެނަމަ ގެންދިއުމަށް ައނބުރާ ޤައުމަށް މީހާގެ  އެ  ހަށިގަނޑު 

 ،މަތިން ގޮެތއްގެ އެއްބަސްވާ  އާިއލާއިން  މީހާގެ މަރުވި ފަރާތާއި ވަޒީފާ ދޭ

 ފަރާތުން ވަީޒފާދޭ ަކންކަން މުގެފޮނުވައިލު ޤައުމަށް ގަނޑުހަށި މީހާގެ މަރުވި

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 ނުވަތަ ފިލުން  ބިދޭސީއަކު
 ގެއްލުން 

 ވަޒީފާ ދޭ  ިބދޭސީއަކު ެގނެސްފައިވާ ރާއްޖެ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މި .33

 ގަިއވާ 8 ޖަދުވަލު އިުދގެގަވާ މި އެކަން  ،ގެއްލިއްެޖނަމަ ނުވަތަ  ،ފިލައިފިނަމަ ފަރާތަށް

 .އަްނގަންާވނެއެވެ މިނިސްޓްީރއަށް މަތިން ގޮތުގެ

 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ
 ދަފުތަރުގައި

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ްނ ެއ ބިދޭސީއަކު ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް (ހ) .34

މީހުްނ ޓް ުހްނނަ ރަަށކަށް (މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަރކް ސައި

ނުވަަތ ސިޓީއަކަްށ  ރަށްތަްއ ހިމެޭނ ގޮތަށް)ިޞނާޢީ ރަށްތަކާއި ދިރިނޫޭޅ 

އެ ބިދޭސީއަުކ  ގެންދިޔުމަށް ފަހު  އަދި ވަރކް ސައިޓް ބަދަލުވާ ހާލަތްތަކުގައި،

އަދި މަސައްކަްތ  ،މާއިއެ ރަށުގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަ

ދިޔަ ތާރީޚާިއ މުއްދަތުގެ ސިޓީއަކަށް ެގންއެ ރަށަކަށް ނުވަަތ  ކުރަން އެ 

، އެ ބިދޭސީއަކު ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ރެކޯޑު

ރަޖިސްޓަީރ ގަިއ  ތަރު "ހަރަހެިރ ޕޯރޓަްލ"މިނިސްޓްރީެގ ބިދޭސީންެގ ދަފު

 ކުރަން ާވނެއެވެ.

 ފަރާތުގެ  އެ ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ ،ންމަތި ގޮތުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މި )ށ(  

 މަސައްކަތްތެރީންގެ  ބިދޭސީ ،ބިދޭސީން ގެނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ ނަމުގައި

 ވަނަ  7ގެ  7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ނުކޮށްފިނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ދަފުތަރުގައި

 .ޢަމަލުކުރެޭވނެއެވެ މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ
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ފަރާތުެގ  އެ މަރުވުމުން، ފަރާތެއް އެ ،ފަރުދެއްނަމަ ފަރާތަކީ ވަޒީފާ ދޭ (ހ) .35 މަރުވުން  ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ 

 ފަރާތުގެ  އެ ،ހުއްދަތަކާއި ވަޒީފާގައި ތިބި ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް ނަގާފައިވާ

 ފަރާތެއް  ަބލަހައްާޓނެ ކަންަކން ބިދޭީސންގެ  ެގނެސްފައިވާ ރާއްޖެ  ނަމުގައި

 ވާރިުސންގެ  ރާތުގެ ފަ ފާދޭވަޒީ މަރުވި ،ިނންމަންދެން މެދުވެރިކޮށް ކޯޓު

 ފަރާތްތަކެއް  ުނވަތަ ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓާނެ  ކަންަކން  ބިދޭީސންގެ  ތެރެއިން

 ފަރާތުގެ  ވަޒީފާ ދޭ ،މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކެއްގެ ނުވަތަ  ފަރާތުގެ އެ  ،ކަނޑަައޅައި

 ޢައްޔަނުކުރަން  ފަރާތެއް  އައު  ވަޒީާފ ދޭ ،ައންގައި މިނިސްޓްރީއަށް  ވާރިސުން 

 .ވާނެއެވެ

 ބިދޭސީންނާ  ެގނެސްފައިވާ  ނަމުގައި  ފަރާތް މަރުވުމުން، ެއ ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ (ށ)  

 މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް ކޯޓު  ަހވާލުކުރެޭވނެ ކަންތައްތައް އެންމެހައި  ގުޅޭ

 ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާެގ (ހ) ގަިއ މާއް މި ،ނިންމުމުން

 މެދުވެރިކޮށް ކޯޓު ، ކަންތައްތައް ހައި އެންމެ ގުޅޭ  ބިދޭސީންނާ  ،ބަދަލުގައި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ  ،ނަމަށް ފަރާތުގެ ިނންމި ހަވާލުކުރުމަށް

 އައްޔަންކުރި ފަރާުތން ބަދަލުކުަރންވާެނއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެސް (ނ)  

ަވނަ މާއްދާގަިއ  30 ގެ )ޤާޫނނު (ވަޒީފާއާ ބެހޭ 2008/2 ނޫނު ަނންބަރުޤާ

  ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ނިޔާވި ދުވަުހން ފެށިގެން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން

 އާއި ވަަނ މާއްދާެގ (ހ)  22 ާޤނޫނުގެ  ،(ތިރީްސ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 30

       ނުވަތަ  ،މަލުކޮށްފައި ނުާވަނމަޢަ(ށ) ގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެ މަތިްނ 

(ހ) ގެ ދަށުްނ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށް މިނިސްޓްރީއަްށ  މި މާއްދާގެ

ނުވަތަ ކޯުޓން އެެހން ގޮތަކަށް ކަނޑަައޅާފަިއ  ،އެކަން ައންގާފައި ުނވާނަމަ

(އެކެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން ވަޒީފާގެ އެއްބަްސވުން ބާިޠލުީވ  1 ،ނުވާނަމަ

ްނ ބިދޭީސ ފަރާތްތަކާމެދު ތިރީގަިއ ިމ ބަޔާންކުާރ ގޮތުެގ މަތި ،ކަމަށް ބަލައި

 ކުަރންާވނެއެވެ.ޢަމަލުމިނިސްޓްރީން 

އެ ބިދޭސީެއއްގެ   ،ބިދޭސީއެއް ނަމަ ވާއުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުން ޤަ )1(   

ެއއްެވސް  ،ޓް ފައިާސ ބޭުނންކޮށްޒިއަމިއްލަ ޚަރަދުގަިއ ނުވަތަ ޑިޕޮ

ެއ އިދާާރއެއް  ،އިދާރާއެއްގެ އެހީތެރިކަމެްއ ބޭުނންާވ ނަމަ

 ؛އުމަށް ފޮނުވައިލުންޤަދުވެރިކޮށް، މެ
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 ،ފަރާތެްއ ަނމަ ވާ އެހެްނ ފަރާތެއްެގ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުާވން ޭބނުން )2(   

ފަރާެތއްގެ  (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެތެރޭގައި ވަޒީފާދޭ އެހެން 60

 ވަޒީފާއަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން؛

 ވަޒީފާދޭ އެހެން  ގައި ބަާޔންކުރާ މުއްދަތުގައި) 2(މި އަކުރުގެ  )3(   

ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރެވި ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދޭ ބިޭދސީ 

           ގައި ބަާޔންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ) 1(މިއަކުރުގެ  ،ފަރާތް

ޓް ފަިއސާ ޒިއެ ބިދޭސީއެއްެގ އަމިއްަލ ޚަރަދުގަިއ ުނވަތަ ޑިޕޮ

  ،ވާ ަނމައެއްވެްސ އިދާރާއެއްގެ ެއހީތެރިކަމެއް ބޭުނން ،ބޭނުންކޮށް

 އުމަށް ފޮނުަވއިލުން.ޤައެ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް، 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް އުވާލުމުގެ 
ކުރިން ވަރކް ޕަރމިޓް 

 ކުރުން ބާޠިލު

ނުވަތަ  ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  ،ޕާްޓނަރޝިޕް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނި .36

ެއ ތަނެއްެގ  ،ލުމުެގ ކުރިންެއ ތަނެްއ އުވާ ،އެނޫންެވސް ޤާޫނީނ ޝަހްޞެއްނަމަ

އެ ބިދޭސީއެއްެގ  ،ނަމުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބިދޭސީއަކު ހުިރނަމަ

ބާޠިލުކޮށް ފުރުވާލުމުގެ ަކންކަން ނުވަތަ އެެހން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކަށް ވަރކް ޕަރމިޓް 

 ާވނެއެވެ.ބަދަލުވާނަމަ އެކަްނ ހަމަޖައްސަން
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އަދާކުރުން ވަޒީފާ ވެހިރާއްޖޭގައިދި ބިދޭސީން  

 

 ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުތަކާ

 ޢަމަލުކުރުން 

 ހެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ބިދޭސީން އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ) .37

 .ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ ަގވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި

 ޤާޫނނަކާ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެއްެވސް ،ބިދޭސީން އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ށ)  

 ގަވާއިދެއްގެ  ނުވަތަ  ދަށުން ޤާޫނނެއްގެ  އެ  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ގަާވއިދަކާ ނުވަތަ

 .އެޭޅނެއެވެ ފިޔަވަޅު ފަރާތަކާމެދު އެ ދަށުން

 ދިމާވާ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ
 ޙައްލުކުރުން  މައްސަލަތައް

 ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ ފަރާތްތަކުގެ  އެ ،ބިދޭސީން އަދާކުރާ ފާވަޒީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ) .38

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެފަރާާތ  ،ޙައްލުުކރަންާވނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު              R-16/2021 : ންބަރުނަ ގަވާއިދު            21އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 
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ދެމެދުގައި އެކުލަވައިލެިވ ސޮއިކޮށްފައިާވ ވަޒީފާގެ އެްއބަސްވުމުގައި 

 މަތިްނނެވެ. ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގުޅިެގން  ވަޒީފާއާ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ ،ޙައްލުނުެވއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވާ

 ވަޒީފާ ޙައްލުުކރުމަކީ މައްސަލަ  ހުށަހަޅަިއގެން  އިދާރާތަކަށް  ކަނޑަައޅާފައިވާ

 .ވެޙައްެޤކެ ލިބިގެންވާ  ދޭ ފަރާތަށްބިދޭސީ ފަރާތަށާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ

 ހުއްދަނެތި
 މަސައްކަތްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިަވނީ ނުވަތަ ވަޒީފާގަިއ  .39

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްަދ  ،ގެންގުެޅނީ ުނވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވަނީ

ތުން އެކަްނ ލޭބަރ އެ ފަރާ  ،ނުހޯދައިކަްނ އެ ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ެއނގިއްޖެނަމަ

 ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް އަްނގަންާވނެއެވެ.
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ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ގަވާއިދަށް ފެއްތުން 

 (ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން)

 

 ައދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ އްޖޭގައިރާ ،ކުރިން ފެށުމުގެ ކުރަންޢަމަލު ގަވާއިދަށް މި (ހ) .40 ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން 

       ނުވަތަ  ހުއްދަތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި ،ތެރެއިން ބިދޭސީންގެ

 ހުއްދަތައް  ނަގަންެޖހޭ ދަށުން ގަވާއިދުތަކުގެ  ދިޔަ ބޭުނންކުރެވެމުން  ކުރިން  މީގެ

  ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ބިދޭސީ އުޅެމުންދާ އަދި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނެތި

 ރެގިއުލަރައިޒް ( ފެއްތުމަށް ގަވާއިދަށް މި ،ފަރާތްތައް ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައިމި

 .ދެވޭނެެއވެ ފުރުޞަތު ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި) ކުރުމަށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ފަރާތްތައް މި ަގވާއިދަށް ފެއްތޭީނ  (ށ)  

ގަިއ ބަޔާންކުާރ  9 ޖަދުވަލު (ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭީނ) ިމ ގަވާއިދުގެ 

 އުސޫލުގައި ބަާޔންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންެނވެ.

 ކުރެވޭނެ  ރެގިއުލަރައިޒް
 ފަރާތްތައް 

ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ޢަަމލުމި ގަވާއިދަށް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރެގިއުލަަރއިޒް ކުރެޭވނީ .41

މަންްޓ ކުރެވެމުންދިަޔ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުްނ ނަަގންޖެހޭ އެމްޕްލޯއިޢަމަލުކުރިން 



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު              R-16/2021 : ންބަރުނަ ގަވާއިދު            21އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 
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މި ގަވާއިދަށް  ،އެޕްރޫވަލްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެެރއިން

ކުރަން ފެށުމުގެ ުކރިން އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫަވލްެގ ޢަމަލު

ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނެތި ރާއްޖޭގަިއ ރާއްޖޭ ،މުއްދަތު ހަމަވެ

 ފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުާރ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކެވެ.ވަޒީ

 ކޯޓާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން 
 )ކޯޓާ  އާރް(

 ދަށުން ގަާވިއދުގެ މި އަކީ) ކޯޓާ  އާރް( ކޯޓާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން (ހ) .42

   ،ރައިޒް ކުރުމަށް ޚާްއޞަކުރެވިގެންރެގިއުލަ ފަރާތްތައް ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ

 އުސޫލުތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޔާްނކުރާވަނަ މާއްދާގައި  11މި ގަވާއިދުގެ 

 ކޯޓާއެކެވެ. ދޫކުރެވޭ

މުތަކުގައި ޤާމުތަކަކީ، އެ މަޤާމަކީ ނުވަތަ މަޤާކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަ (ށ)  

ެގ މަސައްކަތްކުރާނެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން، ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމު

ަނމަ، ކޯޓާއަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ އްތަކެޤާމުތެރެއިން ލިބެްނހުރި މަ

ަބޔާންކުރާ ކޯާޓ  އިވަނަ ނަންބަރުގަ  11 އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި ގަވާއިދުގެ 

ން ކޯާޓ ދޫކުރުމުގެ ދޫނުކޮށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަ

 ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ޚްއި
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ޅުންފިޔަވަޅު އެ  
 

 ފަރާތަކާމެުދ  އެ ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކަމަކާ  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި .43 ޚިލާފުވުން  ގަވާއިދާ 

ެއޅުމުގެ ބާުރ ފިޔަވަޅު ، މަތިން ގޮތުގެ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި 7 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. 

 

 ވަނަ ބާބު 9

ކަންއެހެނިހެން ކަން  

 ކުރުމާއި މޮނިޓަރ
 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

 ގަވާއިދާ  ެގންގުެޅނީ މި  ވަޒީފާގައި ބިދޭސީއަކު ެގނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ .44

 މަސައްކަތްކުރާ ބިޭދސީއަކު އެ ،ގޮތުން ކަށަަވރުކުރުމުގެ މަތިންކަން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
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  އެެހންގޮތަުކން ެއޫނންވެސް ނުވަތަ ،ގޮސް ށްތަނަ ހަމަޖެހިފައިވާ ހުްނނަން އޭނާ ތަނަށާއި

 .ލިބިގެންެވއެވެ މިިނސްޓްރީއަށް ،އިޚްތިޔާރު ބާރާއި ުކރުމުގެ އިންސްޕެކްޓް ޓަރކޮށްމޮނި

ވިޔަފާރީގެ ސިއްރު 
ލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ޢުމަ

 ހިފެހެއްޓުން 

ތަުކްނ އެއްވެސް ފަރާ އެދި ހޯދުމަށް  ހުއްދައެއް  ހޯދަންޖެހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި .45

 މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ވިޔަފާރީގެ ،ތެރެއިން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ހުށަހަޅާ މިނިސްޓްރީއަށް

 މިނިސްޓްީރން  ،ސިއްރުަކން މަޢުލޫމާތުގެ ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްީރން ގޮތުގައި

 ިހންގާ  އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤީ ބިެގންލި ބާރު ޤާޫނނަކުން  އަދި. ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ

 ތިންވަނަ  ،މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާީރގެ ސިއްރު  ،މެނުވީ އަމުރަކަށް ކޯޓުގެ ވަތަނު ،ތަޙުޤީޤަކަށް

 .ނުވާެނއެވެ ހިއްސާކޮށްެގން މިނިސްޓްރީން  ފަރާތަކާ

 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތަކަކީ، މި ގަާވއިދުގެ ބައެކެވެ. (ހ) .46 ޖަދުވަލު 

ނަ ބަދަލުތަާކ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް ައން  (ށ)  

މި ގަވާއިދުގަިއ ހިމެޭނ ޖަދުވަލުތަކުގަިއ ބަޔާންކުާރ އުސޫަލކަްށ  ،ގުޅިގެން

  ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަްށ ލިބިެގންވެއެވެ.

 ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް 
 ފެށުން

މަހުެގ    ވަރީރުބުފެ ގެ ަވނަ ައހަރު 2021 ،ފަާށނީ ޢަމަލުކުަރން ގަވާއިދަށް މި (ހ) .47

 ފެށިގެންެނވެ. ވަަނ ދުވަހުން  15

 ގަވާއިދުގެ  މި ،ނަމަވެސް އޮތް ބަާޔންކޮށްފައި އެެހން ަގއި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

ވަނަ އަަހރުެގ  2021 ،އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 3 ޖަދުވަލުއާއި  2 ޖަދުވަލު

 ފެށިގެްނނެވެ. ަވނަ ދުވަުހން 1 މަހުގެޖުލައި

 ެގންދިޔަ ޢަމަލުކުރަުމން މިހާތަނަށް ،ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި (ހ) .48 ގަވާއިދު  އުވައިލެވޭ 

ވަޒީފާ  ދިވެހިާރއްޖޭގައި ބިޭދސީން( R-62/2020ގަވާއިދު ަނންބަރު: 

 .އުުވނީއެވެ )އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 މާއްދާގެ  މި ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާްނކޮށްފައި އެެހން ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ެއމްޕްލޯއިމެންޓް އަދި ކޯޓާ ހޯދާފައިވާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި) ހ(

މި ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންކުާރ  ،ހުއްދަތައް އެ ،މުއްދަތަށް ބަާޔންކުރާ އެޕްރޫވަލްގައި

 .ގޮތުގެ މަތިން، ދެމިއޮްނނާނެއެވެ
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 ައންަނނިވި  ،ހިނދަކު ނުާވހައި ކޮށްފައި ބަޔާން ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި .49 މާނަކުރުން 

 .ގޮތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި ،މާނަކުރާނީ އިބާރާތްތައް ލަފުޒުތަކާއި

 2008/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،އެަވނީ ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް" ޤާނޫނު" (ހ)  

 .އަށެވެ) ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ(

ވަނަ މާއްދާެގ  65 އެަވނީ، ޤާޫނނުގެ "ވަރކް ޕަރމިޓް" ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައި  (ށ)  

(ހ) ަގއި ބަޔާންުކރާ ގޮތުެގ މަތިން، ބިދޭސީްނ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒީފާ 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހރުމަށްޓަކައި، 

 ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަާޔންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ދެޭވ ހުއްދަައށެވެ.

 ލިބޭ  ުއޖޫރައެއް ނުވަތަ އުޖޫރައަކަށް ،އެަވނީ ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް] ވަޒީފާ[ )(ނ  

 .މަސައްކަތަކަށެވެ ޮކންމެ ކުރާ ގޮތަކަށް

 ދަށުން  ޤާޫނނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،އެަވނީ ބުނެފައި  ކަމަށް] މިނިސްޓަރ[ (ރ)  

 ވަގުތަކަށް  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާއާބެހޭ

 ނުވަތަ . ވަޒީރަަކށެވެ ަހވާލުވެހުރި  ިހންގުމާ މިނިސްޓްީރއެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ

 .ވެފަރާތަކަށެ ބާރު ލިބިެގންވާ ތަމްސީލުކުރުމުގެ  އޭނާ

 ރެގިއުލޭޓް  ކަންތައްަތއް ވަޒީފާއާބެހޭ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް] މިނިސްޓްރީ[ (ބ)  

 .މިނިސްްޓރީއަކަށެވެ ށްފައިވާަހވާލުކޮ ވަގުތަކަށް އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ

 އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ  ،ފަރާތަކަށް ވަޒީފާދޭ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް] ކޯޓާ[ (ޅ)  

 .އަދަދަށެވެ ބީދޭސީންގެ  ހުއްދަކުރާ  ެގނައުން  ރާއްޖެ ގިަނވެގެން  އެންމެ

ގަވާއިދަްށ  މި ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އެޕްރޫަވލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" (ކ)  

 ،ކުރެވެުމން ދިަޔ ގަވާއިދުަތކުގެ ދަށުންޢަމަލުށުމުެގ ކުރިްނ ކުރަން ފެޢަމަލު

 .ހުއްދައަށެވެ ދީފައިވާ މަސައްކަތްުކރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން

އެކިއެކި މަސައްކަތްކުާރ  ،އެަވނީ ބުނެފައި ކަމަށް] އޭޖެންސީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް[ (އ)  

ވަތަ ވަޒީފާ ދޭ އެކިއެކި މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ނު
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ފަރާތްތަކަށް އެ މީހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅެދޭނެ މީުހން ހޯދައިދިުނމުގެ ގޮތުން، 

ނުވަތަ އެަކންކަމުގައި އެހީތެިރވެދިނުމުގެ ގޮުތން ވިޔަފާރީެގ އުސޫުލްނ 

ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ 

 ތަްއ މީގެތެރެއިްނ އިސްތިސްާނވާނެއެވެ.ސަރުކާރުގެ ދާއިރާ

  ،ބަދަލުގައި ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް] ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް[ (ވ)  

 ގަވާއިދުގައިވާ  ،ކުރުމާއި ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

 ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ކުަރންޖެހޭ ުގޅިގެން  ކަންތައްތަކާ

 .ފަރާތަށެވެ ޢައްޔަނުކުރާ

 ،ޤާނޫނަުކން އެްއވެސް  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ޝަޚްޞު ެއހެނިެހން ޤާނޫނީ" (މ)  

 އުފައްދާ ުނަވތަ އުފައްދައިފައިވާ  ގޮތުގައި  ޝަޚްޞެއްގެ ޤާޫނނީ  ވަކި

 .ތަންތަނަށެވެ

 ފަރާތުން  އެ އިފަރާތާ ވަޒީފާދޭ ،އެަވނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" ހެދުން ރިލޭޝަން " (ފ)  

 ތަމްސީލު ފަރާތް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަކަށް ކަނޑަައޅާ

 .ދިނުމަށެވެ ބާރު ކުރުމުގެ

 .ާބވަތަށެވެ މަސައްކަތުގެ ،އެަވނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އެކްޓިވިޓީ ބިޒްނަސް" (ދ)  

 .ވެތަނަށެ  މަސައްކަތްުކރާ ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" ސައިޓް  ވަރކް" (ތ)  

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

 އިމުން  ާޤނޫނީ  ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް " ޕްރޮގްރާމް ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން " (ގ)  

 ތެރެއަށް  އިމުގެ ާޤނޫނީ  ފަރާތްތައް ދިރިއުޅެމުްނގެންދާ ރާއްޖޭގައި  ބޭރުން

 .ޕްޮރގްރާމަށެވެ ހިންގާ ވެއްދުމަށްޓަކައި

 ބިދޭސީއަކު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ކުުރން" ރިޕޯޓު މިސިންގ" )(ޏ  

 .ކުރުމަށެވެ ރިޕޯޓް އިދާރާއަށް ގުޅޭ ކަމާ ،ގެއްލިފައިވާކަމަށް

 ވަޒީފާދޭ  ދިިރއުުޅމަށް ބިދޭސީން ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އެކަމަޑޭޝަން" (ސ)  

 .ތަންަތނަށެވެ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތުން
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ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ދާއިރާއަކުްނ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ވާރކް ވިޒާ"  (ޑ)  

ރާއްޖޭގަިއ  ،ހަމަޖައްސާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންަނ  ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން

އްދަތަށް ބިދޭސީއަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މު

 ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެވެ. 
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  1 ޖަދުވަލު

  ،ރަޖިސްޓަރީވުމާއި ސިސްޓަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދިނުމަށް ހުއްދަ ގެނައުމުގެ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 އުސޫލު ބޭނުންކުރުމުގެ ސިސްޓަމް އެ

 .އުސޫލެވެ ންކޮށްފައިވާބަޔާ  މާއްދާގައި ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ،އުސޫލަކީ މި .1 ތަޢާރުފު

 ބޭނުންކުރާ  ދިނުމަށް ހުއްދަ  ގެނައުމުގެ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް" ،ކިޔާނީ އުސޫލަށް މި .2 ނަން 

 .އެވެ" އުސޫލު ބޭނުންކުރުމުގެ ސިސްޓަމް އެ ،ރަޖިސްޓަރީވުމާއި ސިސްޓަމުގައި

 ސިސްޓަމުގައި
 ރަޖިސްޓަރީވުން 

ވަނަ  7ކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  ރަޖިސްޓަރީ ޓަމުގައިސިސް އެކްސްޕެޓް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .3

 މާއްދާގައ ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް
ކެޓަގަރައިޒްކުރެވިފައިވާ 

 ގޮތް 

ރީ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަޒީފާ .4

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ؛ފަރުދުން އަމިއްލަ (ހ) 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް  )1(   

 ) ޕްރޮޕަރޭޓަރޝިޕް ސޯލް ( ވިޔަފާރި  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ )2(   

 ؛ބާރުތަކާއި އިދާރާތައް ދައުލަތުގެ (ށ)  

 ދާއިރާ ޝަރުޢީ )1(   

 ސަރުކާރު )2(   

 ޝަޚްޞުތައް  އެހެނިހެން  ޤާނޫނީ  (ނ)  

 ޕާޓީ  ސިޔާސީ )1(   

 ޖަމްޢިއްޔާ )2(   

 އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު. )3(   
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 ޝަޚްޞު ވިޔަފާރި /އެންޓިޓީ ބިޒްނަސް (ރ)  

 ކުންފުނި  )1(   

 ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި؛ 1.1    

 ޕަބްލިކް ކުންފުނި؛ 1.2    

 ؛ންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް އޯސްޓޭޓް  1.3    

 ރީ ރެޖިސްޓަރްޑ ކުންފުނި؛ 1.4    

 އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި؛ ލޯކަލް 1.5    

 ޕާޓްނަރޝިޕް  )2(   

 ؛ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް 2.1    

 ؛ޕާޓްނަރޝިޕް ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ 2.2    

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  )3(   

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ގޮތުގައި 
 އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ  8 ވާއިދުގެމި ގަ  ، ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވޭނީ  (ހ) .5

 ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ  ،އާއި )ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ށ)  

ފައިވާ ފާސްވެ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ،ނުގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ ތަމްރީ

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއް 6 މި އުސޫލުގެ، ފައިވާ ފަރާތްތައްލިބި ސެޓުފިކެޓު ކަމުގެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި  ގޮތުގެ މަތިން،

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 

 .ވެކަށެފަާރތްތަ އެ ފަދަޢައްޔަންކުރެވޭނީ، 

މަ ހަޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ތަމްރީނެއް ފުރިރެ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން (ނ)  

ކުރަން ފެުށމުގެ ކުރިން، ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެ ނަމަ، މި ގަވާއިދަށް 

ރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕެޓް ޒެންޓޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރެޕްރެ

އާންމުކުރާ  އިކަނޑައަޅަ  ންމިނިސްޓރީ، މަލާތްކުރެވޭނީޢާދުވެރިކޮށް މު ސިސްޓަމް މެ
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 ސެޓުފިކެޓުތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ގޮތެއްގެއްގެ މަތިން، ތަމްރީނު

  ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
 ރަޖިސްޓަރީވުން 

   ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ެގ  8 ގަވާއިދުގެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، މި  4 މި އުސޫލުގެ (ހ) .6

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތައް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި  3 ވަނަ ނަންބަރާއި 2

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ޕާސްޕޯޓު އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އެކައުންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަާރތުގެ  )1(   

 ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ އެކްސްޕެޓް  )2(   

 ސިސްޓަމުގެ އިޤްރާރު

 ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ   ކާޑުގެ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ )3(   

 ،ން ނަންބަރެއްފޯ ފައިވާމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ވެރިފައިކުރެވި )4(   

 އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް.

އި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ) ގަނވަނަ މާއްދާގެ ( 5 މި އުސޫލުގެ )5(   

ަމ ކުރުަމށް ކަނޑައެޅިއްޖެ ނަމަ، ހަރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ތަމްރީނެއް ފުރި

 ސެޓުފިކެޓު.ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ އެކަމުން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަްއ  1 ގެ (ށ) ގެވަނަ މާއްދާ 8 މި ގަވާއިދުގެ (ށ)  

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި 

 މިވަނީއެވެ.

 ޒޮލިއުޝަން ބޯޑު ރި )1(   

 އެޖެންސީ ވާރކްސައިޓް ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމު )2(   

ތިން، ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަ )ނވަނަ މާއްދާގެ ( 5 މި އުސޫލުގެ )3(   

ޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ތަމްރީނެއް ފުރަހިަމ ކުރުަމށް ކަނޑައެޅިއްޖެ ނަމަ، ރެ

 ސެޓުފިކެޓު.ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ އެކަމުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްަތއް އެކްސްޕެޓް  4 މި އުސޫލުގެ (ނ)  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
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އެ އިދާރާއަކުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެޭދކަން  )1(   

 ބަޔާންކުރާ ސިޓީއެއް ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ ޤަރާރު.

ގައިވާ ފަރާތް އެކްސްޕެޓް  1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 މި އުސޫލުގެ )2(   

އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދެނީނަމަ، ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމުގައި 

 އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުލަ ކޮޕީ. ގެސެޓުފިކެޓު

ގައިވާ ފަރާތް އެކްސްޕެޓް  2 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 މި އުސޫލުގެ )3(   

ހުއްދަ  މަށް އެދެނީނަމަ، ޖަމްޢިއްޔާއަށްސިސްޓަމުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވު

 ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުލަ ކޮޕީ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ފަރާތް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި  4 މި އުސޫލުގެ (ރ)  

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ބޯޑު އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަ )1(   

 ރިޒޮލިއުޝަން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ބިދޭސީ  3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 7 މި ގަވާއިދުގެ (ބ)  

ފަރާތްތަކަްށ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަފާރތެއްގެ ގޮތުގައި 

 R-103/2020 :ގަވާއިދު ނަންބަރު ރަޖިސްޓަީރ ކުރެވޭނީ، އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަީރ (

އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ، ގެ ދަށުން )ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 ފައިވާ ފަާރތްތަކެވެ. ށްރަޖިސްޓަރީކޮ

 ޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުއެކަމަ )1(   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކްޕަރމިޓް  4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 7 މި ގަވާއިދުގެ (ޅ)  

މެޑިކަލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދޭ ފަރާްތތަކުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވަރކްޕަރމިޓް މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާްތތައް  )1(   

 ރަޖިސްޓަރީވާ ފޯމު 

 މެޑިކަލް ސަރވިސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓު )2(   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 7 މި ގަވާއިދުގެ (ކ)  

ން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އިންޝޫރެންސުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަާރތްތަކު

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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ވަރކްޕަރމިޓް އިންޝޫރެންސުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަާރތްތައް ރަޖިސްަޓރީވާ  )1(   

 ފޯމު

 އިންޝޫރެންސުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސް  )2(   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއްގެ  7 ދުގެމި ގަވާއި (އ)  

  ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާްތތަކަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭނީ، 

        އެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އައުކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުން، 

 ގެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.އެ ފަރާތު

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
 ރިލޭޝަން 

ވަނަ މާއްދާގައި  4 އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި "ރިލޭޝަން" ހެދުމުން، މި އުސޫލުގެ (ހ) .7

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަާރތްަތކުގެ ނަމުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ  8 މުޢާމަލާްތ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ިމ ގަވާއިދުގެއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 

 (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަކާއެކު ރިލޭޝަން ހައްދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިލޭޝަން" ހެދުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް،  (ށ)  

 އެވެ.ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެ

 ރިލޭޝަން ހަދައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު؛ )1(   

ބިޒްނަސް އެންޓިޓީއަކުން ރިލޭޝަން ހެދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ރިލޭޝަން  )2(   

ހަދައިދިނުމަށް ނިންމައިފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން؛ (ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން 

 )employment.trade.gov.mv(އޮންނަންވާނީ، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

 އި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގައެވެ.)ގަ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި  )3(   

މުޢާމަލާތްކުރާ ފަާރތަށް "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަށް ރިލޭޝަން ހަދައިދިނުމަްށ 

 އެދިފައިވާ ސިޓީގެ ކުލަ ކޮޕީ؛

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ވަޒީފާޭދ  )4(   

ފަރާތުން، އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާޭދ ފަާރތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން؛ (މި ލިޔުމުގައި، ޕެންޝަން 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.)

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް 

އެހެން  ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ

ފަރާތަކަށް އެކްސްޕެޓް 

ސިސްޓަމުގައި ރިލޭޝަން 

 ހެދުން 

 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް (އަމިއްލަ  (ހ) .8

ދޭސީންގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބި ،ފަރުދެއް) ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  35 ގަވާއިދުގެ  ،ކަންކަން ނިންމުމަށް

 ،ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާްތތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެކަން ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި

އި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގަ

 އައު އެކައުންޓެއް ކްރިއޭޓް ކުރަން ވާނެއެވެ.
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 ؛މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން  )1(   

 ؛ޑީއެކްޓިވޭޝަން ފޯމު އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން/ )2(   

 ވާރިސެއްކަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލިޔުން. ،ވާރިސެއްނަމަ  )3(   

ރާތުން "ރެޕްރެެޒންޓޭޓިވް" އެއް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަގުތީ ވަޒީފާއެއް ޭދ ފަ  (ށ)  

   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  7 މި އުސޫލުގެ ،ޢައްޔަނު ކުރާނަމަ

 "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އެއް ޢައްޔަނު ކުރަން ވާނެއެވެ.

 ވިޔަފާރި ޝަޚްޞު 
 އުވައިލުން 

         ،ކޮށްއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނި .9

އުވައިލުމުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞު ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 4 މި އުސޫލުގެ

ވިޔަފާރި ޝަޚްޞުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތައް  ،މަރުޙަލާގައި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނިންމުމަށް ރިލޭޝަން ހަދައިދެވޭނީ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞުގެ ލިކުއިޑޭޓަރގެ ގޮތުގައި 

 ޑީއެކްޓިވޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ފަރާތަްށ އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން/

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
 އުވައިލުން 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް މި އުސޫލުގެ  .10

          ފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް އުވައިލުމުގެ ކުރިން ބަޔާންކޮށް ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 4

އެ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

އެ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގައި  ،އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި

އުމަްށ ޤަނުވަތަ  ،ނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ވަޒީފާދޭ އެހެން ފަރާތަަކށް ބަދަލުކުރުމާއިރާއްޖެ ގެ

އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ އެކަންއުންޓްތައް  ،ފޮނުވައިލުމާއި

 ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން 
 ޝަޚްޞެއް އުވައިލުން 

         ،ކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށްއެ .11

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞެއް  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 4 މި އުސޫލުގެ

ޅިގެން އެ ޝަޚްޞެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަމާ ގު ،އުވައިލުމުގެ ކުރިން

         ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި

އެ ޝަޚްޞެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން ވަޒީފާދޭ އެހެން ފަރާތަކަްށ 

ޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކްސް ،ނުވަތަ ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާއި

 ހުޅުވައިފައިވާ އެކަންއުންޓްތައް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
މަސައްކަތްކުރުމަށް 

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަށް 
ދީފައިވާ ހުއްދަ 

 ބާޠިލުކުރުން 

ހުއްދަ އެސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަށް ދީފައިވާ  .12

 ޑީއެކްޓިވޭޝަން" ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. "އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން/ ،ބާޠިލުކުރެވޭނީ

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 
ހުޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން 

 ،މައެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެފައިވާނަ .13

ަމޢުލޫމާތު އަދާހަަމ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަުލ  ،"އެކައުންޓް މޮޑިފިކޭޝަން ފޯމު" ހުށަހަޅައި

 ނުކޮށްގެން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ޒިންމާވާނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.
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އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި 

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ 

ފަރާތުގެ އެކައުންޓުގެ 

 ފަރާތަކާ މަޢުލޫމާތު އެހެން 

ހިއްސާކުރުން ނުވަތަ 

އެހެން ފަރާތަކުން       

 އެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުން 

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަށް  (ހ) .14

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާުތ އެހެން ފަރާތަކާ 

 ،ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން އެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން ،އްސާކުރުންހި

ނުވަތަ މި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށްވެސް ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

ށް ނޭނގި ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން (ށ) 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަށް ނޭނގި އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓް 

ނުވަތަ އެކަމަށް ޝައްކު  ،އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން އެނގިއްޖެނަމަ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ،އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގައި  ،ކުރެވިއްޖެނަމަ

 އަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނެއެވެ.ސަރވިސް

 ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ ކުރާޢަމަލު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން (ނ)  

އި ވަނަ މާއްދާގަ 11 ވަނަ މާއްދާއާއި 8ގެ  7 ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މިފަރާތްތަކާމެދު، 

ވަނަ  9 ވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއެކު އެ އުސޫލުގެގައިގޮތުގެ މަތިން ތިރީބަޔާންކުރާ 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ފަރާތަކީ ކުރާޢަމަލު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން )1(   

     ރސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ޓިއަ ފަރާތެްއ ނަމަ، ވަޒީފާ ޭދ ަފރާތް  ފާ ދޭވަޒީ

 އްގައި ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.ދެމެދުގެ ލެވެލެ އާ 7އި އާ 4ގެ ލެވެލް  1

  ފަރާަތކީ،ކުރާޢަމަލު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )2(   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  8ފާ ދޭ ފަާރތުން މި ގަވާއިދުގެ ވަޒީ

ޓޭޓިވްސް ޕްރެޒެންވާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް ނަމަ، ރެމަތިން ޢައްޔަންކޮށްފައި 

އްގައި ދެމެދުގެ ލެވެލެ އާ 6 އިއާ 4 ގެ ލެވެލް 1ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ޓިއަރ 

 ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.

މި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކާމެދު 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ރާ ފަރާތްތަކާމެދު ިމ ގަވާއިދުގެ އަންނަނިވި ކަންކަން ކު ،މި އުސޫލުގައިވާ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް .15

 ގައިވާ "ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 7 ޖަދުވަލު

 ؛ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާްތތައް ޞައްޙަ (ހ) 

 ؛ޝައްކުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ަފރާތްތައް (ށ)  

 ؛ވޭ މުޢާމަލާތް ހުށަހަޅާ ަފރާތްތައްޖިނާއީ ކުށެއް ކުރެ (ނ)  

 ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް. (ރ)  

 

 



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު              R-16/2021 : ންބަރުނަ ގަވާއިދު            21އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  35 
 

 2ޖަދުވަލު 

 ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު 

 

 އުސޫލެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  11 މި ގަވާއިދުގެ ،މި އުސޫލަކީ .1 ފުތަޢާރު

 "ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާ ެބހޭ އުސޫލު" އެވެ. ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ  .2 ނަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 11މި ގަވާއިދުގެ  .3 ކޯޓާ 

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް  ،މިްޓ ދެވޭނީމަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ވަރކް ޕަރ

 އެވެ.ގަބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ ކޯޓާ ހޯދުމަށްފަހު ،ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ

(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2014/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ) .4 ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތައް

 ؛ރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ

 ؛އަމިއްލަ ކޮންމެ ފަރުދެއް (ށ)  

 ؛ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް (ނ)  

 ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞުތައް. (ރ)  

ޖޮބް ޕޯޓަލްގައި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

  އިދުގެ މި ގަވާ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ކޯޓާ ޫދކުރެވޭނީ 4މި އުސޫލުގެ  .5

ޖޮބް  -ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ  11

 ޕޯޓަލް" ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުންނެވެ.

       ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 4ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ  (ހ) .6 ކޯޓާ ދޫކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުެރވޭނީ ތިރީގައި (ރ) ގައި  ،(ނ) އާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޞިނާޢަތްތަކުގެ ދަށުން ކޯޓާ  ،މަސައްކަތްތައް ޞިނާޢަތްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން  )1(   

 ؛ދޫކުރެވޭނެ "ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީތައް" ކަނޑައެޅިގެން 

ކޯާޓއަށް  ،އަށް ކޯޓާއަށް އެިދ ހުށަހެޅުމުެގ ޝަރުޠާއި"ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ"  )2(   

 ،ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި ،އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

       ،"ކުރާ "ކޯޓާ ރިކުއަރމަންޓް ލިސްޓުކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރު ބަޔާން 

ތެޭރގައި (ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

 މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  4 ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ (ށ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ

 ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން ާޤނޫނު އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ )1(   

(އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2014/19 ނަންބަރު

ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ 

ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ފަރާތްތަކަްށ ކޯާޓ ދޫކުރެވޭނީ

 މަތިންނެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ) 1( މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ )2(   

ހަމައެކަނި ގެވެށި  ،ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ،ފިޔަވައި

 މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް) 2(މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  )3(   

ކޯޓާއަށް އެދި ުހށަހަޅަންޖެހޭ  ،ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠާއި

ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ  ،ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި

މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކުރާ "ކޯޓާ ރިކުއަރމެންޓް ލިސްޓު" ގައި  ،މިންވަރު

 ބަޔާންކުރާނެއެވެ.

 މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ވަނަ 4 މި އުސޫލުގެ  )4(   

ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް މި އުސޫލުގެ 

 ދަށުން ކޯޓާ ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ރިކުއަރމަންޓް ލިސްޓުގައި  (ނ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،ވާ ބައިތައްހިމެނިފައި

އެ ޞިނާޢަތެއްގެ ދަށުން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ބިޒްނަސް  ،ކޯޓާ ދޫކުރާ ޞިނާޢަތްތަކާއި )1(   

 ؛އެކްޓިވިޓީތައް

އެ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރުން މަނާ ނުވަތަ  ،މި އެކްޓިވިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި

މާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ޫދކުރާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަ

އެ މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ  ،މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ

އެފަަދ  ،"ކޯޓާ ރިކުއަރމަންޓް ލިސްޓު" ގައި ހިމެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް 

 ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީތަކަށް ކޯޓާ ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ،ނުހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކާއި ،ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކާއިބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ )2(   

ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް ކޯޓާ ދޫނުކުރެވޭނެ 

 ؛މަސައްކަތްތައް
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 ؛ކޮންމެ ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީއަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަދު މިންވަރު )3(   

ޒްނަސް އެކްޓިވިޓީއެއްގައި އެ ބި ،ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަދު މިންވަރަކީ

ހިމެނޭ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިއަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރެވެ. 

ވަޒީފާ  ،ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަދު މިންވަރު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް

ްށ ކޯޓާއަށް އެދި ކަދޭ ފަާރތްތަކުން އެ އަދަދަށްވުެރ މަުދ އަދަދަ

 ޓާ ދޫކުރެވޭނީ އެދިފައިވާ އަދަދަށެވެ.ކޯ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ދޫކުރެވޭނެ ކޯޓާގެ ބާވަތް. ،ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި )4(   

ކޯޓާ ދޫކުރާނެ އަދަދު 
 ކަނޑައެޅުން 

ތިރީގައި  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ 6 މި އުސޫލުގެ .7

 (ތިނެއް) ކަންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 3 ގަނޑުބަޔާންކޮށްފައި މިވާ މައި

  ؛އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް (ހ)  

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުްނ  ،ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް ބަލާނީ -

އްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެ މަސަ ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "މޭން ޕަވަރ ޕްލޭން" އާއި

މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް 

 ބަލައިގެންނެވެ.

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން  (ށ)  

  ؛ލިބެންހުރި މިންވަރު

ކޯޓާއަށް  ،ގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން ލިބެންހުރި މިންވަރު ބެލޭނީމަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭ -

އެދި ހުށަހަޅާ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތެރިން ލިބެންހުރި މިންވަރު ބަލާ ޕޯޓަލް 

 ކަމުގައިވާ "ޖޮބް ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށް އެކަން ބަލައިގެންނެވެ.

 މަސައްކަތެއްގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން އެ ވަޒީފާދޭ ފަާރތެއްގެ ވަޒީފާގައި / ކޯޓާ ހޯދާ (ނ)  

  ؛ގެންގުޅެމުންދާ މިންވަރު

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ،ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަލާނީ -

ޭދ ޑައަޅާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއޮފީހުން ޕެންޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކަނ

 ފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ.ފަރާތުން ޕެންޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 
ކޯޓާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ 6 މި އުސޫލުގެ .8

 .ކޯޓާއަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް "ނިއު ކޯޓާ" ރިކުއެސްޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ 

 ކޯޓާގެ މުއްދަތު 

 
 މި ގަވާއިދުގެ ،ކޯޓާގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން (ހ) .9

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ ދައްކައިފައިވާ އަދި އެ ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވާ  12

 އޮތް މުއްދަތަށެވެ. އްތަކާއި އެއްބަސްވުންތަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ
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އެކްސްޕެޓް  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ތެރެއިން  (ށ)  

ސިސްޓަމުގައި "ކެންސަލް ސްޓޭޓް" ގައި ހުރި ކޯޓާތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކޯޓާތަކަކީ 

 ކެކެވެ. "އެޕްރޫވްޑް ސްޓޭޓް" ގައިވާ ކޯޓާތަ

      މި މާއްދާގެ ،ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ މުއްދަތު ބަލާނީ މި މާއްދާ (ނ)  

 (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކޯޓާގެ މުއްދަތު 

އިތުރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 ހުއްޓައިލުން 

ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  9 ިމ އުސޫލުގެ ،މި ގަވާއިދަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމުން (ހ) .10

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮްށ  ،ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާެގ މުއްދަުތ ބަދަލުވެގެންދާތީ

މި ގަވާއިދަށް ، ކޯޓާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޚިދުަމތް (ކޯާޓ އެކްސްޓެންޝަން)

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ.

ން ފެށުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޯާޓ އެކްސްޓެންޝަން މި ގަވާއިދަށް ަޢމަލުކުރަ (ށ)  

މި ގަވާއިދަްށ  ،އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސެސް ނުކުރެވި ހުރި އެޕްލިކޭޝަންތައް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

 ކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން 

 

އަލަށް ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ އެކްސްޕެޓް  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ހ) .11

ވަނަ  12 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ 1 ސިސްޓަމުން އެޕްރޫވް ކުރާތާ

 އެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ. ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ

މި ގަވާއިދަށް  ،ރާ ކޯޓާގެ ތެރެއިންނާއިއަލަށް ދޫކު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން (ށ)  

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންނުކުރާ ކޯޓާ 

 ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރަން ވާނެއެވެ. ،ހުރިނަމަ

އެކްސްޕެޓް  ،ލް ކުރާނީމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ކެންސަ (ނ)  

 ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓާ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަާރތުން ނުވަތަ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ކެންސަލް ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި  (ރ)  

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 ޕާސް އެންޓްރީ ރމިޓްޕަ ރކްވަ، އްސް ވަރކް ޕަރމިޓެގެ ދަށުން އެއްވެ އެ ކޯޓާ )1(   

        ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް ނެތް ކަމުގައިވާނަމަ

 ރމިޓްޕަ ރކްވަ، އެ ކޯޓާއެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް

 ؛ގެ އަދަދާ ހަމައަށްރމިޓުޕަ ރކްނުވަތަ ވަ ޕާސް އެންޓްރީ

ވަނަ  5 ގައިވާ "ކޯޓާ ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު" ގެ 3 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ  )2(   

 ؛މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ފީ ދައްކައިފައިވާނަމަ 
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ގައިވާ "ކޯޓާ ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

   ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި ކޯޓާ ީފ ނުދައްކާ ކޯޓާތައް ގޮތުގެ މަތިން ކޯާޓ ީފ ދައްކަން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  2 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ 11 އެ އުސޫލުގެ 

 މަތިން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ކޯޓާ އިތުރުކުރުން 

 

       މި ގަވާއިދުގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކޯޓާެގ އަދަދު އިުތރުކުރެވޭނީ (ހ) .12

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައު ކޯޓާއަކަށް އެދިގެންނެވެ. 11

ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކުރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން (ށ)  

ށް ކޯޓާ ގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވޭނީ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ވަނަ  11 މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  އޮތް ނަމަވެސް (ނ)  

 ދަށުން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ

މަސައްކަތަށް އިތުަރްށ  ،ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ފިލައިގެން

 ބޭނުންވާ ކޯޓާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ތަކާއި ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ މަޤާމު
ތައް ކޯޓާ ދޫނުކުރެވޭ މަޤާމު
 (ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން)

އެ "ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ" އާ  ،ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީމި ގަވާއިދަ (ހ) .13

 ތަކަށެވެ.ގުޅޭ މަޤާމު

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،ތައް ކޯޓާ ދޫނުކުރެވޭ މަޤާމުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން (ށ)  

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

 ؛ޕައިލެޓުން / ފަސްޓް އޮފިސަރުން-ތިންދާ ބޯޓުފަހަރުގެ ކޯމަ )2(   

 ؛ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުން  )3(   

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ  )4(   

 ؛މަޤާމުތަކަށް

ދަ މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ވީޑިއޯގްރާފަރުންނާއި މިފަ ،ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި )5(   

 ؛ފަރާތްތައް

 ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުން. މުނިފޫހި )6(   
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ރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ތަ R-81/2020 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: )7(   

އާ  )ރަޖިސްޓަީރ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް

 ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާތުގެ މަތިން އެއް ގޮތްވާ ގޮ

 ކޭޝިއަރުން.

ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން  
 ބަދަލުކުރުން 

ކޯޓާގެ އެޕްރޫވްކުރެވުނު  ،ކޯޓާގެ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ  ،ކޯޓާ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު (ހ) .14

 އެވެ.އް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުގައެ(ހަ 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ،"ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ފީ" އެއްގެ ގޮތުގައި ،އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ (ށ)  

(ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާގެ ފީއެއް  200/-ކަށް ކޯޓާއަބަދަލުކުރާ ކޮންމެ އޮކިއުޕޭޝަން 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ކޯޓާގެ  ،ތެރެއިންމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ  (ނ)  

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް  ،އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާތަކުގެ އޮކިއުޕޭޝަން

 މެދުވެރިކޮށް "މެނޭޖް އޮކިއުޕޭޝަން" ރިކުއެސްޓް ހުށަހަޅައިގެން އަޕްޑޭޓްކުރަން ވާނެއެވެ.

ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ (ރ)  

ބަދަލުކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު "ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ފީ" ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

އެއްފަހަރަށްވުެރ  ،(ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 200/-

އެންމެ  ،ރެވޭނީއޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކު  ،ގިނަފަހަރު އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ 

އް) މަސްދުވަހުގެ އެ(ހަ 6 ފަހުން އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން

            މުއްދަތަކަށްފަހު "ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ފީ" ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

 (ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. 200/-

ވާ ފަދަ އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ބ)  

         ،ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ޚިދުމަްތތައް ދެވޭނީ ،ހުރި ވަޒީފާދޭ ފަރާްތތަކަށް

 އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓްކުރުމުންނެވެ.

 ؛އައު ކޯޓާއަކަށް އެދި ހުށަހެޅުން )1(   

 ކަށް އެދި ހުށަހެޅުން.އައު ވަރކް ޕަރމިޓަ )2(   

 ރމިޓްގެ ސައިޓް ބަދަލުކޮށް ނުދިނުން. އެ ކޯޓާއަށް ވަރކް ޕަ )3(   

ރމިޓް ވަލް، ވަރކް ޕަފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫށްއެ ކޯޓާގެ ދަށުން ދޫކޮ )4(   

 ބަދަލުކޮށް ނުދިނުން.ޤާމު ރމިޓް މަޕާސް ނުވަތަ ވަރކް ޕަ އެންޓްރީ
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ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންސަލްކުރަން  11 މި އުސޫލުގެ (ޅ)  

އެދޭ ކޯޓާއަކީ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ އޮކިއުޕޭޝަން 

އޮކިއުޕޭޝަން  ،ކޯޓާ ކެންސަލް ކުރެވޭނީ ،އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ

 ރުމަށް ފަހުގައެވެ.އަޕްޑޭޓް ކު

ކޯޓާ ކެންސަލްކުރަން އެދޭ  ،މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތަްށ އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށް  (ކ)  

ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮްށ "މެނޭޖް އޮކިއުޕޭޝަން" ރިކުއެސްޓް 

 ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

" ސައިޓް ވަރކް "
 އިންސްޕެކްޝަން 

 މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތްތެރިން ބިދޭސީ ދޫކުރުމުގައި ކޯޓާ ގެނައުމަށް އަށްވަޒީފާ ބިދޭސީން .15

 .ކުރެވޭނެއެވެ އިންސްޕެކްޓް މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން މި ތައް" ސައިޓް ވަރކް"
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 3ޖަދުވަލު 

 އުސޫލު  ނެގުމުގެ ފީ ކޯޓާ

 

 .އުސޫލެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 12 ގެގަވާއިދު  މި ،އުސޫލަކީ މި .1 ތަޢާރުފު

 .އެވެ " އުސޫލު ނެގުމުގެ ފީ ކޯޓާ" ،ކިޔާނީ  އުސޫލަށް މި .2 ނަން 

 ަމސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ފީއަކީ ކޯޓާ (ހ) .3 ކޯޓާ ފީ 

 .ފީއެކެވެ  ނަގާ ކޯޓާއަށް ދޫކުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި

              މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ) ބާރަ( 12 ކޯޓާއަކަށް ކޮންމެ ،އަގަކީ ފީގެ ކޯޓާ (ށ)  

 .ރުފިޔާއެވެ) (ދެހާސް 000،2/-

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

        ،މުއްދަތަކީ ީފގެ ކޯޓާގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން ށުމުގެފެ ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި (ށ)  

 .މަސްދުވަހެވެ) ބާރަ( 12 ފެށިގެން ދުވަހުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި

 ފީ  ކޯޓާ ފެށޭނީ ބޭނުންކުރަން ކޯޓާ ދޫކުރާ  އަލަށް ،ފެށުމުން ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި (ހ) .5 މުއްދަތު  ދައްކާނެ ފީ  ކޯޓާ

 .ނެވެ ދެއްކުމުން 

 އުސޫލަށް މި ،ފީ ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި (ށ)  

 މާއްދާގެ ވަނަ 7 އުސޫލުގެ މި ،ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ  މަތީން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ(

 ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( އާއި )ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 އުސޫލުގެ މި (ނ)  

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ ފީ ކޯޓާ އަހަރުގެ އަންނަ ޖެހިގެން

) ހައެއް ިތރީސް( 36 ،މުއްދަތަކީ ދިގު އެންމެ ދެއްކޭނެ ފީ  ކޯޓާ  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ރ)  

 .މަސްދުވަހެވެ 

  ކޯޓާއަށް  ދޫކުރާ  އަލަށް
 ނެގުން  ފީ  ކޯޓާ

     ،އާއި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 އުސޫލުގެ މި ،ނަގާނީ ފީ  ކޯޓާ  ކޯޓާއަށް  ދޫކުރާ ލަށްއަ (ހ) .6

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ނ( އާއި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 5

 ހުށަހަޅާ  މިނިސްޓްީރއަށް މި  އެދި ކޯޓާއަށް  ،ފެށުމުން ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި (ށ)  

 ކުރެވުނު  އެޕްރޫވް ކޯޓާ މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް ކްސްޕެޓްއެ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް

    ޕްރޫވްޑް އެ" ކޯޓާ ،ދައްކައި ފީ ކޯޓާތަކަށް އެ ،ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޯޓާ ،ނަމަވެސް 

 .ދިއުމުންނެވެ އަށް" ސްޓޭޓަސް



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު              R-16/2021 : ންބަރުނަ ގަވާއިދު            21އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  43 
 

 ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް މި
 ދޫކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ފެށުމުގެ 
 ނެގުން  ފީ  ކޯޓާއަށް

 ގަވާއިދަށް  މި ،ތެރެއިން ކޯޓާތަކުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން ފެށުމުގެ ލުކުރަންޢަމަ ގަވާއިދަށް މި .7

   ކޯޓާތަކަށް ހުރިހާ ހުރި" ސްޓޭޓް އެޕްރޫވްޑް" ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް ތާރީޚުގައި ޢަމަލުކުރާ

 ،އާއި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 އުސޫލުގެ މި ،ފީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 އުސޫލުގެ މި

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ނ( އާއި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 5

 ކޯޓާތަކަށް  ކެންސަލްކުރެވޭ 
 ފީ ދައްކާފައިވާ 

 ރީފަންޑުކުރުން 

      ބެހޭ ދޫކުރުމާ ކޯޓާ ގެނައުމަށް  ވަޒީފާއަށް ބިދޭސީން" ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި .8

) އެކެއް( 1 ކޯޓާއަކީ ކެންސަލްކުރެވޭ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މާއްދާގައި ވަނަ 11 ގެ" އުސޫލު

 ފީގެ  ދައްކައިފައިވާ ،ވިޔަސް ކަމުގައި ކޯޓާ ދައްކައިފައިވާ ފީ  ކޯޓާ މުއްދަތަށް އަހަރުދުވަހުގެ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ރީފަންޑެއް ނިސްބަތެއް އެއްވެސް

 ފަރާތަށް ދޭ ވަޒީފާ 
 އެހެން ކޯޓާ  ދޫކޮށްފައިވާ 
 ބަދަލުކުރުން  ފަރާތަކަށް

 އެހެން ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށް  ދޭ ވަޒީފާ ،ފެުށމުން ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި ހ)( .9

މި އުސޫލުގައި ކޯޓާ ހޯދުަމްށ  ،ފަާރތުން ދޫކުރާ ކޯޓާ އަލަށް ،ބަދަލުކުރެވޭނީ ފަރާތަކަށް 

 ވަނަ  4 އުސޫލުގެ  މިހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ފުރިހަމަކުރަންޖެ

 .ދެއްކުމުންނެވެ ފީ ކޯޓާ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 ދާއާއިމާއް

 ކޯޓާ ޫދކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދޭ ވަޒީފާ ،ނަމަވެސް  އޮތް އެހެން ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ނުލައި  ދެްއކުމަކާ ފީ ކޯޓާ ،އަމުރުކޮށްފިނަމަ ކޯޓަކުން ބަދަލުކުރުމަށް ފަރާތަކަށް އެހެން

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބަދަލު ކޯޓާ ަފރާތަށް  ދޫކުރާ ޓާކޯ އަލަށް

 ރެވެނިއު  ންޑްއިންލެ  މޯލްޑިވްސް  ،މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ދައްކާނީ ފީ ކޯޓާ .10 ދެއްކުން   ފީ  ކޯޓާ

 .އޮތޯރިޓީއަށެވެ

 ނުދައްކައިފިނަމަ  ފީ  ކޯޓާ
 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ 

 މުއްދަތުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ މަތިން ގޮތުގެ ޅިފައިވާކަނޑައެ ދެއްކުމަށް ފީ ކޯޓާ އުސޫލުގައި މި .11

 މަތިން  ގޮތުގެ އަންނަނިވި މެދު  ފަރާތްތަކާ ހުރި ނުދައްކައި ފީ ކޯޓާ ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފީ ކޯޓާ

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ 

 ދައްކައި ފީ ކޯޓާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދެއްކުމަށް ފީ ކޯޓާ (ހ)  

 ގަވާއިދުގެ މި ،ފެށިގެން ތާރީޚުން ހަމަވާ މުއްދަތު  ދައްކާ ފީ ކޯޓާ ،ފިނަމަޚަލާޞްނުކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާްތ ސަސްޕެންޑް  11 ވަނަ މާއްދާއާއި 8 ގެ 7 ޖަދުވަލު

ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާްތ  8 ގެ ލެވެލް 2 ކުރެވޭ ޓިއަރ

  ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ދައްކާ ފީރަންވާނީ، ކޯޓާ ޢަމަލުކު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )(ށ  

 ސިސްޓަމް  ސްކުރިން، އެކްސްޕެޓްދުވަ) ތިރީސް( 30 ތާރީޚުގެ ހަމަވާ  މުއްދަތު

 ،ދެއްކުމަށާއި ފީ  ކޯޓާ  ފޮނުވައި، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން  އެއް" ނޯޓިސް" މެދުވެރިކޮށް

 މާއްދާގެ  މި ފަރާތަކާމެދު އެ ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ ދައްކައި ފީ ކޯޓާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި

 އެވެ.މަށްފަހުގަބަޔާންކު ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ބ(
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 ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ،އަކީ" ނޯޓިސް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .މެސެޖެކެވެ ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވާ ންގައިފައިއަ ދެއްކުމަށް ފީ  ކޯޓާ މެދުވެރިކޮށް

 އެކްސްޕެޓް  ،ފެށޭނީ ގުނަން މުއްދަތު ގެ" ނޯޓިސް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 .ފެށިގެންނެވެ  ތާރީޚުން ފޮނުވޭ ނޯޓިސް މި ސިސްޓަމުން

 ،ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ އިދައްކަ  ފީ ކޯޓާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހުގައި (ބ)  

 އުސޫލުގެ މި  ދެއްކުމަށް  ބަހައިލައިގެން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފީ  ކޯޓާ  ހުރި ނުދައްކައި އަދި

 ޕްލޭނެއް އިންސްޓޯލްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 12

 މިވާ ކޮށްފައިބަޔާން ތިރީގައި ،މެދު ފަރާްތތަކާ ހުރި ނުދައްކައި ފީ ކޯޓާ ،މަ ދީފައިނުވާނަ

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ  މަތިން ގޮތުގެ

 ތާރީޚުން  ހަމަވާ މުއްދަތު ނޯޓިހުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި )1(   

 ކޯޓާގެ އަދަދަށް ވަރކް ޕަރމިޓްގެ ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން ކޯޓާގެ އެ ފެށިގެން

 ؛މަދުކުރުން އަދަދު

  ޕަރމިޓް ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓްވަރކް އެއްވެސް ދަށުން ކޯޓާގެ އެ )2(   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި ،ނުވާނަމަ  ދޫކޮށްފައި އެޕްރޫވަލްއެއް

 ؛ކެންސަލްކުރުން ކޯޓާ ފެށިގެން ތާރީޚުން ހަމަވާ މުއްދަތު ނޯޓިހުގެ

 ދަޢުވާ ކޯޓުގައި ސިވިލް މައްޗަށް ފަރާތުގެ ހުރި ނުދައްކައި ފީ ކޯޓާ )3(   

 .ފޮނުވުން  އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ އެދި ނުމަށްއުފުލައިދި

 އިންސްޓޯލްމަންޓަށް
 ފީ  ކޯޓާ ބަހައިލައިގެން 

 ދެއްކުން 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަތިން ގޮތުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދެއްކުމަށް  ފީ ކޯޓާ އުސޫލުގައި މި (ހ) .12
 ގައި ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 އުސޫލުގެ  މި  ،ަފރާތްތަކުން ނުދެއްކޭ ފީ  ކޯޓާ މުއްދަތުގައި

 ފައިސާ  ޖެހިފައިވާ ދައްކަން ގޮތުގައި ފީގެ ކޯޓާ ،މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އިންސްޓޯލްމަންޓަށް" އެދޭނަމަ ދެއްކުމަށް ބަހައިލައިގެން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް

 ަކނޑައަޅައިފައިވާ  ފޯމުގައި އެ ،އާއި" ފޯމު އެދޭ ދެއްކުމަށް  ފީ  ކޯޓާ ބަހައިލައިގެން
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މަޢުލޫމާތާއި ހައިއެންމެ

 މާއްދާގެ  ވަނަ 5 އުސޫލުގެ މި ،ހުށަހަޅައި ފޯމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ރ( އާއި) ނ(

  ،ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ދައްކަން ފީ ކޯޓާ ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ސްޓްރީންމިނި ބަހައިލައިގެން

 ޢަމަލުކުރުން  މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 11 އުސޫލުގެ މި  މެދު ފަރާތަކާ އެ

 .ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ

 ފީ  ކޯޓާ  އިންސްޓޯލްމަންޓަށް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ގޮތުގެ ހަމަޖައްސައިފައިވާ މިނިސްޓްރީން ދައްކަން އިންސްޓޯލްމަންޓް ،ހަމަޖެހި ދައްކަން

 ވަނަ  11 އުސޫލުގެ މި މެދު ފަރާތަކާ  އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ  ފީ  ކޯޓާ  ބަރާބަރަށް މަތިން

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ  ގޮތަށް ގައިވާ) ބ( މާއްދާގެ
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 ކޯޓާ  އިންސްޓޯލްމަންޓަށް
 އެދި  ދެއްކުމަށް  ފީ

 ބެލޭނެ  ހުށަހެޅުމުން
 ކަންކަން 

 ބަހައިލައިގެން  އިންސްޓޯލްމަންޓަށް މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 12 އުސޫލުގެ މި .13

 ފީ  ކޯޓާ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަލައި ކަންތައްތަކަށް ތިރީގައިވާ ،އެދިއްޖެނަމަ ދެއްކުމަށް ފީ ކޯޓާ

 އިޚްތިޔާރުގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ ނުދިނުމަކީ ފުރުޞަތު އެ ތަނުވަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ގޮތް ދެއްކޭނެ

 .ކަމެކެވެ

 އިންސްޓޯލްމަންޓެއް  އެއްވެސް އިތުރު ހުށަހަޅާއިރު އެދި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް (ހ)  

 ؛ނަގައިފައިވުން 

 ފަރާތުގެ  ނަގައިފައިވާ ކޯޓާ ނުވަތަ ކޯޓާގައި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ އެދި  އިންސްޓޯލްމަންޓަށް (ށ)  

 ރިޕޯޓް  މިސިންގ ،ހިމެނުނަސް  މީހުން ފަދަ ކުރަންޖެހޭ" ރިޕޯޓް މިސިންގ" ޓާގައިކޯ

 ؛ތިބުން މީހުން ކޮށްފައިނުވާ

 

 

 ވިސާ ފަރާތުން ނަގައިފައިވާ ކޯޓާ ނުވަތަ ފަާރތުން ހުށަހަޅާ އެދި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް (ނ) 

 ؛ނެތުން  ދައްކައިފައި ނިސްބަތެއް އެއްވެސް ގެވަރކް ޕަރމިޓް ފީ /ފީ

 ،ހުއްޓައި ކޯޓާަތކެއް ދައްކަންޖެހޭ ފީ  ކޯޓާ ނުވަތަ އޮއްވައި ކޯޓާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ފީ  ކޯޓާ (ރ)  

 .އެދުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ވަކިން ކަށްތަކޯޓާ ބައެއް ނުވަތަ ކޯޓާއަކަށް އެންމެ

   ފައިސާއިން  ޓް ޒިޑިޕޮ
 ނެގުން  ފީ  ކޯޓާ

 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ނަމަވެސް  އޮތް ންކޮށްފައިބަޔާ  އެހެން މާއްދާގައި ވަނަ 11 އުސޫލުގެ މި .14

 ޑިޕޮޒިޓުގެ ،ދަށުން ގެ" އުސޫލު ކުރުމުގެ ރީފަންޑް ބެހެއްޓުމާއި ޑިޕޮޒިޓް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 5

 ކޯޓާ  ފަރާތްތަކުގެ ނުދައްކާ ފީ މަތިން ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި ،ފައިސާ  ބަހައްޓައިފައިވާ ގޮތުގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ  މިނިސްޓަރަށް އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުގައި ފީގެ

މި އުސޫލަށް  ދަށުން، ގެ (ށ) ވަނަ މާއްދާ 47ކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޢަމަލުމި އުސޫލަށް  .15 ކުރަން ފެށުން ޢަމަލު

 ކުރަން ފަށާ ާތރީޚުކަމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުގައެވެ.ޢަމަލު
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 4ޖަދުވަލު 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ (ވަރކް ޕަރމިޓް) ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު

 

 .އުސޫލެވެ ބަޔާންކުރާ ގައި  މާއްދާގެ (ށ) ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި މިއުސޫލަކީ .1 ފުތަޢާރު

 ހުއްދަ  ހުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުއްދަތުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ބިދޭސީން" ކިޔާނީ އުސޫލަށް މި .2 ނަން 

 .އެވެ " އުސޫލު ދޫުކރުމުގެ) ވަރކް ޕަރމިޓް(

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގައި މި (ހ) .3 ވަރކް ޕަރމިޓް 

         ހުއްދަ އަދާކުރުގެ ވަޒީފާ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނީ

 .ހޯދައިގެންނެވެ) ރމިޓްޕަ ވަރކް(

          ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 އައުމުގެ ރާއްޖެ ަފރާތް  ބިދޭސީ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި

 .ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ  ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަހުން އައުމުގެ ރާއްޖެ އަދި ކުރިން

 އުސޫލުގައި  މި ،ކުރިން އައުމުގެ ރާއްޖެ ފަރާތް ބިދޭސީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި (ނ)  

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި ވަރކް ޕަރމިޓަށް  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ

 ދޫކުރެވޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި އެތެރެވުމަށް ރާއްޖެއަށް އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ،ހުށަހަޅައިގެން 

 .ހޯދަންވާނެއެވެ ޕާސް ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ

 ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި  ،އައުމަށްފަހު ރާއްޖެ  ަފރާތް  ބިދޭސީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި (ރ)  

 .ހޯދަންވާނެއެވެ ވަރކް ޕަރމިޓް ފުރިހަމަކޮށް ކަންކަން

 ވަރކް ޕަރމިޓް  މަތިން ގޮތުގެ ސޫލުގައިވާއު މި މުއްދަަތށް، ހޯދާފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް (ބ)  

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ފީ

އެންޓްރީ ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ޕާސް 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން        17ޕާސްއަކީ މި ގަވާއިދުގެ  އެންޓްރީ (ހ) .4

 ރާއްޖޭގައި ،ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ވަރކް ޕަރމިޓް  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 .ހުއްދައެކެވެ ދޫކުރެވޭ އެތެރެވުމަށް ރާއްޖެ ކަތްކުރުމަށްޓަކައިމަސައް

 ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ކެޓަގަރީތައް

 އެދި ހޯދުމަށް  ވަރްކ ޕަރމިޓް  މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް .5

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއް 16ހުށަހެޅުމުން މި ގަވާއިދުގެ " އެޕްލިކޭޝަން ވަރކް ޕަރމިޓް"

 ކެޓަގަރީތަކަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ  20ވަރކް ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  .6 މުއްދަތު  ވަރކް ޕަރމިޓްގެ 

 މަތިންނެވެ.
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 .ހަމަހަމަވުުމންނެވެފުރި ޠުޝަރު ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް .7 ޠު ޝަރު  ވަރކް ޕަރމިޓްގެ 

 ކެޓަގަރީތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާ ގައި ވަނަ 16 އުސޫލުގެ  މި ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް (ހ)  

 މުއްދަތު  ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި ޕާސްޕޯޓުގައި ފަރާތްތަކުގެ ބިދޭސީ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 .އޮތްނަމައެވެ 

 މަދުވެގެން       ގައިޕާސްޕޯޓު :ކެޓަގަރީ ޖީރިއަލްމެނެ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް )1(   

 މުއްދަތު އަހަރުދުވަހުގެ 1

 އަހަރުދުވަހުގެ 3 މަދުވެގެން ގައިޕާސްޕޯޓު: ކެޓަގަރީ ޕްރޮފެޝަނަލް-ނޮން )2(   

 މުއްދަތު

 މުއްދަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 3 މަދުވެގެން ގައިޕާސްޕޯޓު: ކެޓަގަރީ ޑޮމެސްޓިކް )3(   

 އެ ކޯޓާގެ މުއްދަތުަގއި މަދުވެގެން  ،ހޯާދފައިވުމާއި ކޯޓާ މަށް ޤާ މަ ހޯދާ  ވަރކް ޕަރމިޓް (ށ)  

 ދުވަސް އޮތުން.(އެއްސަތޭކަ ވިހި)  120

 މަޤާމަށް  އެ ފަރާތް  ބިދޭސީ ،ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ގެނައުމަށް ވަޒީފާއަށް ފަރާތް ބިދޭސީ (ނ)  

 .އައްޔަންކޮށްފައިވުން

 ،ނަމަ މަޤާމެއް ބޭނުންވާ ކެޓެއްސެޓުފި ތަޢުލީމީ މަޤާމަކީ ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް (ރ)  

 .ހޯދާފައިވުން ސެޓުފިކެޓު ހާސިލުކޮށް ތަޢުލީމު

 ެރިޖސްޓްރޭޝަނެއް  އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ ަމޤާމަކީ ުހށަހަޅާ ވަރކް ޕަރމިޓަްށ އެދި (ބ)  

 .ހޯދާފައިވުން  ހުއްދައެއް އެ ،މަޤާމެއްނަމަ ބޭނުންވާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ

 ނުވަތަ  މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭ ހުރިކަމަށް ބައްޔެއް ނުރައްކާތެރި ށްޞިއްޙަތަ އާންމު (ޅ)  

 .ނުވުން މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭ ހުރިކަމަށް ބައްޔެއް ނުރައްކާތެރި އެނޫންވެސް

މަސްތުވާތަކެތި  ،ކުށް އަނިޔާކުރުމުގެ އަންހެނުންނަށް ކުޑަކުދިންނާއި ،ޓެރަރިޒަމް (ކ)  

 ޖިނާއީ  މިބާވަތުގެ ނޫންވެސް އެ ނުވަތަ ފްރޯޑް ކޯޕަރޭޓް ،ވިޔަފާރިކުރުން ބޭނުންކުރުމާއި

 .ނުވުން  މީހެއްކަމުގައި ކޮށްފައިވާ ކުށެއް

 ރާއްޖޭގައި އެ ފަރާތް ނުވަތަ ޤައުމު ނިސްބަތްވާ ފަރާތް  އެ ،ފަރާތް ބިދޭސީ (އ)  

 ންނަ އަ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ،ތަނަކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މުއައްސަސާއިން ކަމާބެހޭ ސްކްރީންކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީ ބިދޭސީން

 ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރިމޓް ބީދޭސީއަކަށް އެ ،ތަނެއްނަމަ ނުވަތަ ޤައުމެއް ،ފަރާތެއް

 .ފުރިހަމަވުމުންނެވެ  ސްކްރީނިންގ ސެކިއުރިޓީ
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  ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތެއް ަކމުގައި ނުވުން.ޒާއެއްގެ ދަށުން ވީވަރކް ވީޒާ ނޫން އެހެން  (ވ)  

 .ފުރިހަމަކުރުން ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 15 އުސޫލުގެ މި (މ)  

 ވީޒާގެ  ޑިޕެންޑެންޓް ،ނަމަވެސް ވީ ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި) ވ( ވަނަ މާއްދާގެ 7އުސޫލުގެ  މި .8 

 ޕްރޮފެޝަނަލް  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ މި ،ފަރާތަކީ އެތެރެވެފައިވާ ރާއްޖެ ދަށުން

 ރާތެއް ފަ އެ ،ަފރާތެއްނަމަ އެދޭ މަސައްކަތްކުރަން ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މަޤާމެއްގައި ކެޓަގަރީގެ

 ހޯދުމަކަްށ މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެދުމަކަށް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރިމޓް ވަރކް ޕަރމިޓަށް

 ހޯދުމަށް މިޓް ވަރކް ޕަރ
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔެކިޔުންތައް އަންނަނިވި ުހށަހަޅާއިރު އެދި ވަރކް ޕަރމިޓަށް .9

 .އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ  (ހ) 

ގެ ކޮޕީއާއި، ޙާފު ޞަފައިވާނަމަ، އެ އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައި

ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

 އޮތްނަމަ (ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން (މޯލް ކުލަފޮޓޯ ޑިޖިޓަލް ސައިޒުގެ ޕާސްޕޯޓް ބިދޭސީއެއްގެ އެ (ށ)  

 )ފެތޭ މިންގަނޑަށް ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯގެ

 ަގއި ބަޔާންކުރާ 10 ޖަދުވަލުގަވާއިދުގެ  މި. (ކޮޕީ އެޕޮއިންޓްމަންޓުގެ އޮފް  ލެޓަރ (ނ)  

 )ޓެމްޕްލޭޓްގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް

 ،ނަމަ މަޤާމެއް ބޭނުންވާ ސެޓުފިކެޓެއް ޢުލީމީތަ މަޤާމަކީ ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް (ރ)  

 ކުލަ ސެޓުފިކެޓުގެ ތަޢުލީމީ އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް

 ކޮޕީ؛

 ެރިޖސްޓްރޭޝަނެއް  އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ ަމޤާމަކީ ުހށަހަޅާ އެދި ވަރކް ޕަރމިޓަށް  (ބ)  

 ތައްގަނޑުޖަހައި  އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ ،އްނަމަމަޤާމެ ބޭނުންވާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ

 ކޮޕީ؛ ކުލަ ލައިސަންސެއްގެ ނުވަތަ ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއްގެ ،ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ

 ބިދޭސީ  އިދާރާއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ ޤައުމެއްގެ އެ (ޅ)  

 ދޫކުރިތާ  ،ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ޑުޖަހައިތައްގަނ އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ ،ދޫކޮށް ފަރާތަށް 

 ރިޕޯޓު؛ މެޑިކަލް ހަމަނުވާ (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަސް 45

 ؛)ބަހުން އިނގިރޭސި( ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ބިދޭސީއެއްގެ އެ (ކ)  

 ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 30 ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ބެހެއްޓުމަށް ބިދޭސީއަކު އެ (އ)  

 ހުށަެހޅުން؛ ފުރިހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތު އެކަމަޑޭޝަންގެ އްސައިފައިވާހަމަޖަ މަތިން
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 އޮފް މިިނސްޓްރީން ،ފުރިހަމަކުރުމަށް ބިދޭސީން އަންނަ އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި (ވ)  

އަސްލާ  ،ބަޔާންކުރާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ވެކްސިންތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެލްތުން

 ؛ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުން ،ޑުޖަހައި އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނ

 މަޤާމަށް  އެޓެންޑެންޓުގެ ޑޮމެސްޓިކް ދޫކުރެވޭ  ދަށުން ކެޓަގަރީގެ ޑޮމެސްޓިކް (މ)  

 ޑޮމެސްޓިކް( ސެޓުފިކެޓު މެޑިކަލް ދޫކޮށްފައިވާ މީހާއަށް ބަލި ،ކަމުގައިވާނަމަ

 ؛)ގެންނަނަމަ ބިދޭސީއެއް އެޓެންޑެންޓަކަށް

          ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަކޮށް ކަންކަން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 9 އުސޫލުގެ މި (ހ) .10 ން ދެއްކު ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް 

 ވަރކް ޕަރމިޓް  ފަރާތަކީ އެ ،ބެލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީން އެޕްލިކޭޝަން ވަރކް ޕަރމިޓް

 ސިސްޓަމް  އެކްސްޕެޓް އެކަން ،ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ކަމުގައި ފަރާތެއް ދޫކުރެވޭނެ

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި ،ގައިއަން ަފރާތަށް  ވަޒީފާދޭ ކޮށްމެދުވެރި

 .އެންގޭނެއެވެ ަފރާތަށް  ވަޒީފާދޭ ދެއްކުމަށް ޑިޕޮޒިޓް

" އެޕްލިކޭޝަން ވަރކް ޕަރމިޓް" ،ދެއްކުމުން  ޑިޕޮޒިޓް ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ،ބޭނުންވާ އެެތރެވުމަށްަޓކައި ރާއްޖެ ފަާރތް އެ ،ބަދަލުކޮށް އަށް "އެރައިވަލް ޕެންޑިން"

 ބިދޭސީ އެ ޕާސް ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 4 އުސޫލުގެ  މި

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ  ފަރާތަކަށް

 ވަޒީފާދޭ  ދެއްކުމަށް ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ފައިސާ ިޑޕޮޒިޓް ތެރޭގައި (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ 60 ފެށިގެން ދުވަހުން ގާއަން ފަރާތަށް 

 .ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ އެޕްލިކޭޝަން ވަރކް ޕަރމިޓް ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 ތެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަ 17 ގަވާއިދުގެ މި ،މުއްދަތަކީ ޕާސްގެ އެންޓްރީ .11 މުއްދަތު  ޕާސްގެ އެންޓްރީ

 ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ 
 ބާޠިލުކުރެވޭނެ  ޕާސް

 ހާލަތްތައް 

 ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ޕާސްގެ އެންޓްރީ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އުސޫލުގެ މި (ހ) .12

 ޞައްޙަ  ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް ،ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ޕާސް ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ނުވަތަ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ ކަމުގައި ޗަށްމައް  މަޢުލޫމާތުގެ ނޫން

ގަވާއިދާ  ނުވަތަ އަދާނުކޮށްފިނަމަ އިލްތިޒާމެއް ދާކުރަންޖެހޭއަ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

 ފަރާތަަކށް  ވަޒީފާދޭ އެ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރު ބާޠިލުކުރުމުގެ ޕާސް ންޓްރީވަރކް ޕަރމިޓް އެ ދޫކޮށްފައިވާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ޕާސް ވަރކް ޕަރިމޓް ެއންޓްރީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 .އަންގަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ މިނިސްޓްރީން އެކަން ،ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ
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     ފަރާތް  ބިދޭސީ
  ށްފަހު އައުމަ ރާއްޖެ

 ހޯދުން  ވަރކް ޕަރމިޓް 

 ަފރާތުން     ވަޒީފާދޭ ،ެތރޭގައި (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ 15 އަންނަތާ ރާއްޖެ  ފަރާތް ބިދޭސީ (ހ) .13

 ވަރކް ޕަރމިޓް  " ގައި ވާއެރައިވަލް ޕެންޑިން"  ގެވަނަ މާއްދާ 15އުސޫލުގެ  މި

 .އިދޭްނވާނެއެވެހޯދަ ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތަށް  ބިދޭސީ ފުރިހަމަކޮށް" އެޕްލިކޭޝަން

 ބިދޭސީ ނުވާ ހޯދާފައި  ވަރކް ޕަރމިޓް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ޕާސް  ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ގެނައުމަށް ރާއްޖެ ފަރާތް ބިދޭސީ އެ އަދި ފަރާތްތަކާއި

 ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 14 އުސޫލުގެ މި ފަރާތްތަކާމެދު ދޭ ވަޒީފާ ހޯދާފައިވާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ

     އަންނަތާ  ރާއްޖެ
 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  15

 ނުހޯދާ  ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ބިދޭސީން 

 ރާއްޖެ  ފަރާތް ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 13 އުސޫލުގެ މި (ހ) .14

 ފަރާާތމެދު  ވަޒީފާދޭ ،ނަމަ އިފިނުހޯދަ ވަރކް ޕަރމިޓް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 15 އަންނަތާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ އަންނަނިވި

 ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ  7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )1(   

 މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 8 ލެވެލް ގެ 1 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރާ ފަރާތް

 .ކުރުންޢަމަލު

 ނަންބަރުގައި  ވަނަ )3( ގެ )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )2(   

   ،ތެރެއިން ޕާސްތަކުގެ އެންޓްރީ ދޫކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ބަޔާންކުރާ

 ނުވާ  އެތެރެވެފައި ރާއްޖެ  ފަރާތްތައް ބިދޭސީ ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްތައް އެ

 .ބާޠިލުކުރުން ހުއްދަތައް

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި ނަންބަރު ވަނަ )2( އަދި )1( ދާގެ (ހ) ގެމާއް މި )3(   

 ފެިށގެން  ދުވަހުން އެތެރެވި ރާއްޖެ ފަރާތް ބިދޭސީ ،ކުރުމާއެކުޢަމަލު މަތިން

 ހަަމއަށް ދުވަހާ ދޫކުރެވޭ  ވަރކް ޕަރމިޓް  ،މުއްދަތަށް (ތިރީސް) ދުވަހުގެ 30

        ނާއަކާއެކު ޖޫރިމަ ) ުރފިޔާގެ(ފަންސާސް 50/- ދުވަހަކަށް ކޮންމެ

 .ދެވޭނެއެވެ ަފރާތަށް  ވަޒީާފދޭ ުފރުޞަތު ހޯދުމުގެ ވަރކް ޕަރމިޓް

         ،ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް ފަހު )3(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

         ،ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދައި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

އެ ބިދޭސީ ފަރާތް ޤަުއމަށް އަނބުރާ  ،ހުރި އިދާރާއާ ހިއްސާކޮށްކަމާ ގުޅުން

 .ފޮނުވައިލެވޭނެއެވެ

 ވަރކް ޕަރމިޓް ،ފަހު މުއްދަތަށް ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )3( ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ  ގެނައުމަށް ރާއްޖެ ބިދޭސީން އުޅެމުންދާ ރާއްޖޭގައި ނުހޯދައި

 .ކުރެވޭނެއެވެޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާމެދު  ވަޒީފާދޭ ހޯދާފައިވާ ޕާސް
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 ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )1(   

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 2 ލެވެލް ގެ 1 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރާ ފަރާތްތައް

 .ކުރުންޢަމަލު މަތިން

         މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 7 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )2(   

 ރުފިޔާއިން ) ދެހާސް( 000،2/- ބިދޭސީއަކަށް ކޮންމެ ނުހޯދާ ވަރކް ޕަރމިޓް

 .ކުރުން ޖޫރިމަނާ

 މިނިސްޓްރީން  ،ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )2( ގެ) ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 މާއްދާގެ އެ ،މަތިން އިންތިޒާމެއްގެ ނޑައަޅާކަ

 ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ 1 މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ  މުއްދަތުގައި

 .ދެއްކުމުންނެވެ  ޖޫރިމަނާ އުނިކުރެވޭނީ ސަސްޕެންޝަންއިން

  އެރައިވަލް  ޕެންޑިން
 ވަރކް ޕަރމިޓް 
 އެޕްލިކޭޝަން 

 މަކުރުން ފުރިހަ

 ވަރކް ޕަރމިޓް  ަފާރތްތަކަށް  ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 13 އުސޫލުގެ މި .15

 ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި" އެޕްލިކޭޝަން ވަރކް ޕަރމިޓް އެރައިވަލް ޕެންޑިން" ،ދޫކުރެވޭނީ

 .ކުރުމުންނެވެ ފުރިހަމަ  ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި

 ހެދުން؛ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާގެ ދެެމދު ފަރާތާ ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފާއި ބިދޭސީ (ހ)  

 ؛ހުށަހެޅުން މިނިސްޓްރީއަށް ހައްދައި މެޑިކަލް ވަރކް ޕަރމިޓް (ށ)  

 ؛ހުށަހެޅުން މިނިސްޓްރީއަށް ހޯދައި އިންޝުރެންސް ހެލްތް ކަވަރ / ވަރކް ޕަރމިޓް (ނ)  

 ؛ކަށަވަރުކުރެވިފައިވުން  އެކަމަޑޭޝަން ފަާރތުގެ ބިދޭސީ ދޫކުރެވޭ  ޕަރމިޓްވަރކް (ރ)  

 މިނިސްޓްރީއާ ނަންބަރު  ފޯނު މޯބައިލް ނަގާފައިވާ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ބިދޭސީ (ބ)  

 ؛ހިއްސާކުރުން

 ؛ވެރިފައިކުުރން ފަރާތް ބިދޭސީ ،ދަށުން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން (ޅ)  

 .ދެއްކުން  ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 23 ސޫލުގެއު މި (ކ)  

 އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ
 ހެދުން 

 ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް  ފަރާްތތަކަށް  ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި .16

 ފަރާތާއި ބިދޭސީ ޫދކުރެވޭ ރމިޓްވަރކް ޕަ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ

 ން ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީ، އެކަން ،ސޮއިކޮށް ހަދައި އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާގެ ދެެމދު ފަރާތާ ވަޒީފާދޭ

 .އެންގުމުންނެވެ  މިނިސްޓްރީއަށް މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް

 މެޑިކަލް ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ހެއްދުން 

 ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރިމޓް ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ރާބަޔާންކު އުސޫލުގައި މި (ހ) .17

   ޖެހޭކަމަށް ހައްަދން ހޯދުމަށްޓަކައި ވަރކް ޕަރމިޓް ބިދޭސީން އަދާކުރާ ވަޒީފާ
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 ،ތައް "އިންވެސްޓިގޭޝަން މެޑިކަލް" ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެލްތުން އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ،ހައްދައި  މަރުކަަޒކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީގައި

 ،ބަޔާންކުރާ ފަާރތެއްކަން ހުރި ޞިއްޙަތެއްގައި އެކަށޭނެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަރާތަކީ  އެ

 ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ  ހެލްތުން އޮފް މިނިސްޓްރީ މަސައްކަތްކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެފަދަ

 ނިޒާމެއްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީން ،ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ޞިއްޙީ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ،ދަށުން

 އެކަށޭނެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ،ފަާރތަކީ ބިދޭސީ ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް  ވަރކް ޕަރމިޓް (ށ)  

 ހެލްތް  ނުވަތަ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ޞިއްޙީ ،ނޫންކަމަށް ފަރާތެއް ހުރި ޞިއްޙަތެއްގައި 

 އުސޫލުގައި މި ނުވަތަ ،އިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ) އޭ.ޕީ .އެޗް ( އެޖެންސީ ކްޝަންޕްރޮޓެ

 ޞިއްޙީ ފަރާތުގެ ބިދޭސީ އެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އްދަންޖެހޭހަ ވަރކް ޕަރމިޓް ބަޔާންކުރާ

 އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ޞިއްޙީ ،ގުޅޭގޮތުން ހާލަތާ

 އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ،ކަނޑަނާޅައިފިނަމަ ގޮތެއް ވަކި އިން )އޭ.ޕީ.އެޗް(

 ނުކުރުމުގެ ނުވަތަ ދޫކުރުން ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތަކަށް އެ މަތިން ލަފާގެ ގެ )އޭ.ޕީ.އެޗް(

 .ލިބިގެންވެއެވެ  މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރު

 ،ފަރާްތތަކަށް ބިދޭސީ  ދޫނުކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ބަޔާންކުރާ ގައި )ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ފަރާތްތަކުގެ  އެ މިނިސްޓްރީން ސަބަބު ދޫނުކުރެވޭ ،ދޫނުކުރެވޭނެކަމާއި ވަރކް ޕަރމިޓް

 .އަންގަންވާނެއެވެ  ފަރާަތށް ވަޒީފާދޭ

 ޫދނުކުރެވޭނެކަން  ވަރކް ޕަރިމޓް ގޮތަށް ބަޔާންކުރާ ގައި )ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ،ންކަން ކަ ފުރުވައިލުމުގެ ފަރާތް ބިދޭސީ ،އަންގައިފިނަމަ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ދަށުން އުސޫލެއްގެ އިން އަންގާ) އޭ.ޕީ.އެޗް(

 އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި (ބ)  

 ވަޒީފާދޭ ނުކުރާޢަމަލު ތާމެދުފަރާ ބިދޭސީ މަތިން އުސޫލެއްގެ އަންގާ އިން) އޭ.ޕީ.އެޗް(

 މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 7 އުސޫލުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި  ފަރާތްތަކާމެދު 

ވަނަ މާއްދާގައި  11 ވަނަ މާއްދާއާއި 8 އެކު އެ އުސޫލުގެއެޅުމާ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮތުގެ

ގައި  8 ގެ ެލވެލް 2 ތަްއ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރތްބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ަފރާ

 ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.

ހެލްތް  ވަރކް ޕަރމިޓް 
 އިންޝޫރެންސް  ކަވަރ /
 ހޯދުން 

 ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް  ފަރާްތތަކަށް  ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި .18

ހެލްތް  އަޅާފައިވާކަނޑަ މިނިސްޓްރީން  ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ބިދޭސީންނަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި

 ޚިދުމަތް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީގައި ،ޕެކޭޖެއް އިންޝޫރެންސް ކަވަރ ޕެކޭޖެއް /

 ،ދަށުން ނިޒާމެއްގެ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން ލިޔުންތައް ކަމުގެ އެ ،ހޯދައި ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  މިނިސްޓްރީއަށް
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 ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ފަރާތުގެ ދޭސީބި

 އެކަމަޑޭޝަން
 ކަށަވަރުކުރުން 

       ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް  ފަރާްތތަކަށް  ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި .19

 ބިދޭސީ  ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ،މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ވޯކަރ އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް" ،ބަޔާންކުރާ އެކަން ،އިދީހަމަޖައްސަ އެކަމަޑޭޝަން ފަރާތުގެ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ" ފޯމު ޑިކްލަރޭޝަން ޑޭޝަންއެކަމަ

 ފޯނު ފަރާތުގެ ބިދޭސީ
 ހިއްސާކުރުން  ނަންބަރު

 ހުއްދައިގެ  ފަރާތުގެ އެ ،ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ފަރާތް ބިދޭސީ (ހ) .20

 ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ފަރާތަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،މަށާއިޗެކްކުރު ސްޓޭޓަސް

 ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމު ހިއްސާކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ފަރާތާބެހޭ އެ ދެއްގައިނހި

 ނަމުގައި  ފަރާތުގެ ބިދޭސީ ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،ނުމަށްޓަކައިދި

 .ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތާ ބިދޭސީ ،ނަގައި  ނަންބަރެއް ފޯނު މޯބައިލް

 ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރިމޓް ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި (ށ)  

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ނަންބަރު ފޯނު މޯބައިލް ބަޔާންކުރާ) ހ( މާއްދާގެ މި

 .ހިއްސާކުރުމުންނެވެ މިނިސްޓްރީއާ

 ތް ފަރާ ބިދޭސީ
 ވެރިފައިކުރުން 

 ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރިމޓް ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި (ހ) .21

 ބިދޭސީ ޫދކުރެވޭ ވަރކް ޕަރިމޓް މަތިން މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ

 .ފަރާތް ވެިރފައިކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 ފަރާތް ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ މަތިން ގެގޮތު ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ،ގެނައުމަށް /ހާޒިރުވުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް

 .އެންގޭނެއެވެ  ފަރާަތށް ވަޒީފާދޭ

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން  އެޕްލިކޭޝަނާ ވަރކް ޕަރމިޓް  ،ވެރިފައިކުރެވޭނީ ފަރާތް  ބިދޭސީ (ނ)  

 ބިދޭސީ އެ ނަގާފައިވާ އިދާރާތަކުން އެކި ސަރުކާރުގެ ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޢުލޫމާތުތަކާއިމަ

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ  ރެކޯޑުތައް އާއި ޑޭޓާ  ބައޯމެޓްރިކް ފަރާތުގެ

 ހައްދަން ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ފަރާތް ބިދޭސީ  ހުށަހަޅާ 
 ނަމަ ނުވެއްޖެ  ވެރިފައި
 ގޮތް  ކުރާނެ ޢަމަލު

           އުސޫލުގެ މި ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 13 އުސޫލުގެ މި (ހ) .22

 ،ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ވެރިފައި ފަރާތް ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 21

 ،ދޫކޮށް ވަރކް ޕަރމިޓެއް ފަރާތަށް  ބިދޭސީ ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން

 ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ވެރިފިކޭޝަން ފަރާތުގެ އެ ،އަންގައި ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ އެކަން

 މިނިސްޓްރީން  އިދާރާތަކާއެކު އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ކަމާ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ

 .ގެންދާނެއެވެ ކުރިއަށް

 ށް ފުރިހަމަކުރުމަ ވެރިފިކޭޝަން ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

       ،ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް ނަތީޖާތަކެއްގެ ހޯދޭ  ފުރިހަމަކުރުމުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ

 ،ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ބާޠިލުކުރުމަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ އެ

 ފަރާތް  ބިދޭސީ އެ ،އަންގައި ފަރާަތށް ވަޒީފާދޭ ސްޓްރީންމިނި  ސަބަބު ކަނޑައެޅުނު

 .އެންގޭނެއެވެ ފުރުވައިލުމަށް ރާއްޖެއިން
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 ފީ  ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ދެއްކުން 

 .ރުިފޔާއެވެ  ފަންސާސް) ތިންސަތޭކަ( 350/- މަހަކަށް  އަކީ ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް (ހ) .23

 ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރިމޓް ފަރާތަކަށް  ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި (ށ) 

 މަސްދުވަހުގެ) އެކެއް( 1  ދުވަހުން ފެށިގެން، މަދުވެގެންބިދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖެ އެތެރެވި

 .ދެއްކުމުންނެވެ  ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް

 ،ތެރެއިން ނިޒާމެއްގެ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން ދައްކަންވާނީ ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް (ނ)  

 .ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ  މިނިސްޓްރީން

 ،މުއްދަަތށް އޮތް ކުރިޔަށް  ،ކުރިން މުގެހަމަވު މުއްދަތު  ދައްކާފައިވާ ފީ  ވަރކް ޕަރމިޓް  (ރ)  

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ފީ މަހަށް) އެކެއް( 1 މަދުވެގެން

 ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ،ދެއްކޭނީ ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް ،މަތިން  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މި (ބ)  

 .މުއްދަތަށެވެ ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަންކަން ހުރިހާ

 ؛މުއްދަތު މެޑިކަލްގެ ފަރާތުގެ ބިދޭސީ ރެވިފައިވާދޫކު ވަރކް ޕަރމިޓް )1(   

 ނަގާފައިވާ  ނަމުގައި ފަާރތުގެ ބިދޭސީ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް )2(   

 ؛މުއްދަތު އިންޝޫރެންސުގެ

 ؛މުއްދަތު ޕާސްޕޯޓުގެ ފަާރތުގެ ބިދޭސީ ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް )3(   

 ެދމެދު ަފރާތާ ވަޒީފާދޭ  ތާއިފަރާ ބިދޭސީ ދޫކުރެވޭ  ވަރކް ޕަރމިޓް )4(   

 ؛މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ ސޮއިކުރެވިފައިވާ

 ފަާރތަށް  އަދާކުރާ  މަޤާމު އެ މަޤާމަކީ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް )5(   

 ބޭނުންވާ  ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ

 ؛ދަތަށްމުއް ހުއްދައެއްގެ އެ ،މަޤާމެއްނަމަ

 .މުއްދަތު ކޯޓާގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް އެ )6(   

 .ނޫނެވެ  ފީއެއް  ރީފަންޑްކުރެވޭނެ ފީއަކީ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި ފީގެ ވަރކް ޕަރމިޓް (ޅ)  

 ވަޒީފާދޭ ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފީ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ކ)  

 .ކުރެވޭނެއެވެޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އިތިރީގަ ،ފަރާތްތަކާމެދު

 ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )1(   

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 8 ލެވެލް ގެ 1 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ފަރާތްތައް

 ؛ކުރުންޢަމަލު މަތިން
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 ނަންބަރުގައި  ވަނަ )3( ގެ )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )2(   

 ޕާސްަތކުގެ  ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ދޫކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ބަޔާންކުރާ

 ނުވާ  އެތެރެވެފައި ރާއްޖެ ،ފަރާތަށް ދޫކޮްށފައިވާ ޕާސްތަކާއި ބިދޭސީ ،ތެރެއިން

 ؛ބާޠިލުކުރުން ހުއްދަތައް

 މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )2( އިއާ )1( އަކުރުގެ މި )3(   

           ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހިނގާ އިތުރަށް ނުދައްކައި ފީ ،ކުރުމާއެކުޢަމަލު

 މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް( 6 ،ޖޫރިމަނާއަކާއެކު ރުފިޔާގެ) ދިހައެއް( 10/-

 .ބަލައިގެނެވޭނެއެވެ  ފީ  މުއްދަތަށް

 ،ނުދާނަމަ ދައްކަމުން ފީ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (އ)  

 ަފރާތާއި  ވަީޒފާދޭ ދެއްކުމަށް ފީ ޫޖރިމަނާއާއެކު ،ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު އެ

 ފީ އެއްގޮތަށް ވުމާއެއްބަސް އެ ،އެކުލަވާލައި  އެއްބަސްވުމެއް ދެމެދު މިނިސްޓްރީއާ

 .ދެވޭނެއެވެ ޞަތު ުފރު ،ފަާރތަށް ވަޒީފާދޭ ދެއްކުމަށް

 ފަރާތަށް  ބިދޭސީ ،ނާދެވިއްޖެނަމަ  އެއްބަސްވުމަކަށް މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މި (ވ)  

 ފަރާތާެމދު  ބިދޭސީ އަދި  ފަރާްތތަކާއި ވަޒީފާދޭ ،ބާޠިލުކޮށް ވަރކް ޕަރމިޓް  ދޫކުރެވިފައިވާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި

 ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި  8 ގެ  7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )1(   

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 4 ލެވެލް ގެ 2 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ފަރާތްތައް

 ؛ކުރުންޢަމަލު މަތިން

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ފަރާތާމެދު ބިދޭސީ )2(   

 ބިދޭސީއެއްގެ  އެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ  ބޭނުންވާ ދާން އެނބުރި ޤައުމަށް )2.1(    

 ،ގެންބޭނުންކޮށް ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ

 ؛ފޮނުވައިލުން  ޤައުމަށް

 ،ފަރާތެއްނަމަ ބޭނުންވާ ބަދަލުވާން ވަޒީފާއަކަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން )2.2(    

 ވަޒީފާދޭ  ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް ރޭގައި(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެ 60

 ވަރކް ޕަރމިޓަކަށް ދޫކުރެވޭ ނަމުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ

 ؛ބަދަލުކުރުން 

ވަޒީފާދޭ އެހެން  މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ ގައި )2.2(މި ނަންބަރުގެ  )2.3(    

 ބިދޭސީ  ނުހޯދޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ބަދަލުކުރެވި ވަޒީފާއަށް ފަރާތެއްގެ

         މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )2.1( ބަރުގެނަންމި  ،ފަރާތް

 ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ ބިދޭސީއެއްގެ އެ

 .ފޮނުވައިލުން ޤައުމަށް ،ގެންބޭނުންކޮށް
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ވަޒީފާ  ކުރެވޭޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 ގެ )ވ( މާއްދާގެ މި (މ)  

      ،މުއްދަތު ކުރެވޭޢަމަލު ގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި އެ  ،ދުދޭ ފަާރތްތަކާމެ

 ވަރކް ޕަރމިޓް ތެރެއިން ބިދޭސީންގެ ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ނަމުގައި ފަރާތުގެ އެ

 އިޚްތިޔާރު އިތުރުކުރުުމގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ސްބަތަށްނި ބިދޭސީންގެ ނުދައްކާ ފީ

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް

     ،ހާލަތުގައި ބާޠިލުކުެރވޭ ވަރކް ޕަރިމޓް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި މާއްދާ  މި (ފ)  

 .ނުދެވޭނެއެވެ  ރީފަންޑްކޮށެއް ޑިޕޮޒިޓް ދައްކާފައިވާ ގުޅިގެން ވަރކް ޕަރމިޓާ އެ

 ލިބިގެން  ވަރކް ޕަރމިޓް 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ  ރާއްޖޭގައި
 ދެނެގަނެވޭނެ  ފަރާތްތައް
 އްތައިންތިޒާމު

 ހަމަޖެއްސުން 

 ދޫކުރެވޭ  ފަރާްތތަކަށް އެ ،ފަރާތްތައް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި ލިބިގެން ވަރކް ޕަރމިޓް (ހ) 24.

 ދެނެގަނެވޭނެ  ފަރާތްތައް  އެ މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތެއް އެހެންވެސް ނުވަތަ ކާޑެއް

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުތައް

 ނުވަތަ  ކާޑު ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީއަކަށް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ) 

 ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ފަރާތަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،ވަސީލަތަކީ އެހެންވެސް

 ފަރާތް ބިދޭސީ މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތެއް ނުވަތަ ގޮތަށް ދެއްކޭ ފަރާތަކަށް އެ ،ހިނދެއްގައި

 އޮންނަންޖެހޭ  ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ ،އަތުގައި މީހާގެ ބިދޭސީ ،ގޮތަށް ކުރެވޭވެރިފައި

 .އެއްޗެކެވެ  ވާންވާނެ އެކްސެސިބަލް ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ ނުވަތަ

   ނަމަ، ގެންދާ ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން ކަނޑުމަގުން ބިދޭސީން، ވައިގެ މަގުން އަދި )ނ( 

އެހެންވެސް ވަސީލަތެއް އެ ބިދޭސީންގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކާޑު ނުވަތަ 

އަތުގައި އޮތްކަން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކެޕްޓަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 އެފަދަ ވަސީލަތެއް ނެތް ބިދޭސީއަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

، ބިދޭސީ ފަރާެތއްގެ ފުރާނައަށް މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް  (ރ) 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކާޑު ނުވަތަ އެހެންވެސް ނުރައްކަވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި، 

 އަނެއް  އެ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ އަތުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެ ފަރާތް އެްއރަށުން ވަސީލަތެއް

 ގެންދަން ވާނެއެވެ. ރަށަށް

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ، ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ (ބ) 

ބިދޭސީ ފަރާތް ވެރިފައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅެނީ، ކާޑެއް ދޫކޮށްގެން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެ 

(އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ވަޒީފާ ޭދ  150/-ކާޑުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ، ނަމަ

 ންވާނެއެވެ.ފަރާތުން، މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަ

 ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ށ( އަދި) ހ( މާއްދާގެ މި (ޅ) 

 މީހާގެ  ބިދޭސީ ،ފަރާތަކަށް އެ ހިނދެއްގައި ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ފަރާތަކުން

 ބަދަލުކުރެވި ޑިޓެންޝަނަށް ފަރާތް ބިދޭސީ އެ ،ނުދެއްކިއްޖެނަމަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ިތރީގައި ހުރިފައިކުރުމަށްފަވެ
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 އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ މި އޮތް ހުއްދައެއް އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ ފަރާތަކީ އެ )1(  

 .ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ  ފަާރތާ ވަޒީފާދޭ ،ނަމަ ފަރާތެއް އުޅެމުންދާ

 އޮތް ހުއްދައެއް ނުވަތަ ނެތި އްދައެއްހު އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ ފަރާތަކީ އެ )2(  

 ފަރާތްތައް އެ ،ފަރާތެއްނަމަ އުޅެމުންދާ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ކަމުގައިވިޔަސް

 ،ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ބާޠިލުކޮށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ

 ދޭސީން ބި ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ  7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 މަތިން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ ގައި 3 ލެވެލް ގެ 1 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ

 .ލެވޭނެއެވެ  ފޮނުވައި ޤައުމަށް ަފރާތް އެ ،ފަހު ކުރުމަށްޢަމަލު

 މުއްދަތު ޕަރމިޓުގެ  ވަރކް 
 އިތުރުކުރުން 

 ސީއަކަށްބިދޭ އެ  ،މުއްދަތުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގައި ފަރާތް  ބިދޭސީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް (ހ) .25

         ،ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ވަރކް ޕަރމިޓުގެ ދޫކޮށްފައިވާ

  ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީއަކަށް އެ ،ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި

 .އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ ދަތުމުއް ވަރކް ޕަރމިޓުގެ

      ،ހަމަވާއިރު މުއްދަތު ވަރކް ޕަރމިޓުގެ ،ތުރުކުރެވޭނީއި މުއްދަތު ވަރކް ޕަރމިޓުގެ (ށ)  

 ކަމަށް ޖެހޭނެ ފުރިހަމަކުރަން ހޯދުމަށް ވަރކް ޕަރމިޓް މާއްދާގައި ވަނަ 15 އުސޫލުގެ  މި

 އެކަމެއް  ނުވާނަމަ ފުރިހަވެފައި ކަމެއް އެއްވެސް ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ

 .ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ 

 ެދމެދު ަފރާތާ ވަޒީފާދޭ  ފަރާތާއި ބިދޭސީ ދޫކުރެވޭ  ރމިޓްވަރކް ޕަ )1(   

        ،ހަމަވެފައިވާނަމަ މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި ވަނަ 16 އުސޫލުގެ މި ،ހަދައި އެއްބަސްވުމެއް އައު

 .އްސާކުރުންހި ރީއާމިނިސްޓް މަޢުލޫމާތު އެއްބަސްވުމުގެ އެ މަތިން ގޮތުގެ

 ރިޯޕޓުގެ މެޑިކަލް ހައްދާފައިވާ ފަރާތުން  ބިދޭސީ އެދޭ  ހޯދުމަށް  ވަރކް ޕަރމިޓް  )2(   

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 17 އުސޫލުގެ މި ،ހަމަވެފައިވާނަމަ މުއްދަތު

 .ހުށަހެޅުން ހައްދައި ރިޕޯޓެއް މެޑިކަލް އައު މަތިން

 /ހެލްތް ކަަވރ ހޯދާފައިވާ ަފރާތަށް  ބިދޭސީ ދޭއެ ހޯދުަމށް ވަރކް ޕަރމިޓް )3(   

 މާއްދާގައި  ވަނަ 18 އުސޫލުގެ މި ،ހަމަވެފައިވާނަމަ މުއްދަތު އިންޝޫރެންސް

 މިނިސްޓްރީއަށް ހޯދައި އިންޝޫރެންސެއް އައު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ

 .ހުށަހެޅުން

ދަލުވެފައިވާނަމަ، ބަ އެކަމަޑޭޝަން ފަރާތުގެ ބިދޭސީ ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް )4(   

 އެމަޑޭޝަން" މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 19 އުސޫލުގެ  މި

 .ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކޮށް" ފޯމު ޑިކްލަރޭޝަން
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 ނަންބަރު ފޯނު މޯބައިލް ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 20 އުސޫލުގެ މި )5(   

 .ހިއްސާކުރުން ރީއާމިނިސްޓް ނަންބަރު ފޯނު އައު ،ނަމަ ބަދަލުވެފައިވާ

 ވަރްކ ޕަރމިޓް ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 23 އުސޫލުގެ މި )6(   

 .ދެއްކުން ފީ

 ނުކުރާ އިތުރު މުއްދަތު ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ނ)  

 .ވޭނެއެވެ ކުރެޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ފަރާތްތަކާމެދު 

 ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )1(   

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 8 ލެވެލް ގެ 1 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ފަރާތްތައް

 .ކުރުންޢަމަލު މަތިން

 ނަންބަރުގައި  ވަނަ )3( ގެ )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )2(   

 ،ތެރެއިން ޕާސްތަކުގެ އެންޓްރީ ދޫކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ފަރާތުގެ އެ ބަޔާންކުރާ

 ނުވާ  އެތެރެވެފައި ރާއްޖެ  ފަރާތްތައް ބިދޭސީ ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްތައް އެ

 .ބާޠިލުކުރުން ހުއްދަތައް

 މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 2 އަދި 1 މާއްދާގެ މި )3(   

 އެއްބަސްވުމެއް ދެމެދު މިނިސްޓްރީއާ ފަރާތާއި ވަޒީފާދޭ ،ކުރުމާއެކުލުޢަމަ

 މުއްދަތު  ވަރކް ޕަރމިޓުގެ  ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ އެ ،އެކުލަވާލައި

 މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހަމަވާ މުއްދަތު ،އިތުރުކުރުމަށް

 .ދެވޭނެއެވެ  ފަާރތަށް ވަޒީފާދޭ މުއްދަތެއް

 ،ނާދެވިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުމަކަށް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 3 ގެ) ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 އަދި  ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ ،ބާޠިލުކޮށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ބިދޭސީ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ފަރާތާމެދު ބިދޭސީ

 މާއްާދގައި  ވަނަ 11އާއި  8 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި  ،ާރތާމެދުފަ ވަޒީފާދޭ )1(   

       ލެވެލް ގެ 2 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ފަރާްތތައް ވަޒީފާދޭ ބަޔާންކުރާ

 .ކުރުންޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 4

 .ނެއެވެ ކުރެވޭޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ފަރާތާމެދު ބިދޭސީ )2(   

 ބިދޭސީއެއްގެ  އެ ،ނަމަ ބިދޭސީއެއް ވާބޭނުން ދާން އެނބުރި ޤައުމަށް )2.1(    

 ،ގެންބޭނުންކޮށް ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ

 .ފޮނުވައިލުން  ޤައުމަށް
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 ،ނަމަ ފަރާތެއް ބޭނުން ބަދަލުވާން ވަޒީފާއަކަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން )2.2(    

 ވަޒީފާދޭ  ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ފަސްދޮޅަސް) 60

 ވަރކް ޕަރމިޓަކަށް ދޫކުރެވޭ ނަމުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ

 .ބަދަލުކުރުން 

އެހެން  ވަޒީފާދޭ މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ ގައި) 2.2( މި ނަންބަރުގެ )2.3(    

 ބިދޭސީ ނުހޯދޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ބަދަލުކުރެވި، ވަޒީފާއަށް ފަރާތެއްގެ

     މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )2.1(މި ނަންބަރުގެ  ،ރާތްފަ

 ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި ބިދޭސީއެއްގެ އަމިއްލަ އެ

 .ފޮނުވައިލުން ޤައުމަށް ،ބޭނުންކޮށް

ވަޒީފާ  ކުރެވޭޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާވަނަ ނަންބަރުގައި  1 ) ގެރމި މާއްދާގެ ( (ބ)  

        ،މުއްދަތު ކުރެވޭޢަމަލު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި އެ ،ކާމެދުދޭ ފަރާްތތަ

 ވަރކް ޕަރމިޓް ތެރެއިން ބިދޭސީންގެ ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ނަމުގައި ފަރާތުގެ އެ

 އިޚްތިޔާރު  އިތުރުކުުރމުގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަދަށް ބިދޭސީންގެ ތިބި އިތުރުނުކޮށް މުއްދަތު

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ

       ،ހާލަތުގައި ބާޠިލުކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާމި މާއްދާގައި  (ޅ)  

 .ނުދެވޭނެއެވެ  ރީފަންޑްކޮށެއް ޑިޕޮޒިޓް ދައްކާފައިވާ ގުޅިގެން ވަރކް ޕަރމިޓާ އެ

 ރާއްޖެއިން  ފަރާތް  ބިދޭސީ
     ހުއްޓާ  ބޭރުގައި
 ތުމުއްދަ ޕަރމިޓުގެ  ވަރކް 

 ހަމަވުން 

އެ މީހަކަށް  ،ގެ މުއްދަތު ހަަމވެފައިވާނަމަ  ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓާ ވަރކް ޕަރމިޓުބިދޭސީ .26

 ގޮތުގެ މަތިން، ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ބަޔާންކުރާވަނަ މާއްދާގައި  25މި އުސޫލުގެ ، ރާއްޖެ ވަދެވޭނީ

 .އިތުރުކުުރމުންނެވެ  މުއްދަތު ވަރކް ޕަރމިޓުގެ

 ފަރާތް  ދޭ ވަޒީފާ
 އެމްޕްލޯޔަރ( ބަދަލުކުރުން

  )ޗޭންޖް

 ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތަށް އެ ،ބިދޭސީއެއް މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި (ހ) .27

 ،އެދޭނަމަ ބަދަލުކުރަން ވަޒީފާއަކަށް އެހެން ފަާރތެއްގެ ވަޒީފާދޭ ފަާރތް ނޫން ވަޒީފާދޭ

         ބިދޭސީއަށް އެދޭ  ބަދަލުކުރަން ގައިނަމު ފަރާތުގެ  އެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ އައު

 .ހޯދަންވާނެއެވެ  ވަރކް ޕަރމިޓް

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް  އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ބަދަލުކުރާނީ ފަާރތް ވަޒީފާދޭ (ށ)  

 .ހުށަހަޅައިގެންނެވެ " ރިކުއެސްޓް ޗޭންޖް އެމްޕްލޯޔަރ"

 ގަވާއިދު    މި ،ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ އުއަ ފުރިހަމަވާނީ ރިކުއެސްޓް ޗޭންޖް އެމްޕްލޯޔަރ (ނ)  

 ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ އައު ،ދައްކައި ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 25

 .ލިބުމުންނެވެ  ވަރކް ޕަރމިޓް ބިދޭސީއަށް އެދޭ ބަދަލުކުރަން ނަމުގައި
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       ތިރީގައި ،ކުރެވޭނީބަދަލު ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ރ)  

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ،ފުރިހަމަވެ ކަންކަން މި ބަޔާންކުރާ

         ދޫކޮްށަފއިވާ  ފަރާތަށް ބިދޭސީ އެދޭ ބަދަލުކުރަން ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ )1(   

 ާރތުންފަ ވަޒީފާދޭ  ފީ  ވަރކް ޕަރމިޓް ،ނުވެ ހަމަ  މުއްދަތު ވަރކް ޕަރމިޓުގެ

 ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ،ދައްކަމުންދާނަމަ ގަވާއިދުން

 .ހުށަހެޅުން ލިޔުން) ޖެކްޝަންއޮބް ނޯ( ނުކުރާކަމުގެ އިއުތިރާޒު ވަގުތު އެ

 .އެޕޮއިންޓްމެންޓް އޮފް ލެޓަރ ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ އައު )2(   

 ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ އައު ،ކޯޓާ މަޤާމުގެ ބޭނުންވާ ބަދަލުކުރަން ފަރާތް ބިދޭސީ )3(   

 .ލިބިފައިވުން

 ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )3(އަދި  )2(، )1(މި އަކުރުގެ  )4(   

މި އުސޫލުގެ  ،ކަމަށް ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ހޯދުމަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ،އިތުރުން

 އެކަމެއް ވާނަމަފުރިހަމަނު ކަމެއް ބަޔާންކުރާވަނަ މާއްދާގައި  15

 .ފުރިހަމަކުރުން

 ވަޒީފާދޭ ބަދަލުކޮށް، އައު ަފރާތް  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ  (ބ)  

 ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ، ލިބުމުން  ވަރކް ޕަރމިޓް ،ނަމުގައި ފަރާތުގެ

 ވަޒީފާގެ ެދމެދު ފަރާތާ ފާދޭވަޒީ ފަރާތާއި ބިދޭސީ ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ،މަތިން

 މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް އެކަން  ،ސޮއިކޮށް ހަދައި އެއްބަސްވުމެއް

 އަންގަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް

 ބަދަލުކުރުން  މަޤާމު
  )ޗޭންޖް އޮކިއުޕޭޝަން (

 މިޓުގައިވާވަރކް ޕަރ ،އެދޭނަމަ ބަދަލުކުރަން މަާޤމު ފަާރތުގެ ބިދޭސީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ (ހ) .28

 ޗޭންޖް  އޮކިއުޕޭޝަން އެންޑް ސައިޓް" މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ،މަޤާމު

 .ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ  ހުށަހަޅައިގެން" ރިކުއެސްޓް

 ލިބިފައިވާ ކޯޓާ ފަާރތަށް ވަޒީފާދޭ ،ބަދަލުކުރުމަކީ މަޤާމު ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 .މެވެބަދަލުވު މަޤާމަކަށް އައު

   ،ބަދަލުކުރެވޭނީ މަޤާމު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )ށ( އާއި) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .މުއްދަތުގައެވެ ދައްކާފައިވާ ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް

 ބަދަލުކުރުން  ވަރކްސައިޓް
  )ޗޭންޖް  ސައިޓް(

 ވަޒީފާދޭ ،ޓް ނޫން ސައި ވަރކް ދޫކޮްށފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ބިދޭސީންނަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ (ހ) .29

 އެކްސްޕެޓް ،އެދޭނަމަ  ބަދަލުވާން ސައިޓަކަށް ވަރކް އެހެން ނަމުގައިވާ ފަރާތުގެ

" ރިކުއެސްޓް ޗޭންޖް  އޮކިއުޕޭޝަން އެންޑް ސައިޓް" މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އޮންލައިން

 .ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ  ސައިޓް ވަރކް މެދުވެރިކޮށް
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 ރކްސައިޓް ވަ ދޫކުރެވިފައިވާ  ހުއްދަ ބިދޭސީއަކު އަދާކުރާ ފާވަޒީ ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓުގެ (ށ)  

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ،ބަދަކުރެވޭނީ ސައިޓަކަށް އެހެން ނޫން

 ފީ  ވަރކް ޕަރމިޓް ،ހުށަހަޅައިގެން " ރިކުއެސްޓް ޗޭންޖް އޮކިއުޕޭޝަން އެންޑް ސައިޓް"

 .މުއްދަތުގައެވެ  ދައްކާފައިވާ

 ބަދަލުކުރެވޭ  ،ބަދަލުކުރެވޭނީ ވަރކްސައިޓް މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ކޯޓާ  ަމޤާމުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ބަދަލުކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ވަރކްސައިޓް

 .ލިބިފައިވާނަމައެވެ 

 އައުކޮށް ޕާސްޕޯޓު ގެބިދޭސީއެއް  މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓެއްގެ (ހ) .30 ކުރުން  އައު ޕާސްޕޯޓް 

 ވަރކް ޕަރމިޓުގައި ބިދޭސީއެއްގެ އެ ،ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ ،ހައްދައިފިނަމަ ޕާސްޕޯޓެއް އައު

 އެޑް  ޕާސްޕޯޓް" ސިސްޓަމުން އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ބަދަލުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ

 ޓް އަޕްޑޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާ ޕާސްޕޯޓަށް ،ހުށަހަޅައިގެން " ރިކުއެސްޓް

 .ކުރަންވާނެއެވެ 

       ،ނަމަ އައުކުރެވިއްޖެ ޕާސްޕޯޓު ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ސިސްޓަމުގައި  އެކްސްޕެޓް މަޢުލޫމާތު ވަރކް ޕަރމިޓުގެ ފަރާތުގެ ބިދޭސީ އެ

 .އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެއެވެ 

 ގެއްލުން  ފަރާތް  ބިދޭސީ
 ފިލުން  ނުވަތަ 

 ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ ބިދޭސީއަކު ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ،މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މި .31

 އެއްގޮތްވާ  ގައިވާ އުސޫލާ 8 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ގެއްލިއްޖެނަމަ އޭނާ ނުވަތަ ،ފިލައިފިނަމަ

 .ކުރަންވާނެއެވެޢަމަލު ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ މަތިން ގޮތުގެ

 ވަރކް ޕަރމިޓް 
  ބާޠިލުކުރުން 

 .ހާލަތްތަކުގައެވެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 23މި ގަވާއިދު  ބާޠިލުކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް .32

 ކުރަންޢަމަލު ގަވާއިދަށް  މި
 ކުރިން ފެށުމުގެ 

 ދޫކޮށްފައިވާ 
 އެމްޕްލޯއިމެންޓް
 ދަށުން  އެޕްރޫވަލްއެއްގެ

 ރާއްޖޭގައި
 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

      ބިދޭސީންނަށް 
 ން ހޯދު ވަރކް ޕަރމިޓް 

 އެޕްރޫވަލްއެއްގެ  އެމްޕްލޯއިމެންޓް ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން ފެށުމުގެ ކުރަންޢަމަލު ގަވާއިދަށް މި (ހ) .33

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  އެ ،ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގައި ދަށުން

 .ށެވެބަޔަ) ދޭއް( 2 ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ބަހައިލެވެނީ ،ބަލައި މައްޗަށް ހުއްދަތަކުގެ

 .ފަރާތްތައް އޮތް އެޕްރޫވަލްއެއް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ޞައްޙަ )1(  

 .ފަރާތްތައް ނެތް އެޕްރޫވަލްއެއް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ޞައްޙަ )2(  

 އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ޞައްޙަ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )1( ގެ  )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ) 

 .ބެހިގެންދެއެވެ  ބަޔަން 2 ވާމި ތިރީގައި ،ފަރާތްތައް އޮތް އެޕްރޫވަލް

 .ފަރާތްތައް އޮތް ވަރކް ވީޒާ އަދި އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ޞައްޙަ )1(   
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 ނެތް ވަރކް ވީޒާ ،ނަމަވެސް އޮތް އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ޞައްޙަ )2(   

 .ފަރާތްތައް

ިމ މާއްދާގެ      ،އިންތެރެ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ށ( އަދި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )1( ގެ )ށ(

 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި

       ،ކުިރން (ތިރީސް) ދުވަސް 30 ާތރީޚުގެ ހަމަވާ މުއްދަތު  ވަރކް ވީޒާގެ )1(   

 "އެޕްލިކޭޝަން ވަރކް ޕަރމިޓް" ކައިހެއްދުމަށްޓަ ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތުގެ އެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ " ކްރިއޭޓް" ސިސްޓަމުގައި އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް

 ހޯުދމަށް  ވަރކް ޕަރމިޓް މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާވަނަ  15މި އުސޫލުގެ  )2(   

 ތާރީޚުން  ކްރިއޭޓްވި އެޕްލިކޭޝަން ،ފުރިހަމަކޮށް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 ވަރކް ވީޒާ ،ހުށަހަޅައިއެޕްލިކޭޝަން  ެތރޭގައި (ވިހި) ދުވަހުގެ 20 ފެށިގެން

 .ހޯދަންވާނެއެވެ  ވަރކް ޕަރމިޓް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ދައްކާފައިވާ ފީ

 އެ މުއްދަތުގެ ،މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )2( ގެ) ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

    ،ފަރާްތތައް ނުވާ ހުށަހަޅައިފައި އެޕްލިކޭޝަން ދިއެ ހޯދުަމށް  ވަރކް ޕަރިމޓް ތެރޭގައި

 ފަާރތްތައް  ވަޒީފާދޭ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ،ކޮށްޢަމަލު މަިތން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 8 ލެވެލް ގެ  1 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ

 އެޕްލިކޭޝަން  ވަރްކ ޕަރމިޓް  ،ކުރިން މަވުމުގެހަ މުއްދަތު ދައްކާފައިވާ ފީ  ވަރކް ވީޒާ

 .ދެވޭނެއެވެ ފުރުަޞތު ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ދައްކާފައިވާ ފީ ވަރކް ވީޒާ ،މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ބ)  

 ފަރާތާމެދު  ބިޭދސީ އަދި ފަާރތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ ނުހައްދާ ވަރކް ޕަރމިޓް ،ކުރިން

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ނަނިވިއަން 

 މާއްދާގައި  ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި  ،ފަާރތާމެދު ވަޒީފާދޭ )1(   

       ލެވެލް ގެ 2 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ފަރާްތތައް ވަޒީފާދޭ ބަޔާންކުރާ

 .ކުރުންޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 4

 .ކުރެވޭނެއެވެޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ މި ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ފަރާތާމެދު ސީބިދޭ )2(   

 ބިދޭސީއެއްގެ  އެ ،ނަމަ ބިދޭސީއެއް ބޭނުން ދާން އެނބުރި ޤައުމަށް )2.1(    

 ޤައުމަށް ،ބޭނުންކޮށް ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ

 .ފޮނުވައިލުން
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 ،ނަމަ ފަރާތެއް ބޭނުން ބަދަލުވާން އަކަށްވަޒީފާ ފަރާތެއްގެ އެހެން )2.2(    

 ވަޒީފާދޭ ،ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 60

 ވަރކް ޕަރމިޓަކަށް ދޫކުރެވޭ ނަމުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ

 .ބަދަލުކުރުން 

އެހެން  ވަޒީފާދޭ މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ ގައި )2.2(މި ނަންބަރުގެ  )2.3(    

 ބިދޭސީ ނުހޯދޭ ވަރކް ޕަރމިޓް  ،ބަދަލުކުރެވި ވަޒީފާއަށް  ގެފަރާތެއް

    ،   މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )2.1(މި ނަންބަރުގެ  ،ފަރާތް

 ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ ބިދޭސީއެއްގެ އެ

 .ފޮނުވައިލުން ޤައުމަށް ،ބޭނުންކޮށް

 ކުރެވޭޢަމަލު މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާގައި ވަނަ ނަންބަރު 1) ގެ ބމި މާއްދާގެ ( (ޅ)  

        ،މުއްދަތު ކުރެވޭޢަމަލު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި އެ ،ދޭ ފަރާްތތަކާމެދުވަޒީފާ

 ތެރެއިން  ބިދޭސީންގެ ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ނަމުގައި ފަރާތުގެ އެ

 އިތުރުކުރުމުގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަދަށް ބިދޭސީންގެ ތިބި ނުހޯދައި ވަރކް ޕަރމިޓް

 ލިބިގެންވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރު

 ބިދޭސީ  އެ ،ހާލަތުގައި  ކުރެވޭޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި (ކ)  

 .ނުދެވޭނެއެވެ  ރީފަންޑްކޮށެއް ޑިޕޮޒިޓް ދައްކާފައިވާ ގުޅިގެން ފަރާތަކާ

   މި މާއްދާގެ  ،ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަނަ ނަންބަރުގައި )2(ގެ (ހ)  މި މާއްދާގެ (އ)  

 ވަޒީފާ  ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީއަކު އެ ،ފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކުރާވަނަ ނަންބަރުގައި  2(ށ) ގެ 

 ސަރުކާރަށް) ނަމަވެސް ވީ ނެތްކަމުގައި ހުއްދައެއް ޞައްޙަ( މުއްދަތަށް އަދާކުރި

އެކު ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަްށ ސްވުމަކާ އެއްބަ ކަމުގެ ދައްކާނެ ވީޒާ ފީ  ވަރކް ދައްކަންޖެހޭ

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ  ވަރކް ޕަރމިޓް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި ،ހުށަހެޅުމުން އެދި

 ،ޚިލާފަށް އުސޫލާ  މި
 ނެތި  ވަރކް ޕަރމިޓެއް 

 ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ޅުން ގެންގު

 ޚިލާފަށް މާއްދާތަކާ ގަވާއިދުގެ މި ،ނުހޯދައި ވަރކް ޕަރމިޓް ،ޚިލާފަށް އުސޫލާ މި (ހ) .34

 ކުރުވުމަކީ މަސައްކަތެއް ލައްވައި ބިދޭސީއަކު ނުވަތަ ،ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަކީ ބިދޭސީއަކު

 .މަނާކަމެކެވެ  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 24ގަވާއިދުގެ  މި

، ފަރާތްތަކާމެދު ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ފަދައިން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތްކުރާ ވަޒީފާ ކުރުވާ މަސައްކަތް ލައްވައި މީހުން އެ އަދި

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޢަމަލުމި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން  އިގަބިދޭސީ ފަރާތާމެދު ތިރީ

 ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ފަދައިން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި )1(   

ދޭ ވަޒީފާ ކުރުވާ މަސައްކަތް ލައްވައި މީހުން އެ އަދި، ފަރާތްތަކާމެދު

 ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 7 ގެ 7 ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ  11 ދާއާއިވަނަ މާއް 8 އެ އުސޫލުގެ، ކުރުމާއެކުޢަމަލުމަތިން 

އާއި  7 އާއި 4 ގެ ލެވެލް 2 ދޭ ފަރާްތތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރވަޒީފާ

 އްގައި ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.ދެމެދުގެ ލެވެލެ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ފަދައިން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި )2(   

       ގެ 7 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،ފަރާތްތަކާމެދު ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރާ

ބިދޭސީ ފަރާތްތައް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 11 ވަނަ މާއްދާއާއި 8

    ގައި ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއެކު  3 ެގ ލެވެލް 1 ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ

 ލެވޭނެއެވެ.ނުވައިޤައުމަށް ފޮއަނބުރާ  ތައްއެ ފަރާތް

 މަޢުލޫމާތުގެ ނޫން  ޞައްޙަ
 ދޫކުރެވޭ    މައްޗަށް

 ވަރކް ޕަރމިޓް 

 ދޫކުރެވޭ  ގުޅިގެން ވަރކް ޕަރމިޓާ ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓަކީ ދޫކުރެވޭ ދަށުން އުސޫލުގެ މި (ހ) .35

 ހުއްދައެއް ކަމުގައި  ދޫކުރެވޭ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ ނޫން ޞައްޙަ ،ހުއްދައަކީ އެހެންވެސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރު ބާޠިލުކުރުމުގެ ހުއްދަތައް އެ ،ބެލެވިއްޖެނަމަ

ގައި  7 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު  (ށ)  

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
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 5ޖަދުވަލު 

 އުސޫލު  ކުރުމުގެ ފަންޑްރީ ބެހެއްޓުމާއި ޑިޕޮޒިޓް

 

 .އުސޫލެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި ،އުސޫލަކީ މި .1 ފުތަޢާރު

 .އެވެ" އުސޫލު ކުރުމުގެ ރީފަންޑް ބެހެއްޓުމާއި ޑިޕޮޒިޓް" ،ކިޔާނީ  އުސޫލަށް މި .2 ނަން 

 ގެންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް
 ކަންޖެހޭ ދައް ބިދޭސީންނަށް 

 މަޤްޞަދު  ޑިޕޮޒިޓުގެ 

 ،ޑިޕޮޒިޓަކީ ނަގާ ކުރިން ގެނައުމުގެ ބިދޭސީން ގެންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް (ހ) .3

 .ފައިސާއެވެ ޑިޕޮޒިޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި

 އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ނުވަތަ މިޓްވަރކް ޕަރ ،ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި ޑިޕޮޒިޓުގެ (ށ) 

 ސަރުކާރުން ބިދޭސީއަކު  އައިސްފައިވާ އަށްދިވެހިރާއްޖެ ދަށުން އެޕްރޫވަލްއެއްގެ

 ދަށުން ގަާވއިދުގެ މި  ަފރާތުން ވަޒީފާދޭ ނުވަތަ ،ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ފުރުވައިލަން

 ހިނގާނެ  ރުމަށްކު ކަމެއް އެ ހާލަތެއްގައި އުފުލައިފައިނުވާ މާއެއްޒިން އުފުލަންޖެހޭ

 .ޑިޕޮޒިޓެކެވެ  ބަހައްޓާ ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރުމަށް ޚަރަދުތައް

 ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް 
 ހާލަތްތައް  ދައްކަންޖެހޭ

 .އެވެ(ތިނެއް) ހާލަތުގަ 3 ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި ދައްކަންޖެހޭނީ ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓުގެ (ހ) .4

 އެދޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި )1(  

 ދޫކުރެވޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 17 ގަވާއިދުގެ މި ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ބިދޭސީ

 .ދެއްކުމުންނެވެ  ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ދޫކުރެވޭނީ ،ޕާސް އެންޓްރީ

 ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 22 ގަވާއިދުގެ މި )2(   

 .ދެއްކުމުންނެވެ  ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ކުރެވޭނީ) ޗޭންޖް ލޯޔަރއެމްޕް(

ބިދޭސީ ފަރާްތ  މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 40 ގަވާއިދުގެ މި )3(   

 .ދެއްކުމުންނެވެ ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ކުރެވޭނީ ރެގިއުލަރައިޒް

 ފައިސާ  ޓް ޒިޑިޕޮ
 އަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ

 ރާއްޖޭގައި ،ކަނޑައެޅޭނީ އަދަދު އްކަންޖެހޭދަ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް (ހ) .5

 ދިއުމަށް މަގުން ވައިގެ އުމަށްޤަ ނިސްބަތްވާ ބިދޭސީން ގެންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ބިދޭސީއަކާ  ގެންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ،ފައިސާއަށާއި ޚަރަދުވާ ޓިކެޓަށް

 މައްޗަށް ޚަރަދުަތކުގެ ތަފާތު ލަފާކުރާ ހިދާނެކަމަށްކުރަންޖެ ސަރުކާރުން ގުޅިގެން

 .ބަލައިގެންނެވެ 

 ގޮތުގައި  ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބިދޭސީ ނިސްބަތްވާ ތަކަށްޤައުމު އެކި (ށ)  

 މިނިސްޓްރީން  ތާވަލު ގެ" ރޭޓްސް ޑިޕޮޒިޓް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ

 .ކުރަންވާނެއެވެ  އިޢުލާނު އާންމުކޮށް
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 ޓިކެޓުގެ  ،ތާވަލަކީ ގެ" ރޭޓްސް ޑިޕޮޒިޓް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( އްދާގެމާ މި (ނ)  

 އާންމުކުރެވޭނެ  މުރާޖަޢާކޮށްގެން ،މަތިން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ބަދަލުތަކާ އަންނަ ޚަރަދަށް

 .ތާވަލެކެވެ

 ނެވެ.މުން ގެ މަތިން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަތެއްން ކަނޑައަޅާ ގޮމިނިސްޓްރީ، ޓް ފައިސާ ދައްކާނީޒިޑިޕޮ .6 ދެއްކުން  ފައިސާ  ޓް ޒިޑިޕޮ

 ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް 
 ބޭނުން ސަރުކާރުން
 ހާލަތްތައް  ކުރެވިދާނެ 

 ސަރުކާރުން  ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ،ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް ބަހައްޓާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .7

 .ލިބިގެންވެއެވެ  މިނިސްޓަރަށް އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ

 ފުރުވައިލުމަށް  ސަރުކާރުން ބިދޭސީއަކު ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެ  ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ )1(  

 ޕާސްޕޯޓު ،ގަތުަމށާއި ޓިކެޓް ،ެތރޭގައި މީގެ( ޚަރަދުތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ

 ،ޚަރަދާއި ހިނގާ ބެހެއްޓުމަށް ސެންޓަރުގައި ޑިޓެންޝަން ،ހެއްދުމަށާއި

 .)ހިމެނެއެވެ  ރަދުތައްޚަ އެހެނިހެން ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން މިކަންކަމާ

 ފަރުވާއަށް ޞިއްޙީ ބިދޭސީއެއްގެ  ގެނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ )2(   

 .ޖެހުން  ކުރަން ޚަރަދެއް އެއްވެސް ސަރުކާރުން

      ނުވަތަ ،ފީ ކޯޓާ އޮތް ނުދައްކައި ދައްކަންޖެހިފައި ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ )3(   

 އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ  ދަށުން ދުގެގަވާއި މި ނުވަތަ ،ފީ ވަރކް ޕަރމިޓް

 .ޖޫރިމަނާއެއް  ނުވަތަ ފީއެއް

 ގުޅިގެން  މަރުވުމާ ބިދޭސީއަކު ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ )4(   

 .ޚަރަދެއް  އެ ،ކުރަންޖެހޭނަމަ ޚަރަދެއް އެއްވެސް ސަރުކާރުން

 ބަހައްޓައިފައިވާ ގޮތުގައި ޓުގެޑިޕޮޒި ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 .ކުރެވޭނެއެވެ ނު ރީފަންޑެއް ފައިސާ

ސަރުކާރުން  ހުއްޓައި ރާއްޖޭގައި ފަރާތް ބިދޭސީ ،މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް )4(އަދި  )3(، )2(މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ 

 ޓްޒިޑިޕޮ ދަށުން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ންމިނިސްޓްރީ ،ށްފިނަމަބޭނުންކޮ ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް އަލުން ފައިސާ

 ނުވަތަ ނުއުފުލައިގެން ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ،ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ (ރ)  

 ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް ވާބަހައްޓައިފައި ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ ،ސަބަބަކާހުރެ އެނޫންވެސް

 ،އަދަދު އިތުރުވާ އެ ،ޖެހިއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރަން އަދަދަކަށް  އިތުރުވާ އަދަދަށްވުރެ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ދަށުން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން

 ތަކާމެދު ފަާރތް ނުކުރާަޢމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ރ( އަދި) ނ( މާއްދާގެ މި (ބ)  

       އެކު މާކުރުޢަމަލުން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތި 7 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
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ދޭ ފަާރތްތަްއ ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ވަ 11 ވަނަ މާއްދާއާއި 8 އެ އުސޫލުގެ

  ސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.ގައި ސަ 8 ގެ ލެވެލް 2 ރެވޭ ޓިއަރސަސްޕެންޑް ކު

 ގޮތުގައި ޑިޕޮޒިޓުގެ 
 ފައިސާ ބަހައްޓާ

 ރީފަންޑްކުރުން 

 ކަންތައްތަކަކާ ނުވަތަ  ގުޅިގެން ހާލަތްތަކަކާ ވަކި ،މާއްދާއެއްގައި އެއްވެސް ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .8

 ،ފިޔަވައި ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ރީފަންޑް ޑިޕޮޒިޓް ގުޅިގެން

 ރީފަންޑް  ޑިޮޕޒިޓް ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދޭ ،އިހާލަތްތަކުގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ކެންސަލް  އެޕްރޫވަލް އެންޓްރީ ޕާސް، ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް )1(   

 ؛ކުރުން

 ؛ބަދަލުކުރުން ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ )2(   

 ަފރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ ،ކޮށްދެވޭނީ ރީފަންޑް ފައިސާ ބަހައްޓައިފައިވާ ގޮތުގައި ޓުގެޒިޑިޕޮ (ށ)  

 .އެކައުންޓަށެވެ ބޭންކް ނަމުގައިވާ

 ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .ރީފަންޑްކުރެވޭނެއެވެ  ޓްޒިޑިޕޮ ފަރާތަކަށް އެހެން ނޫން ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ ހާލަތްތަކުގައި

 ފައިސާ ފަރާތަކަށް އެހެން ނޫން ފަރާތް ފާދޭވަޒީ ދަށުން އަމުރެއްގެ ކޯޓު )1(   

 އެދުން؛ ކޮށްދިނުމަށް ފަންޑްރީ

    ވަޒީފާދޭ ފަާރތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދަންކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއް  )2(   

އިދާރާގެ އެކައުންޓަކަށް ރީފަންޑް ފައިސާ  އެ އިދާރާއަކަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެ

 އަދި  ؛ޖަމާކޮށްދިނުން

 ފަރާތެއްގެ  އެ ،މަރުޙަލާގައި  އުވައިލުމުގެ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞެއްގެ ޤާނޫނީ )3(   

 ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ބަހައްޓައިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ގެނެސްފައިވާ ނަމުގައި 

 ށެވެ.ފަރާތަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އުވައިލުމަށް ކުންފުނި ދޫކުރެވޭނީ

 .ރީފަންޑްކޮށްދިނުން ފަރާތަކަށް އެހެން ނިޔާވުމުން ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ )4(   

 ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނީ  ފަދައިން ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )3( ގެ )ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ފަރާތްތަކަށް  ބިދޭސީ ގެނެސްފައިވާ ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ އެ ،އުވާލެވިފައިވާނަމަ ވިޔަފާރި

 ކޯޓު  ދަށުން އަމުރެއްގެ ކޯޓު  ޝަުރޢީ ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ބަހައްޓައިފައިވާ

 .މެދުވެރިކޮށެވެ

 ފަރާތް  ދޭވަޒީފާ ފަދައިން ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )4( ގެ )ނ( މާއްދާގެ މި (ބ)  

 .މަތީންނެވެ  ގޮތެއްގެ އަމުރުގައިވާ ކޯޓު ޝަރުޢީ ޖަމާކުރެވޭނީ ފައިސާ ،ވެފައިވާނަމަމަރު
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ޓް ދައްކާފައިވާ ޒި އެ ޑިޕޮ، ޑިޕޮޒިޓްވާ ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ދައްކާފައި ،ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި (ޅ)  

 ދެއްކުމަށް ފަިއސާ ޑިޕޮޒިޓް ބިދޭސީއަކަށް އެހެން ގެންނަ ނަމުގައި ފަާރތުގެ  ދޭވަޒީފާ

 ،ހާލަތުގައި ބޭނުންވެއްޖެ ބޭނުންކުރަން ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،ނުކޮށް ފަންޑްރީ ޑިޕޮޒިޓް

 .ލުކުރެވިދާނެއެވެބަދަ ފައިސާ އެ ދަށުން ނިޒާމެއްގެ ކަނޑައަޅާ ންމިނިސްޓްރީ

 ރީފަންޑް ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް 
 އެދި ކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 އެޕްލިކޭޝަން  ހުަށހަޅަންޖެހޭ އެދި ކުރުމަށް  ފަންޑްރީ ޑިޕޮޒިޓް ސިސްޓަމުން އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް .9

 ؛އް ސްލިޕެ ކޭޝަންވެރިފި އެކައުންޓް ބޭންކް ނުވާ މަސްދުވަސް) ހައެއް( 6 ހަމައަށް ހުށަހެޅުމާ

 ބޭންކް  ،ނަމާއި ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓް ،ސްލިޕެއްގައި  ވެރިފިކޭޝަން އެކައުންޓް ބޭންކް(

 ގެ ސްލިޕު  ވެރިފިކޭޝަން ބޭންކް ).އޮންނަންވާނެއެވެ  އެނގެން ތާރީޚު ނަންބަރާއި އެކައުންޓުގެ

 .ލިޔުންތަކެވެ އަންނަނިވި ބެލެވޭނީ ގޮތުގައި

 ނުވަތަ ؛ކޮޕީއެއް ޗެކެއްގެ ނަމުގައިވާ އެކައުންޓުގެ ކުންފުނީގެ ،މަޝަޚްޞެއްނަ ޤާނޫނީ (ހ)  

 ؛ސްޓޭޓްމަންޓް ބޭންކް (ށ)  

 ؛ސްލިޕް ނެގިކަމުގެ ފައިސާ ނުވަތަ ޖަމާކުރިކަމުގެ ފައިސާ (ނ)  

 .ލިޔުމެއް ދީފައިވާ ބޭންކުން (ރ)  

 ރީފަންޑް ފައިސާ  ޑިޕޮޒިޓް 
  އްހާލަތްތަ ނުކުރެވޭނެ 

 އް ރީފަންޑެ ޓްޒިޕޮޑި ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަށް ނުކުރެވޭނެ ރީފަންޑް ޓްޒިޕޮޑި  އިގަވާއދުގަ މި .10

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ 
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 6ޖަދުވަލު 

" އެކަމަޑޭޝަން" ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ދިރިއުޅުމަށް ބިދޭސީން އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 އުސޫލު  ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ

 

 .އުސޫލެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 30 ގަވާއިދުގެ މި ،މިއީ .1 ފުތަޢާރު

 ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ ދިރިއުޅުމަށް ބިދޭސީން އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި" ،ކިޔާނީ  އުސޫލަށް މި .2 ނަން 

 .އެވެ" އުސޫލު  ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އެކަމަޑޭޝަން

 އެކަމަޑޭޝަން
 ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ

 ބިދޭސީންގެ  ،ަފރާތްތަކުން ވަޒީފާދޭ ގެންނަ ބިދޭސީން އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި .3

 ގޮތަކަށެވެ. އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ،ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ އެކަމަޑޭޝަން

 އެކަމަޑޭޝަން  ބިދޭސީންގެ ގެންނަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ)  

 ހަމަޖައްސައިދޭ  އުސޫލުން ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދޭ ،ޚިދުމަތް ނުމުގެހަމަޖައްސައިދި 

 .ހަމަޖެއްސުން އެކަމަޑޭޝަން ،މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް

 ގެންނަ  ރާއްޖެ ނަމުގައި ފަރާތުގެ އެ ،ތަންތަނުގައި ބަލަހައްޓާ ހިންގައި ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ (ށ)  

 .ހަމަޖެއްސުން  އެކަމަޑޭޝަން ބިދޭސީންނަށް

        ،މުވައްޒަފެއްނަމަ  ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީއަކީ ގެންނަ  އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ (ނ)  

 .ހަމަޖެއްސުން އެކަމަޑޭޝަން ފަރާތް އަމިއްލައަށް އެ ބިދޭސީ

 އުސޫލުން  ވިޔަފާރި 
 ޚިދުމަތް  އެކަމަޑޭޝަންގެ 

 ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ 
 މިނިސްޓްރީގައި

 ރީކުރުން ރަޖިސްޓަ

 ޚިދުމަތް އެކަމަޑޭޝަންގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރި ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 3 އުސޫލުގެ މި .4

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ( R-103/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު: ،ަފރާްތތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ

 ގެ ދަށުން ) އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާްތ ރަޖިސްޓަރީކުރުުމގެ ގަވާއިދު

 .ރީކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަ މިނިސްޓްރީގައި

 އެކަމަޑޭޝަން
 ރީ ރަޖިސްޓަ ފެސިލިޓީތައް

 ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރުމާއި
 ހޯދުން  ހުއްދަ

އަދި އެ މާއްދާެގ  ،ފަރާްތތަކުން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  ވަނަ 3 އުސޫލުގެ  މި (ހ) .5

 އެކަމަޑޭޝަން  ފަރާތްތަކުން އެ ،ންގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަާރތަކު (ނ)

 ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން ތަންތަން ނުވަތަ ތަން ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައި ފެސިލިޓީގެ

 އެކަމަޑޭޝަން  އެތަންތަން ،ރީކޮށްރަޖިސްޓަ މަތިން މިނިސްޓްރީގައި އުސޫލެއްގެ

 ހޯދަންވާނެއެވެ.  ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ގޮތުގައި ފެސިލިޓީގެ

 ފެސިލިޓީތައް އެކަމަޑޭޝަން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( ގެމާއްދާ މި (ށ)  

 މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 12 އުސޫލުގެ މި ،ދޫކުރެވޭނީ ހުއްދަ ރީކޮށްރަޖިސްޓަ މިނިސްޓްރީގައި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ،  10 އުސޫލުގެ މި ،ޗެކްކުރުމަށްފަހު ބަލައި ގޮތުގެމަތިން
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 ތަންތަނުގައި  ހަމަޖައްސައިދޭ ދިރިއުޅުމަށް ބިދޭސީން ކުރާއަދާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ  މިންގަނޑުތައް އާންމު ހުންނަންވާނޭ

 ހޯދުމުގައި  ވަރކް ޕަރމިޓް 
 ލޫމާތު ޢު މަ އެކަމަޑޭޝަންގެ 

 ހުށަހެޅުން 

 ޒީފާވަ ،މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 51ގެ  4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .6

 ން މިނިސްޓްރީ ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތަކަށް ބިދޭސީ އަދާކުރުމަށް

 ހަމަޖައްސާފައިވާ  އެކަމަޑޭޝަން ފަރާތަށް ބިދޭސީ އެ ދަށުން ނިޒާމެއްގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .އްސާކުރުމުންނެވެ ހި މިނިސްޓްރީއާ ލޫމާތުޢުމަ ގެނުތަ

 އެކަމަޑޭޝަން  ފަރާތަށް ތިން، ބިދޭސީގޮތުގެ މަ ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 5 އުސޫލުގެ މި ،ތަނަކީ ހަމަޖައްސާފައިވާ

 ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ ރީކޮށްރަޖިސްޓަ މިނިސްޓްރީގައި

 .ވާންވާނެއެވެ

 ހުއްދަ  ،ނުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ 
 އެކަމަޑޭޝަންގެ  ،ނުހޯދައި
 ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޚިދުމަތް

 ފެސިލިޓީ  އެކަމަޑޭޝަން
ބިދޭސީން  ،ހިންގުމާއި

 ބައިތިއްބުން 

7. 

 

 ނުހޯދައި  ހުއްދަ ނުވަތަ ނުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި (ހ)

 ،ޯފރުކޮށްދިނުމާއި ޚިދުމަތް އެކަމަޑޭޝަންގެ ބިދޭސީންނަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި

 ނުމަށް ފޯރުކޮށްދި ޚިދުމަތް އެކަމަޑޭޝަންގެ ބިދޭސީންނަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި

ބައިތިއްބުމަކީ  ފަރާތްތައް ބިދޭސީ ތަންތަނުގައި އެ ،ހިންގުމާއި ފެސިލިޓީތައް އެކަމަޑޭޝަން

 .މަނާކަމެކެވެ 

މި ގަވާއިދުގެ  ،މެދުކުރާ ފަރާތްތަކާޢަމަލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. 7 ގެ 7 ޖަދުވަލު

 ހިންގާ އުސޫލުން  ވިޔަފާރި 
 އެކަމަޑޭޝަން

 ބައިތިއްބާ ފެސިލިޓީތަކުގައި
 ބެލެހެއްޓުން  ބިދޭސީން

 ބިދޭސީ ފަރާތްތަކާ  ބައިތިއްބާ ފެސިލިޓީތަކުގައި އެކަމަޑޭޝަން  ހިންގާ އުސޫލުން ވިޔަފާރި .8

 ވަޒީފާދޭ  ،ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި އެއްބަސްވުމުގައި ގަވާއިދުގައާއި ވަޒީފާގެ މި ،ގުޅޭގޮތުން

 .ގެންދަންވާނެއެވެ  ބަލަހައްޓަމުން ބިދޭސީ ަފރާތްތައް ގަވާއިދުން ،ފުރިހަމަކޮށް ފަރާތުން

 ބިދޭސީންނަށް 
 ގޮތުގައި  އެކަމަޑޭޝަންގެ 

 އިވާ ދޫކޮށްފަ ކުއްޔަށް
 މަޢުލޫމާތު  ތަންތަނުގެ 
  ބެލެހެއްޓުން 

 ބޭނުންކުރާ  ގޮތުގައި ފެސިލިޓީގެ އެކަމަޑޭޝަން ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި މި .9

 ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ  ތަން އެ ،ތަނެއްނަމަ ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ތަނަކީ

 ،ބަލަހައްޓައި މަޢުލޫމާތު ދޭސީ ފަރާތްތަކުގެބި ބައިތިއްބާ ތަނުގައި އެ ،ކަށަވަރުކުރުމާއި ބޭނުމަށްކަން

 ފަރާތުން، ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް  ތަން ،އެކަން ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ ތަން ފަރާްތތަކަކުން އިތުރު

 މިނިސްޓްރީއަށް ފަރާތަށާއި ހިންގާ އެކަމަޑޭޝަން އުސޫލުން ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ

 ންވާނެއެވެ. އަންގަ 

 ދިރިއުޅުމަށް ބިދޭސީން
 ހަމަޖައްސައިދޭ
 ހުންނަންވާނޭ  ތަންތަނުގައި 

 މިންގަނޑުތައް  އާންމު

 ހަމަޖައްސައިދޭ ދިިރއުޅުމަށް ަފރާތްތައް  ބިދޭސީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ  ރާއްޖޭގައި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .10

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ( R-15/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:  ،ވާނީ ހުންނަން  ފެސިލިޓީތައް އެކަމަޑޭޝަން

 ބަޔާންކުރާ  ގައި )މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސާ ތަންތަނުގެ ޢާންމު މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ މިންގަނޑުތަކާ
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 މިންގަނޑަށްވުރެ  އާންމު
 އެކަމަޑޭޝަން  ފުރިހަމައަށް

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 އެއްވެސް އިތުރަށް ވުރެ މިންގަނޑަށް އާންމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 10 އުސޫލުގެ މި .11

" އެކަމަޑޭޝަން" ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،ގޮތަށް ލިބިދެވޭ ބިދޭސީންނަށް ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް

 .ނާޅައެވެ  ގަވާއިދު ހުރަހެއް މި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

 ރަޖިސްޓަރީ  ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް ،ފެސިލިޓީ އެކަމަޑޭޝަން ދަށުން އިދުގެގަވާ މި (ހ) .12 ޗެކްކުރުން  ބަލައި

 މިންގަނޑުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި މި ،ދޫކުރެވޭނީ ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރެވި

 ޗެކްކުރުމަށް ބަލައި  ތަންތަން މިނިސްޓްރީން އެ ،ގޮތުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ވޭތޯމަފުރިހަ

 .ފަހުގައެވެ

 އުސޫލުގައި  މި ،ތަންތަނަކީ ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައި ފެސިލިޓީގެ އެކަމަޑޭޝަން (ށ)  

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ބެލުމަށް ތަންތަންތޯ ހިންގާ ފެތޭގޮތަށް މިންގަނޑުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ތަންތަނާ  އެ ،ތަންތަނާއި ހަމަޖައްސައިދޭ ދިރިއުޅުމަށް ބިދޭސީން އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 ބަލައި  މިނިސްޓްރީން އެއްފަހަރު އަހަރަކު މަދުވެގެން ،ން ތަންތަ ގުޅުންހުރި

 .ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ 

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 މިންގަނޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލުގައި މި ،ޗެކްކުރާއިރު ބަލައި ބޭނުންކުރާ ތަންތަން

 ވަޒީފާދޭ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް މިންގަނޑާ އުސޫލުގައިވާ މި ،ންތަންތަ ނުފެތޭ

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،އަންގައި މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ފަރާތަށް 

 . ދެވޭނެއެވެ  މުއްދަތެއް

 އުސޫލުން  ވިޔަފާރި ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

         ފަާރތްތަކުން ވަޒީފާދޭ  ނުވަތަ ފަރާްތތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް ކަމަޑޭޝަންގެއެ

 އިޞްލާޙު  އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ކަންކަން އެއްގޮތަށް މިންގަނޑާ އުސޫލުގައިވާ މި

ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާ 7 ގ7ެ  ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ،ނުކޮށްފިނަމަ

ވަޒީފާ ދޭ ފަާރތްތަްއ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 11 މާއްދާއާއި ވަނަ 8 އަދި  ކޮށްޢަމަލު

 ފަރާްތ  އި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭގަ 8 ގެ ލެވެލ1ް  ޓިއަރ  ސަސްޕެންޑްކުރާ

ސަސްޕެންޑްކޮށް އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަާރތްތަްއ 

ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރި ގައި ބަޔާންކުރާ  8 ގެ ލެވެލް 1ޓިއަރ   ސަސްޕެންޑްކުރާ 

 .އެވެ ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް 

 ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ 7 ޖަދުވަލު ިމ ގަވާއިދުގެ ފަާރތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ އުސޫލާ މި .13 އެޅުން  ފިޔަވަޅު 

 .އެވެއެޅޭނެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ ނުވަތަ މި އުސޫލުގެ އެއްވެސް  10މި އުސޫލުގެ  .14 އެންގުން 

 އެކަން  ،ޝައްކުކުރެވޭނަމަ  ޚިލާފުވާކަމަށް ނުވަތަ ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ލަސްނުކޮށް
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  72 
 

 7ޖަދުވަލު 

  ުއސޫލު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު

 

 .އުސޫލެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 43 ގަވާއިދުގެ  މި ،އުސޫލަކީ މި .1 ފުރުތަޢާ

 .އެވެ" އުސޫލު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު" ،ކިޔާނީ  އުސޫލަށް މި .2 ނަން 

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

 ؛ކުރުން ބާޠިލު ހުއްދަތައް ދޫކުރެވޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ހ)  

 ؛ކުރުން ޖޫރިމަނާ (ށ)  

ދުމަތް މެދުކަނޑާލުން ޚިކާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައް (ނ)  

 (ސަސްޕެންޝަން).

 ކުރުން.ބްލެކްލިސްޓު (ރ)  

 .މިވަނީއެވެ  ތިރީގައި ،ފަރާތްތައް  އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ މި .4 ފަރާތްތައް  އެޅޭނެ  ޅު ފިޔަވަ

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތް (ހ)  

ކޯޓާ ދޫކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަީޒފާއަށް ބިދޭސީ  ،(ވަޒީފާދޭ ަފރާތްތަކުގެ ެތރޭގައި

ބިދޭސީ  ، ދޫކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާޭދ ަފރާތްތަކުގެ އިުތރުންފަރާތަކަްށ ވަރކް ޕަރމިޓް 

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަްށ 

 ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.)، ވަޒީފާ ދީގެން ގެންގުޅޭ 

 ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ދަށުން، ވަޒީފާދޭވަނަ މާއްދާގެ  8މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ؛ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

 ؛ފަާރތް އަދާކުރާ ވަޒީފާ (ނ)  

 އެކަމަޑޭޝަން  ބިދޭސީންގެ ފަާރތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ ،އުސޫލުން  ވިޔަފާރި (ރ)  

 ؛ފަރާްތތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ

 ހައްދަންޖެހޭ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި  ހޯދުަމށްޓަކައި ވަރކް ޕަރމިޓް (ބ)  

 ؛ފަރާްތތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހެއްދުމުގެ މެޑިކަލް
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 ހޯދަންޖެހޭ  ،މަިތން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި ހޯދުމަށްޓަކައި  ވަރކް ޕަރމިޓް  (ޅ)  

 .ފަރާްތތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް އިންޝޫރެންސްގެ /ހެލްތް ކަވަރ

 .ވަނީއެވެ މި ތިރީގައި ހާލަތްތައް އެޅޭނެ ޅުފިޔަވަ ދަށުން އުސޫލުގެ މި .5 ހާލަތްތައް  ނެޅޭ އެ ފިޔަވަޅު

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ގުޅިގެން ކަންކަމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (ހ)  

 ގުޅުންހުރި  ފިކިންގއާޓްރެ ހިއުމަން ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރާ ގޮތަކަށް އެހެން އެނޫން ނުވަތަ

 ؛ކުރެވުން ތުހުމަތު މައްސަލައެއްގެ

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ގުޅިގެން ކަންކަމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (ށ)  

 މަޢުލޫމާތު  ނޫން ޞައްޙަ ،މުާޢމަލާތެއްގައި ކުރާ ގޮތަކަށް އެނޫން އެހެން ނުވަތަ

 ؛ހުށަހެޅުން

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ގުޅިގެން ކަންކަމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (ނ)  

 މަޢުލޫމާތު  ޝައްކުކުރެވޭ ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރާ ގޮތަކަށް އެނޫން އެހެން ނުވަތަ

 ؛ހުށަހެޅުން

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ގުޅިގެން ކަންކަމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (ރ)  

 ؛ކުރެވުން ތުހުމަތު ކުށެއްގެ ޖިނާއީ ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރާ ގޮތަކަށް އެނޫން އެހެން ނުވަތަ

 ؛ބޭނުންކުރުން  ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ނަހަމަގޮތުގައި (ބ)  

 ،ނުދިނުމާއި  އެއްބާރުލުން މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، މިނިސްޓްރީއަށް (ޅ)  

 ؛ނުކުރުން ޢަމަލު އެންގުންތަކަށް އަންގާ

 ؛ސާބިތުވުން ކުށެއް ނުވަތަ ކުރެވުން ތުހުމަތު ކުށެއްގެ (ކ)  

 މިނިސްޓްރީއަށް ަފރާތުން ވަޒީފާދޭ ގުޅިގެން ކަންތައްތައްތަކާ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި (އ)  

 ؛ނުދެއްކުން ފައިސާ ނުވަތަ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭ ތަނަކަށް އެހެންވެސް ނުވަތަ

 ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި ،ބަލަމުންދާ ދާރާއަކުންއި ދައުލަތުގެ (ވ)  

 ؛ކުރުން ލިސްޓުބްލެކްސަސްޕެންޑް ނުވަތަ 

 އެޅޭނެކަމަށް ފިޔަވަޅު  ގަވާއިދުގައި މި ،އިތުރުން ހާލަތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި (މ)  

 .ހާލަތެއް ކޮންމެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ދޫކުރެވޭ  ން ދަށު ގަވާއިދުގެ 
 ކުރުން ބާޠިލު ހުއްދަތައް

 ކުޑަބޮޑުމިނަށް  މައްސަލައިގެ ،ބާވަތަށާއި މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި (ހ) .6

 ،ބާޠިލުކޮށް ހުއްދަަތއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާަތށް އެޅޭ ފިޔަވަޅު ،ދަށުން އުސޫލުގެ މި ،ބަލައި 

 އުމަށް ޤަ އަނބުރާ ފަރާތް ބިދޭސީ އިވާގެނެސްފަ ރާއްޖެ ދަށުން ހުއްދަތަކުގެ އެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ  މިނިސްޓްރީއަށް ބާރު އެންގުމުގެ ންފޮނުވައިލަ 
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 ތިރީގައި ކުރެވޭނެ ހުއްދަތައް ބާޠިލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 .ވަނީއެވެމި

 ފަރާތްަތކަށް ވަޒީފާދޭ މަށްގެނައު އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ންބިދޭސީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި )1(   

 ؛ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ

 ؛ވަރކް ޕަރިމޓް ވޭދޫކުރެ ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ )2(   

 ،ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ހުއްދައެއްގެ އެތެރެވުމުގެ ރާއްޖެ ފަރާތްތައް ބިދޭސީ )3(   

 ؛އެޕްރޫވަލް ނުވަތަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް ޕާސް އެންޓްރީ

               ކުރެވޭނީ  ޫޖރިަމނާ ދަށުން އުސޫލުގެ މި  ފަާރތްތައް ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި (ހ) .7 ކުރުން  ރިމަނާ ޖޫ

 .އަދަދަކުންނެވެ ބޮޑުނޫން ވުރެ ރުފިޔާއަށް) ދެހާސް( 000،2/-

 ދެއްކުމަށް ފައިސާ އެ ،ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ އަންގާ ،މަތިން ގޮތެއްގެ އަންގާ ކަނޑައަޅައި ރީންމިނިސްޓް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކާނީ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .އިދާރާއަކަށެވެ  ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ

 މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ވަނަ  8 އަދި 6 އުސޫލުގެ މި ،ފަރާތަކާމެދު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

ދުމަތް މެދުކަނޑާލުން. ޚި
 )(ސަސްޕެންޑްކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޯރުކޮްށދެވޭ ޚިދުމަތްތަްއ  ،ފަރާތްތަކަށް ޚިލާފުވާ އިދާގަވާ މި (ހ) .8

 ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުކަނޑައިލުން ނުވަތަ ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ.

 

 

 ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި މި ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ) 

 ދަރަޖަތައް  ކުރެވޭނެ ސަސްޕެންޑް ަފރާތްތައް  ރެވޭކު  ސަސްޕެންޑް ،ގުޅިގެން ހާލަތްތަކާ

 .އެވަނީއެވެ ނަންބަރުގައި ވަނަ 11 އުސޫލުގެ މި

 ތިރީގައި  ،ކުރެވޭނީ ސަސްޕެންޑް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .މުއްދަތަކަށެވެ ތެރެއިން މުއްދަތުތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛ޅަސް) ދުވަސް(ފަސްދޮ 60 )1(   

 ؛(ނުވަދިހަ) ދުވަސް 90 )2(   

 ؛(އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ) ދުވަސް  180 )3(   
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 ؛އަހަރުދުވަސް) އެކެއް( 1 )4(   

 ؛އަހަރުދުވަސް) ދޭއް( 2 )5(   

 ؛އަހަރުދުވަސް) ފަހެއް( 5 )6(   

 ؛އަހަރުދުވަސް) ދިހައެއް( 10 )7(   

 ؛ނިމެންދެން ޙުޤީޤުތަ ކުރެވޭ ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ )8(   

ސަސްޕެންޑް  ަފރާތްަތއް ކުރާ ސަސްޕެންޑް  ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި (ރ)  

 .ިރޢާޔަތްކޮށެވެ ދަރަޖައަށް އިލަތާހާ ކުރާ ސަސްޕެންޑް ،ނީކަނޑައަޅާ މުއްދަތު ކުރާ

 ފަރާތެއްގެ  ކޮށްފައިވާ ސަސްޕެންޑް ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި (ބ)  

 މައްސަލައާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ފަރާތެއް  އެ ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކޮށް  ހާލަތަށް  ސަސްޕެންޑް ކުރި

ސަސްޕެންޝަން  ފަރާތެއް އެ ،މަތިން ގޮތެއްގެ ނިންމާ އިދާރާއިން ތަޙުޤީޤީ ގުޅިގެން

ސަސްޕެންޑް  ނުވަތަ  ،ބަދަލުކުރުން މުއްދަތު  ކޮށްފައިވާ ސަސްޕެންޑް  ނުވަތަ ،ކުރުންއުނި

 .ލިބިގެންވެއެވެ  މިނިސްޓަރަށް އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ދަރަޖަ ކޮށްފައިވާ

 ކުޑަބޮޑުމިނަށް  މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި (ހ) .9 ކުރުން ބްލެކްލިސްޓު

 ގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ލިބި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުލިސްޓުބްލެކް ،ބަލައި 

ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެުދ ލިސްޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބްލެކް (ށ)  

   ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ވަކި ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން 

 އިޚްތިޔާރުއެޅުމުގެ  އެއް ފިޔަވަޅަށް ވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅު ވަކިން ނުވަތަ އެކުއެކީގައި

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، 3މި އުސޫލުގެ  )1(   

 ފިވަޔަޅުތައް އެޅުން.

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުން. )2(   

 ރުން.ލޫމާުތ އާންމުކުޢުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަލިސްޓުބްލެކް )3(   

 ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއިދުގައި
 ނެތް  ބަޔާންކޮށްފައި
 ގަވާއިދާ  ހާލަތެއްގައި 

 ފަރާތްތަކާމެދު ޚިލާފުވާ 
 އެޅުން  ފިޔަވަޅު 

 ،ކަންކަމުގައި ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި ،ހާލަތެއްގައި ނެތް ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް ވަކި ގަވާއިދުގައި މި .10

 ޖޫރިމަނާ  މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 7 އުސޫލުގެ މި  ދުފަރާާތމެ ޢަމަލުކުރި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ކުރެވޭނެ  ބްލެކްލިސްޓު
 ގޮތްތައް

 ،ފަރާްތތައް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ މަތިންގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 8 އުސޫލުގެ މި .11

 އެކުގައި މިވަނީއެވެ. މި އުސޫލާ އްތަތްގޮ ކުރެވޭނެސަސްޕެންޑް
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ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ 
 ފިޔަވަޅުތައް 

  މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލް  .12

 މި އުސޫލާ އެކުގައި މިވަނީއެވެ.

 

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް

 ކުރެވޭ ލެވެލް  ސަސްޕެންޑް

  ޚިދުމަތްއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ
ޓިއަ

ލެވެލް  8ލެވެލް  ރ
7 

ލެވެލް 
6 

ލެވެލް 
5 

ލެވެލް 
4 

ލެވެލް 
3 

ލެވެލް 
2 

 1ލެވެލް 

މައްސަލައަކާ 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

ނުވަތަ މައްސަލަ 

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

 60ދުވަސް 

. ރުމާއި ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުންދޫކު އައު ކޯޓާ •
 (އާރް ކޯޓާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 .ރމިޓް ދޫކުރުން ޕަ ރކްއައު ވަ •
އެންޓްރީ ޕާސް  ވަރކް ޕަރމިޓްއައު  •

 ދޫކުރުން.

1. 

މައްސަލައަކާ 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

ނުވަތަ މައްސަލަ 

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

 ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

 60ދުވަސް 

. ދޫކުރުމާއި ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުން އައު ކޯޓާ •
 (އާރް ކޯޓާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 .ރމިޓް ދޫކުރުން ޕަ ރކްއައު ވަ •
 އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން. ރމިޓްޕަ ރކްވައައު  •
 ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން. •

2. 

މައްސަލައަކާ 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

އްސަލަ ނުވަތަ މަ

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

 60ދުވަސް 

. ދޫކުރުމާއި ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުން އައު ކޯޓާ •
 (އާރް ކޯޓާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 .ރމިޓް ދޫކުރުން ޕަ ރކްއައު ވަ •
 އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން. ރމިޓްޕަ ރކްވައައު  •
 ން.ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރު  •
 /ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު ރމިޓް ޕަ ރކް ވަ •

 ސައިޓް ބަދަލުކުރުން.

3. 

މައްސަލައަކާ 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

ނުވަތަ މައްސަލަ 

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

 60ދުވަސް 

. ކޮށްދިނުންދޫކުރުމާއި ކޯޓާ އިތުރު  އައު ކޯޓާ •
 (އާރް ކޯޓާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 .ރމިޓް ދޫކުރުން ޕަ ރކްއައު ވަ •
 އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން. ރމިޓް ޕަ ރކްވައައު  •
 ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން. •
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު  ރމިޓް ޕަ ރކް ވަ •

 ސައިޓް ބަދަލުކުރުން. /
 ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން. •

4. 

މައްސަލައަކާ 

ޅިގެން ކުރެވޭ ގު

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

ނުވަތަ މައްސަލަ 

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

 60ދުވަސް 

. ދޫކުރުމާއި ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުން އައު ކޯޓާ •
 (އާރް ކޯޓާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 .ރމިޓް ދޫކުރުން ޕަ ރކްއައު ވަ •
 ންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން.އެ ރމިޓްޕަ ރކްވައައު  •
 ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން. •

5. 
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ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު  ރމިޓް ޕަ ރކް ވަ •
 ސައިޓް ބަދަލުކުރުން. /

 ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން. •
 ގެ މުއްދަތުރމިޓު ޕަ  ރކް ވަ ކޯޓާއާއި  •

 އިތުރުކުރުން.

މައްސަލައަކާ 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

މައްސަލަ ނުވަތަ 

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

 60ދުވަސް 

. ދޫކުރުމާއި ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުން އައު ކޯޓާ •
 (އާރް ކޯޓާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 .ރމިޓް ދޫކުރުން ޕަ ރކްއައު ވަ •
 އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން. ރމިޓްޕަ ރކްވައައު  •
 ރުން.ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކު •
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު  ރމިޓް ޕަ ރކް ވަ •

 ސައިޓް ބަދަލުކުރުން. /
 ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން. •
 އިތުކުރުން. ގެ މުއްދަތުރމިޓު ޕަ  ރކް ވަ ކޯޓާއާއި  •
 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އައްޔަންކުރުން. •

6. 

މައްސަލައަކާ 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

ނުވަތަ މައްސަލަ 

 އްލުވަންދެން.ހަ

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހުރިހާ  • 60ދުވަސް 
 ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑައިލުން.

7. 

 ބިދޭސީ ފަރާތް

 ލް ކުރެވޭ ލެވެސަސްޕެންޑް 
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ 

 ޚިދުމަތް
ޓިއަ

ލެވެލް  2ލެވެލް  3ލެވެލް  4ލެވެލް  5ލެވެލް  ރ
1 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު 

 ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.
 އަހަރު  2 އަހަރު  5 އަހަރު  10

1 
 އަހަރު

            /ޕާސް ރީ ޓްއެން ރމިޓްޕަ ރކް ވަ

 ދިނުން. ރމިޓް ޕަ ރކްވައައު 
1 

ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ

 ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.
 އަހަރު  2 އަހަރު  5 އަހަރު  10

1 
 2 ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން.ރމިޓު ޕަ ރކް ވަ އަހަރު

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު 

 ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.
 އަހަރު  2 އަހަރު  5 އަހަރު  10

1 
 އަހަރު

ދޭ ފަރާތް، ވަރކް ސައިޓް އަދި އޮކިއުޕޭޝަން  ވަޒީފާ 

 ބަދަލުކުރުން.
3 . 
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 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް 

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މުއްވައްޒަފުން އަދި ވަކި ފަރުދުން

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ  ލް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެ

 ޚިދުމަތް
 ޓިއަރ

 1ލެވެލް  2ލެވެލް  3ލެވެލް  4ލް ލެވެ  5ލެވެލް  6ލެވެލް  7ލެވެލް 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ 

 މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

ދުވަސް  އަހަރު  1 އަހަރު  2 އަހަރު  5
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް 

 ހުއްޓައިލުން.
1. 

 އެޖެންސީއެމްޕްލޯއިމެންޓް 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ 

 މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

ދުވަސް  އަހަރު  1 އަހަރު  2 އަހަރު  5
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

އެ އެޖެންސީއެއްގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް 

ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ އައު ފަރާތެއް 

 އައްޔަންކުރުން 

1. 

ގެން ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅި

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ 

 މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

ދުވަސް  އަހަރު  1 އަހަރު  2 އަހަރު  5
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

އްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވެ

 ކުރުން.ރަޖިސްޓަރީ 
2. 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ 

 ސަލަ ހައްލުވަންދެން.މައް

ދުވަސް  އަހަރު  1 އަހަރު  2 އަހަރު  5
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް 

 ހުއްޓައިލުން 
3. 

 

 އެކަމަޑޭޝަން ޕްރޮވައިޑަރ

 ލް ކުރެވޭ ލެވެސަސްޕެންޑް 
ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ  އެކްސްޕެޓް

 ޚިދުމަތް
 ޓިއަރ

ލެވެލް  8ވެލް ލެ
7 

ލެވެލް 
6 

ލެވެލް 
5 

ލެވެލް 
4 

ލެވެލް 
3 

 1ލެވެލް  2ލެވެލް 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ 

 މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

 ކޮށްފައިވާ އެކަމަޑޭޝަން  ރީ ރަޖިސްޓަ

ފެސިލިޓީތަކުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ބިދޭސީން 

ފެސިލިޓީ ބުކްކުރުމުގެ ( އެކަމަޑޭޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

 ޚިދުމަތް)

1. 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ 

 މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

 ދުވަސް 
60 

ކުރުން  ސިލިޓީ ރަޖިސްޓަރީ އައު އެކަމަޑޭޝަން ފެ 

ކޮށްފައިވާ  ރީ ޓަރަޖިސް އަދި ހުއްޓައިލުން 

ފެސިލިޓީތަކުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން  އެކަމަޑޭޝަން

ފެސިލިޓީ ( ބިދޭސީން އެކަމަޑޭޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

 ބުކްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް)

2. 
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މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ދެން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤު ނިމެން

 މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

 ން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައްއެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމު

  ހުއްޓައިލުން 
3. 

 

 ޕްރޮވައިޑަރ އިންޝޫރެންސް ސަރވިސް ހެލްތް ކަވަރ /ރމިޓް ވަރކް ޕަ

 ލް ކުރެވޭ ލެވެސަސްޕެންޑް 

 ޓިއަރ ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ ޚިދުމަތް އެކްސްޕެޓް
ލެވެލް  8ލެވެލް 

7 
ލެވެލް 

6 
ލެވެލް 

5 
ލެވެލް 

4 
ލެވެލް 

3 
ލެވެލް 

2 
ލެވެލް 

1 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

ނުވަތަ މައްސަލަ 

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ވަސް ދު
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

 1 ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުން 

 

 

 ޕްރޮވައިޑަރ މެޑިކަލް ސަރވިސް ވަރކް ޕަރމިޓް

 ލް ކުރެވޭ ލެވެސަސްޕެންޑް 

 ޓިއަރ ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ ޚިދުމަތް އެކްސްޕެޓް
ލެވެލް  8ލެވެލް 

7 
ލެވެލް 

6 
ލެވެލް 

5 
ލެވެލް 

4 
ލެވެލް 

3 
ލެވެލް 

2 
ވެލް ލެ

1 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން 

ނުވަތަ މައްސަލަ 

 ހައްލުވަންދެން.

10 
 އަހަރު

5 
 އަހަރު

2 
 އަހަރު

1 
 އަހަރު

ދުވަސް 
180 

ދުވަސް 
90 

ދުވަސް 
60 

 1 ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުން 
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  ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް

 އް ފިޔަވަޅުތަ

 ހާލަތްތައް  ފިޔަވަޅު އެޅޭ

މި ގަވާއިދުގެ 
ދަށުން 
ދޫކުރެވޭ 
ހުއްދަތައް 

 ކުރުން؛ބާޠިލު

ޖޫރިމަނާ 
 ކުރުން؛

މި ގަވާއިދުގައި 
ބަޔާންކުރާ 

ކާ ތަކަންތައް
ގުޅިގެން 
ދުމަތް ޚިފޯރުކޮށްދެވޭ 

މެދުކަނޑާލުން 
 (ސަސްޕެންޝަން).

ބްލެކްލިސްޓް 
  ކުރުން.

     
ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން 

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގއާ ގުޅުންހުރި  ،އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި
 ؛ކުރެވުން މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު 

1 

     
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް

 ؛ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން ޞައްޙަ ،އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި
2 

      
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 

  ؛ޝައްކުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން ،އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި
3 

      
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 

 ؛ކުރެވުން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު  ،އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި
4 

      
އަންގާ އެންގުންތަކަށް  ،ރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއިމި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކު

 ؛ނުކުރުން ޢަމަލު 
5 

     ް6 ؛ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނ 

   
 

  
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައްތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ 

 ؛އެހެންވެސް ތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުން
7 

     
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ބަލަމުންދާ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން      

 ބްލެކް ލިސްޓު ކުރުން؛
8 

     ް9 ؛ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުނ 

     .ް10 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ފީ ނުދެއްކުނ 

     
ޕަރމިޓް  މުއްދަތުގައި ވަރކް  ކުރާ އިދުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ހައްދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންމި ގަވާ

 ނުހެއްދުން.
11 

      
އުމަށް ޤަރާތެއް، ފަ ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރެވިފައިވާ 

  ނުކުރުން. ޢަމަލު ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްގޮތް  އެންގުމާއެ ، ވައިލުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފޮނު
12 

      ް13 ނުދެއްކުން . ފީ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓ 

      
         ގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންކުރާ  މަށްކުރު މި ގަވާއިދުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް މުއްދަތު އިތުރު

  ނުކުރުން. ގެ މުއްދަތު އިތުރު ޕަރމިޓު  ވަރކް 
14 

     
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން ނުވަތަ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީ ފަރާތެއް

 ބިދޭސީ ފަރާތެއް ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުން.
15 
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  ފައިވާއިބަހައްޓަ ގުޅިގެން ނަމުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންނާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ
ހާލަތުގައި  ވާސަރުކާރުން ބޭނުން  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މި  ،ޓް ފައިސާޒިޑިޕޮ
 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ   ނުވަތަ  ،ނުދެއްކުން ޓް އަލުން ދެއްކުމަށް އެންގުމުން ޒިޑިޕޮ
ޚަރަދުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމަށް އެންގުމުން  ޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ހިނގާޒިޑިޕޮ  ތިންމަ

    ނުދެއްކުން.

16 

      
 ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި  ނުހޯދައި މި ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ  ށް ނުފެތޭ ގޮތަށް،ވާ ނުވަތަ މިންގަނޑުތަކަބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު 
 އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުން.

17 

    
ރމިޓް ޕަ  ނުވަތަ ވަރކް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް

 ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ގެއްލުން ނުވަތަ ފިލުން.
18 

    
، ންބިދޭސީ ،ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާއެއްގޮތަވާ ގޮތުގެ މަތިން  އިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާމި ގަވާ

 .ންކުރު ނު ތަރު "ހަރަހެރި ޕޯރޓަލް"ގައި ރަޖިސްޓަރީ މިނިސްޓްރީގެ ބިދޭސީންގެ ދަފު
19 

ގޮތުގެ މަތިން،  ޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާއެޅޭނެކަމަށް ބަ މި ގަވާއިދުގައި ފިޔަވަޅު  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން
ޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލްތަކުގެ ސް ވަގުތުގައި މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސަ އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ،އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ނަމަ  ނެއެވެ.ފިޔަވަޅު އެޅޭ
 ތިޔާރުޚްހައްލުވަންދެން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލްގައި ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އި ން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަމައްސަލައަކާ ގުޅިގެ ތެރެއިން،

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 8ޖަދުވަލު 

 ގޮތުގެ ކުރާނެޢަމަލު ޖެނަމަގެއްލިއް ނުވަތަ ފިލައިފިނަމަ ފަރާތެއް ބިދޭސީ ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 އުސޫލު 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، ވަރކް ޕަރމިޓެއް ނުވަތަ  33 މި ގަވާއިދުގެ ،މި އުސޫލަކީ .1 ފުތަޢާރު

 ،ފަާރތްތައް ބިދޭސީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަށުން އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގެ

 ގޮތުގެ  ކުރާނެޢަމަލު އެންގުމަށް އެކަން ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަތަނު ފިލައިފިނަމަ ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ

 .އުސޫލެވެ 

 ފަާރތަށް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ބިދޭސީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި" ކިޔާނީ އުސޫލަށް މި .2 ނަން 

 .އެވެ " އުސޫލު ގޮތުގެ ކުރާނެޢަމަލު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފިލައިފިނަމަ

 ފިލުމުން  ފަރާތް  ބިދޭސީ
 ރިޕޯޓް ގެއްލުމުން  ނުވަތަ 
 ކުރުން 

 އެންޓްރީ ނުވަތަ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް( ،ފަރާތް ބިދޭސީ ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެ (ހ) .3

 ގިނނޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ) ގޮތަށް ހިމެނޭ ބިދޭސީން އެތެރެވެފައިވާ ރާއްޖެ ދަށުން ޕާސްގެ

 ރިކުއެސްޓް" ރިޕޯޓް ގމިސިން" ންސިސްޓަމު އެކްސްޕެޓް އެކަން ،ފިލައިފިނަމަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް މެދުވެރިކޮށް

 ލޫމާތާއި ޢުމަ އަންނަނިވި މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ކުރުމަށް  ރިޕޯޓް" "މިސިންގ (ށ)  

 .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ލިޔުންތައް

 ފަރާތުން ދެ ،ހަމަނުވާ އްދަތުމު ދެމެދު ފަރާތާ ބިދޭސީ ފަރާތާއި ވަޒީފާދޭ )1(   

 .ކޮޕީ  އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ

 (ތިނެއް) މަހުގެ 3 ކުރީ މަހުގެ ހިމެނޭ ދުވަސް ގެއްލުނު ފަރާތް ބިދޭސީ )2(   

 .ޑޮކިއުމެންޓް ބޭންކް އަންގައިދޭ ދީފައިވާކަން މުސާރަ

 ރިކުއެސްޓް" ގމިސިން " ފުރިހަމަކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ލިޔެކިޔުންތައް  ،ބެލުމަށްފަހު ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީން ،ހުށަހެޅުމުން

" ގމިސިން ރިޕޯޓެޑް" ،ފަރާތްތައް ބިދޭސީ ހުށަހަޅާފައިވާ ރިކުއެސްޓްތަކުން ފުރިހަމަވާ

 ވަނަ  4 އުސޫލުގެ މި ،ކުރެވި ރެކޯޑު ގައިސިސްޓަމު އެކްސްޕެޓް ގައިގޮތު ފަރާތްތަކެއްގެ

 މިނިސްޓްރީން  ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ފަރާތް  އިހުމާލުވާ މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ

 .ގެންދަންވާނެއެވެ ކުރިއަށް
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 ފަރާތް  ބިދޭސީ
 ވަޒީފާދޭ ގެއްލިފައިވަނީ

 ވަޒީފާ  ނުވަތަ ފަރާތުގެ 
 ފަރާތުގެ  އަދާކުރާ

 ކަނޑައެޅުން  އިހުމާލުންކަން 

 ވަޒީފާ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ފިލާފައިވަނީ ނުވަތަ ގެއްލިފައިވަނީ ފަރާތް ބިދޭސީ (ހ) .4

ކަންކަމަްށ  ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ކަނޑައަޅާނީ އިހުމާލުންކަން ފަާރތުގެ އަދާކުރާ

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

 ގައި  )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 3 އުސޫލުގެ މި  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ )1(  

 ؛ބަލައިގެން މައްޗަށް ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކުރާ

 ވަޒީފާދޭ  ނުވަތަ މައްސަލައެއް ަފރާތާގުޅޭ  ބިދޭސީ ފިލާފައިވާ ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ )2(   

 ންއޮތޯރިޓީ ރިލޭޝަންސް ލޭބަރ ،މައްސަލައެއް މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ފަރާތުގެ

 ؛ބެލުން  ބަލާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ބަލަމުންދޭތޯ

 ވަޒީފާދޭ  ނުވަތަ މައްސަލައެއް ަފރާތާގުޅޭ  ބިދޭސީ ފިލާފައިވާ ވަތަނު  ގެއްލިފައިވާ )3(   

 ސްއިން ރވިސަ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،މައްސަލައެއް މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ފަރާތުގެ

 ؛ބެލުން  ބަލާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ބަލަމުންދޭތޯ

 ފާދޭ ވަޒީ  ނުވަތަ މައްސަލައެއް ަފރާތާގުޅޭ  ބިދޭސީ ފިލާފައިވާ ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ )4(   

 ން އިމިގްރޭޝަނު މޯލްޑިވްސް ،މައްސަލައެއް މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ފަރާތުގެ

 ؛ބެލުން  ބަލާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ބަލަމުންދޭތޯ

 ވަޒީފާދޭ  ނުވަތަ މައްސަލައެއް ަފރާތާގުޅޭ  ބިދޭސީ ފިލާފައިވާ ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ )5(   

މާބެހޭ އެހެން ކަ ސަރުކާރުގެ ،މައްސަލައެއް މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ފަރާތުގެ

 އަދި ؛ ބެލުން  ބަލާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ބަލަމުންދޭތޯ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް

 ކުރެވޭ ރިޕޯޓް ގމިސިން ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ )6(   

 އަދަދު. ބިދޭސީންގެ

 ގެއްލިފައިވަނީ  ފަރާތް ބިދޭސީ ،ޔަތްކޮށްޢާރި ކަންކަމަށް ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގައި މި (ށ)  

 މިކަން  އަދި ނޫންކަން  ނުވަތަ އިހުމާލުންކަން ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ ފިލާފައިވަނީ ނުވަތަ

 .އެންގޭނެއެވެ  ފަރާަތށް  ވަޒީފާދޭ ،މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ސަބަބު ކަނޑައެޅުނު

 ނުވާ ސާފު ފަރާތް އިހުމާލުވާ ފިލުމުގައި ނުވަތަ ގެއްލުމުގައި ފަރާތް ބިދޭސީ (ނ)  

 ލޫމާތު ޢުމަ އެ ސިސްޓަމްގައި  ބަޔާންކޮށް ނެތްކަން ކަނޑައެޅެން އިހުމާލު ،ހާލަތްތަކުގައި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ނުވަތަ  ގެއްލިފައި
 ވަޒީފާދޭ  ފިލާފައިވަނީ 

 އިހުމާލުންކަމުގައި  ފަރާތުގެ 
 ބިދޭސީ ކަނޑަނޭޅޭ 

 ފަރާތްތަކާމެދު 
 ގޮތް  ކުރެވޭނެޢަމަލު

     ،  ނަމަ ކަނޑަނޭޅޭ އިހުމާލުންކަމުގައި ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ ފައިވަނީފިލާ ފަރާތް ބިދޭސީ (ހ) .5

 .ކުރެވޭނެއެވެޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ިތރީގައި ފަރާތަކާމެދު އެ ބިދޭސީ

، މަިތން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 6 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )1(  

 ދޫކޮށްަފއިވާ  ފަރާތަށް ބިދޭސީ އެ ،ފެށިގެން  ޚުންތާރީ ރިޕޯޓްކުރެވުނު ގމިސިން

 ކުރުން؛ބާޠިލު ޕާސް ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް
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 ބިދޭސީ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ  7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )2(   

 ތުގެގޮ  ބަޔާންކުރާ ގައި 3 ލެވެލް ގެ 1 ޓިއަރ ސަސްޕެނޑް ކުރާ ފަރާތްތައް

 .ކުރުންޢަމަލު މަތިން

 ގެސަރުކާރު ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް (ށ)  

 ،އިދާރާއަކުން ހިންގާ އިންސްޕެކްޝަނަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ފެނިއްޖެނަމަ

ުއމަށް އަނބުރާ ޤައެ ފަާރތެއް  ،އަޅައި ޓް ސިސްޓަމަށް "ފައުންޑް" ރެކޯޑުއެކްސްޕެ

 ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

އުމަށް އެނބުރިދިއުމަށް ޤަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ބިދޭސީ ފަރާތެްއ ފެނިފައިވަނީ  (ނ)  

 ސަސްޕެންޑް ފަރާތް  އެ ،ފަރާތް ފުރުވައިލުމުގެ ކުރިން އެ ،ފުރަން ދިއުމުން ނަމަ

ފަރާތަކަްށ  އެ، މުއްދަތުކުރެވިފައިވާ ސަސްޕެންޑް ކަމާއި، ސަބަބު އަދި ކުރެވިފައިވާ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ވަރކް ޕަރމިޓް  ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ބިދޭސީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ރ)  

 ަފރާތުން  ވަޒީފާދޭ ،ފަރާަތށް މި ނަމަވެސް ކެންސަލްކުރެވުނު އެންޓްރީޕާސް ނުވަތަ

 .ވެ ނުކުރެވޭނެއެ ރިފަންޑް ފައިސާ ޓްޒިޑިޕޮ ދައްކާފައިވާ

ވަނީ ވަޒީފާދޭ ރާތް ފިލާފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައި ސީ ފަބިދޭ، ގެއްލިފައި ނުވަތަ ފިލާފައިވަނީ  (ބ)  

ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމުގައި ކަނޑަނޭޅުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 

އދުގެ މި ގަވާންގެ އަދަދަްށ ނިސްބަތްކޮށް، ބިދޭސީ ލާގޮތުގެ މަތިން ގެއްލޭ ނުވަތަ ފި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަާރތްތަްއ  11 އާއި 8ގެ  7 ޖަދުވަލު

ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން  7-4ގެ ލެވެލް  3-1 ޓިއަރސަސްޕެންޑްކުރާ 

 ކުރުން؛ޢަމަލު

 ފަރާތް  ބިދޭސީ
 ވަޒީފާދޭ  ފިލާފައިވަނީ 

 އިހުމާލުންކަމުގައި  ފަރާތުގެ 
 ފަރާތްތަކާމެދު  ކަނޑައެޅޭ 

 ކުރެވޭނެގޮތް ލުޢަމަ

 ފިލާފައިވަނީ ފަރާތް ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 4 އުސޫލުގެ މި (ހ) .6

 ފަރާތަކާމެދު  އެ ވަޒީފާދޭ ،ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ އިހުމާލުންކަމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ

 .ކުރެވޭނެއެވެޢަމަލު ގޮތުގެމަތިން އަންނަނިވި

 ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ  7 ޖަދުވަލު ގެގަވާއިދު މި )1(  

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 4 ލެވެލް ގެ 2 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރާ ފަރާތްތައް

 ؛ކުރުންޢަމަލު މަތިން

 ނަންބަރުގައި  ވަނަ )3( ގެ )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )2(   

 ،ތެރެއިން އެންޓްރީޕާސްތަކުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ތުގެފަރާ އެ ،ބަޔާންކުރާ

 ނުވާނަމަ، އެެތރެވެފައި ރާއްޖެ ފަރާތްތައް ބިދޭސީ އެންޓްރީޕާސް ދޫކޮށްފައިވާ

 ؛ބާޠިލުކުރުން  އެންޓްރީޕާސް
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 ,ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 7 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި )3(   

 ުރފިޔާއިން ) ދެހާސް( 000،2/- ބިދޭސީއަކަށް ކޮންމެ ރިޕޯޓްކުރާ މިސިންގ

 .ކުރުން ޖޫރިމަނާ

 ފަރާތް  ބިދޭސީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 4 އުސޫލުގެ މި (ށ)  

 ބިދޭސީ  އެ ،ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ އިހުމާލުންކަމުގައި ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ ،ފިލާފައިވަނީ

 .އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެއެވެ  ސިސްޓަމުގައި އެކްސްޕެޓް ގޮތުގައި ފަރާތެއްގެ" މިސިންގ" ފަރާތަކީ

 ހިންގާ އިދާާރއަކުން ސަރުކާރުގެ ،ފަރާތެއް ބިދޭސީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ (ނ)  

 ސިސްޓަމަށް އެކްސްޕެޓް ،ފެނިއްޖެނަމަ  ގޮތަކުން އެހެންވެސް ނުވަތަ އިންސްޕެކްޝަނަކުން

 ޑިޓެންޝަން /ފެސިލިޓީ އެކަމަޑޭޝަން ކާރުގެސަރު ،ރެކޯޑު އަޅައި " ފައުންޑް"

         މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ،ބަދަލުކޮށް ފަރާތް  ބިދޭސި އެ ސެންޓަރަކަށް

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު އެ ފަރާތަކާމެދު

 ބިދޭސީއެއްގެ  އެ ،ބިދޭސީ ފަރާތެއްނަމަ ބޭނުންވާ ދާން އެނބުރި ޤައުމަށް )1(   

 ޤައުމަށް  ،ބޭނުންކޮށް ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ

 ؛ފޮނުވައިލުން

 ގިނަވެގެން  ،ފަރާތެއްނަމަ ބޭނުންވާ ބަދަލުވާން ވަޒީފާއަކަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން )2(   

 ވަޒީފާދޭ  ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް އެހެން ،(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 60

 ؛ބަދަލުކުރުން ށްވަރކް ޕަރމިޓަކަ ދޫކުރެވޭ ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ

 ފަރާެތއްގެ  ވަޒީފާދޭ އެހެން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ ގައި )2(މި އަކުރުގެ  )3(   

       ،ފަރާތެއްނަމަ ބިދޭސީ ނުހޯދޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ބަދަލުކުރެވި ވަޒީފާއަށް

 އަިމއްލަ  ބިދޭސީ ފަާރތެއްގެ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ ގައި )1( މި އަކުރުގެ

 .ފޮނުވައިލުން  ޤައުމަށް ،ބޭނުންކޮށް ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓް ނުވަތަ ޚަރަދުގައި

 ނުވަތަ ދިއުމުން ފުރައިގެން ފަރާތް  ބިދޭސީ ،ަމތިން ގޮތުގެ ގައިވާ )ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

    ،ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް  އެ ،ސަބަބުން ބަދަލުވުމުގެ ވަޒީފާއަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން

 ލިންކު  ހުއްދައާ އެ ،ނަމަވެސް ބާޠިލުކުރެވުނު ޕާސްއެންޓްރީ ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ޒްލީރި ކޯޓާ ކުރެވިފައިވާ

 ނުވަތަ ދިއުމުން ފުރައިގެން ފަރާތް  ބިދޭސީ ،ަމތިން ގޮތުގެ ގައިވާ )ނ( މާއްދާގެ މި (ބ)  

     ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާަތށް އެ ،ސަބަބުން ބަދަލުވުމުގެ ވަޒީފާއަށް  ފަރާތެއްގެ އެހެން

 ލިންކު  ހުއްދައާ އެ ،ނަމަވެސް ބާޠިލުކުރެވުނު އެންޓްރީޕާސް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ  ރީފަންޑެއް ޑިޕޮޒިޓް ކުރެވިފައިވާ
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 މިސިންގ އަދަދުކުން ގިނަ 
 ބިދޭސީ  ކުރާ  ރިޕޯޓް 

 ފަރާތްތައް

 އަށް  100 އަދަދު ބިދޭސީންގެ ރިޕޯޓްކުރެވޭ މިސިންގ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ދަށުން އުސޫލުގެ މި .7

 ނޫން  އިހުމާލުން ނުވަތަ އިހުމާލުން ަފރާތުގެ ވަޒީފާދޭ  ބިދޭސީ ަފރާތްތަކަކީ އެ ،އިތުރުނަމަ ވުރެ

 ތާމެދު ފަރާ  ވަޒީފާދޭ އެ ،ވީނަމަވެސް ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ފިލާފައި ގޮތަކަށް

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު މަތިން އަންނަނިވި ގޮތުގެ

 ފަާރތްތައް  ވަޒީފާދޭ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 11 އާއި 8 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (ހ)  

 ބަޔާންކުރާ  ލެވެލެއްގައި އާ ދެމެދުގެ 7 އާއި 4 ލެވެލް ގެ 4 ޓިއަރ ސަސްޕެންޑްކުރާ

 ކުރުން.ޢަމަލު މަތިން ގޮތުގެ

 ނަންބަރުގައި  ވަނަ )3( އަދި  )2(ގެ  )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (ށ)  

ތަކާއި  ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީޕާސް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތަށް ،ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން 

 އަނބުރާ ފޮނުވައިލުން؛  ޤައުމަށް ބިދޭސީން ބާޠިލުކޮށް ވަރކް ޕަރމިޓްތައް

 ރިޕޯޓްކުރާ ިސންގމި މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 7 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (ނ)  

 .ކުރުން ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން) ދެހާސް( 000،2/- ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން. މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 9 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (ރ)  

 ކުރުމުގެ ޢަމަލު ގަވާއިދަށް 
 މިސިންގ ކުރިން 

 ފަރާތްތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ

 މިސިންގ ތެރެއިން ނިޒާމުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ކުރިން ފެށުމުގެ ކުރަންޢަމަލު ދަށްގަވާއި މި .8

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 5 އުސޫލުގެ މި ،ކުރެވޭނީޢަމަލު ފަރާތަކާމެދު  ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ

 .މަތިންނެވެ 

 ޚިލާފުވާ  އުސޫލާ
ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު 

 އެޅުން

 އެކަން  ،ވަނިކޮށް ރިޕޯޓްނުކޮށް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ފިލައިގެން ފަރާތެއް ދޭސީބި ،ޚިލާފަށް އުސޫލާ މި .9

 މާއްދާގައި  ވަނަ 7 ގެ 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،އެނގިއްޖެނަމަ އިދާރާއަކަށް ސަރުކާރުގެ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު އެ ފަރާތަކާމެދު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ
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 9ޖަދުވަލު 

 ލުސޫއު ޒޭޝަންރެގިއުލަރައި

 

 މަސައްކަތްކުރަމުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 40މި ގަވާއިދުގެ  ،އުސޫލަކީ މި .1 ފުރުތަޢާ

 ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ،ތެރެއިން ބިދޭސީންގެ ގެންދާ

 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނެތި ހުއްދަތައް ނަގަންޖެހޭ ދަށުން ދިޔަ ގަވާއިދުތަކުގެގެންކުރަމުންޢަމަލު

 ގޮތްތައް ކުރާނެޢަމަލު) ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމުގައި( ފެއްތުމުގައި އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ފަރާތްތައް ބިދޭސީ

 .އުސޫލެވެ ބަޔާންކުރާ

 .އެވެ " ލުސޫ އު ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން[ ކިޔާނީ ލަށްސޫއު މި .2 ނަން 

 ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނެ 
 ތްތައް ފަރާ ބިދޭސީ

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  ،ކުރެވޭނީ ރެގިއުލަރައިޒް ދަށުން އުސޫލުގެ މި (ހ) .3

 ކުރަން ެފށުމުގެ ކުރިންޢަމަލުމި ގަވާއިދަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުތައް ފިޔަވައި، 

 އެޕްރޫވަލްގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް ނަގަންޖެހޭ ދަށުން ކުރެވެމުންދިޔަ ގަވާއިދުތަކުގެޢަމަލު

ފަށާ  ކުރަންޢަަމލު ގަވާއިދަށް މި ،ތެރެއިން  ބިދޭސީންގެ އައިސްފައިވާ ރާއްޖެ ށުންދަ

 ،ހަމަވެ މުއްދަތު އެޕްރޫވަލްގެ ންޓްއެމްޕްލޯއިމަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އެ ކުރިން ތާރީޚުގެ

 މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ނެތި ހުއްދައެއް ޞައްޙަ އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ ގައިރާއްޖޭ

 .ފަރާތްތަކެވެ ބިދޭސީ

 ރަންކުޢަމަލު ގަވާއިދަށް  މި ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވީ އެހެން ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ދަށުން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ހިންގުނު ާތރީޚެއްގައި ކުރީގެ  ފެށުމުގެ

 ޒްރެގިއުލަރައި ދަށުން އުސޫލުގެ މި ،ފަރާތެއް ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވިފައިވާ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ 

 ފަރާތްތައް ބިދޭސީ
 ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް  ވަޒީފާދޭ 

 ހަމައެކަނި  ،ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނީ  ފަރާތްތައް ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ،ދަށުން އުސޫލުގެ މި .4

އެހެން  ނޫން ތް ަފރާ ވަޒީާފދޭ ދޫކޮށްފައިވާ އެޕްރޫވަލް ންޓްއެމްޕްލޯއިމަ ކުރިން ފަރާްތތަކަށް  އެ

 . ފަރާތަަކށެވެ ވަޒީފާދޭ

 އެދޭ  ރެގިއުލަރައިޒްވުމަށް 
 ފަރާތްތައް ބިދޭސީ

 ރަޖިސްޓަރީވުން 

 ފަރާތްތަކުގެ ބިދޭސީން ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ،ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 އުސޫލުގެ މި (ހ) .5

 ދޭނެ ވަޒީފާ ކީކަ ތްތަފަރާ އެ( ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީ އެދޭ ރެގިއުލަރައިޒްވުމަށް ،ތެރެއިން

އާންމުކުރާ  ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން، )ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ފަރާތެއް ނެތް ފަރާތެއް

 .ވާނެއެވެ  ވާން" ޖިސްޓަރީރަ" މިނިސްޓްރީގައި ،ދަށުން އުސޫލެއްގެ

 ބިދޭސީ  އެދޭ ކުރަން " ރަޖިސްޓަރީ " ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ(މާއްދާގެ  މި (ށ)  

 އާންމުކޮށް މިނިސްޓްރީން ނިޒާމު މުއްދަތާއި ކުރެވޭނެ ރަޖިސްަޓރީއް ފަރާތްތަ

 .ލާންކުރަންވާނެއެވެ ޢުއި
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 ފަރާތްތަކުން ދޭ  ވަޒީފާ 
 ފަރާތްތައް ބިދޭސީ

 ރެގިއުލަރައިޒްކުރުން 

 ބިދޭސީ  ެތރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި (ހ) .6

 މަސައްކަތެއް  ލައްވައި  އްއެފަދަ ބިދޭސީ ފަރާތެ ނުވަތަ ގެންގުޅެވޭނީ ގައިވަޒީފާ ،ފަރާތެއް

 ފަރާތް  ބިދޭސީ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި ،ކުރެވޭނީ

 .ކޮށްގެންނެވެ ރެގިއުލަރައިޒް

    ،ކުރެވޭނީ ރެގިލަަރއިޒް ފަރާްތތައް ބިދޭސީ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ށ)  

 .އެވެ ހޯދުމަށްފަހުގަ ތައްދަހުއް ހޯދަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި

 ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މި ،ފަރާތަކީ ވަޒީފާދޭ އެދޭ ރެގިއުލަރަޒްކުރަން ފަރާތް ބިދޭސީ (ނ)  

 ވަޒީފާދޭ  ފަރާތަށް ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 ،ދަށުން ކޯޓާގެ އެ ،ކަމުގައިވާނަމަ ފަރާތެއް ނަގާފައިވާ ކޯޓާ ،ކަތަށްމަސައް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެދި ރެގިއުލަޒްކުރުމަށް

 ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މި ،ފަާރތަކީ ވަޒީފާދޭ އެދޭ ޒްކުރަންއިރެގިއުލަރަ ފަރާތް ބިދޭސީ (ރ)  

 ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި ،ކަމުގައިނުވާނަމަ ފަާރތެއް ނަގާފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓާ

 ،ދަށުން ކޯޓާގެ އެ ހުށަހަޅައި އެދި)" ކޯޓާ އާރް( ކޯޓާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން" މަތިން ގޮތުގެ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެދި ޒްކުރުމަށްރައިރެގިއުލަ

   ،ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީ  ކުރެވޭ ރެގިއުލަރައިޒް ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ބ)  

 ރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ވަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މި ގަ

 ކޯޓާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން 
 )ކޯޓާ  އާރް(

 ފަރާްތތައް ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  އަކީ) ކޯޓާ އާރް ( ކޯޓާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން .7

ގައި  2 ޖަދުވަލުމާއްދާއާއި  ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މި ،ޚާއްޞަކުރެވިގެން ކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް

 .ކޯޓާއެކެވެ ދޫކުރެވޭ ޔަތްކޮށްޢާރި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ 
       ފަރާތްތަކަށް

 ދޫކުރުން  ވަރކް ޕަރމިޓް 

 ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް ،ދޫކުރެވޭނީ ވަރކް ޕަރމިޓް ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް (ހ) .8

 އެޕްލިކޭޝަނެއް " ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން" ފަާރތްތަކުން ވަޒީފާދޭ  ށްމެދުވެރިކޮ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ 

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަނާއެކު" ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން " (ށ)  

 ؛ކޮޕީ  ގެއެޕޮއިންޓްމެންޓު އޮފް ލެޓަރ )1(   

 .ކޭންކޮށްފައިވާ ކޮޕީޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ކުލަކޮށް ސް )2(   

ގެ ޙާފުޞައައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ، އެ 

ކޮޕީއާއި، ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އޮތްނަމަ (ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން) 

 ނެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާ
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 ނެތް ޕާސްޕޯޓެއް ފަރާތަކީ ބިދޭސީ ބޭނުންވާ ކުރަން ރެގިއުލަރައިޒް )3(   

 .ކޮޕީ ލިޔުމެއްގެ ފަދަ އަންގައިދޭ ކާކުކަން ފަރާތުގެ ބިދޭސީ އެ ،ފަރާތެއްނަމަ

 ފަދަ އަންގައިދޭ ކާކުކަން ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ )3( ގެ )ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .ލިޔުންތަކަށެވެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ބެލެވޭނީ ކަމުގައި ލިޔުމެއް

 ދޫކުރެވިަފއިވާ  ފަރާތަށް ބިދޭސީ ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް )1(   

 ؛ކޮޕީ އެޕްރޫވަލްގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް

 ވީޒާ ރކްވަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ބިދޭސީ ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް )2(   

 ؛ކޮޕީ ނުވަތަ އަސްލު ކާޑުގެ

އެއްގަމުގައި  ،ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ބިދޭސީ ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް )3(   

 ނުވަތަ އަސްލު ލައިސަންސްގެ ދުއްވުމުގެ ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު

 ؛ކޮޕީ

 އުމެއްގެ ޤަފަރާްތ ނިސްބަތްވާ  ބިދޭސީ ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް )4(   

 .ކޮޕީ  ނުވަތަ އަސްލު ކާޑުގެ އައިޑެންޓިޓީ ނެޝަނަލް

 ހުށަހަޅާ އެދި ދިނުމަށް ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ަކށަވަރުކުރުމުގެ ޞުޚްޝަ ަފރާތްތަކުގެ އެ ،ރެގިއުލަރައިޒް ކޮށްދެވޭނީ ފަރާތްތައް  ބިދޭސީ

 ވެރިފައި ފަރާތްތައް އެ ،ނަގައިގެން " ކްސްމެޓްރި ބަޔޯ" ފަރާތްތަކުގެ އެ ،ގޮތުން

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 ބަޔޯ" ފަރާތުގެ ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ަމތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ރ( މާއްދާގެ މި (ބ)  

 ބިދޭސީ ފަާރތަށާއި ވަޒީފާދޭ އެކަން ،ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމު ނެގުމުގެ" މެޓްރިކްސް

 .ންވާނެއެވެއަންގަ  މިނިސްޓްރީން ފަރާތަށް 

 ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް ،މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި (ޅ)  

 ހޯދޭ  ންވެރިފިކޭޝަނު ކުރެވޭ ގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޝަޚްޞުފަރާތުގެ  ބިދޭސީ

 ފަރާތުގެ  އެ އަދި  ސްޓޭޓަސް ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ކުރެވޭ ޒްއިރެގިއުލަރަ ،ލޫމާތާއިޢުމަ

 ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނެ  ފަރާތަކީ އެ ،ބަލައި  ލިޔުމަށް ގައިދޭއަން  ކާކުކަން އަތުގައިވާ

 ކަމުގައި ަފރާތެއް ފުރިހަމަވާ ޠުށް ަޝރުވަރކް ޕަރމިޓަ ފަރާތަކީ އަދި އެ ،ފަރާތެއްނަމަ

 ފަރާަތށް  ވަޒީފާދޭ މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކްސްޕެޓް އެކަން ،ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ

 ވަޒީފާދޭ  ދެއްކުމަށް ޓްޒިޑިޕޮ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއދުގެ މި ،އަންގައި

 .އެންގޭނެއެވެ  ފަރާތަށް 

    ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ދެއްކުމުން ޓް ޒިޑިޕޮ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ )ޅ( މާއްދާގެ މި (ކ)  

 ޓް ންއެމްޕްލޯއިމަ ކުރިން ފެށުމުގެ ކުރަންޢަމަލު އުސޫލަށް ބަޔާންކުރާ ގައި 4
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 ރމިޓް ރކް ޕަވަ  ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގައި ދަށުން އެޕްރޫވަލްއެއްގެ

 ބިދޭސީ އެ މަތިން ގޮތުގެ ވާއެއްގޮތް އުސޫލާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރުމަށްކުޢަމަލު ހޯދުމުގައި

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ  ވަރކް ޕަރމިޓް  ފަރާތަށް 

 ކުރެވޭ ރެގިއުލަރައިޒް
 ޚްޞުޝަ ފަރާތުގެ ބިދޭސީ

 ގޮތުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 
 ވެރިފިކޭޝަން  ކުރެވޭ 

  ،ކުރެވޭނީ ރެގިއުލަރައިޒް ފަރާތްތައް ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައި މި (ހ) .9

ފަރާްތ  ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ދަށުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއްގެ

 .އެވެގަވެރިފައިކުރުމަށްފަހު

 ފަރާތް ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ( ގެމާއްދާ މި (ށ)  

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ،ގެނައުމަށް /ހާޒިރުވުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް

 .އެންގޭނެއެވެ  ފަރާަތށް ވަޒީފާދޭ

 ފައިވާ ހުށަހަޅައި ންގުޅިގެ އެޕްލިކޭޝަނާ ރެގިއުލަރައިޒް ،ކުރެވޭނީ ވެރިފައި ފަރާތް  ބިދޭސީ (ނ)  

 ބިދޭސީ އެ ނަގާފައިވާ އިދާރާތަކުން އެކި ސަރުކާރުގެ ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލޫމާތުތަކާއިޢުމަ

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ  ތައްރެކޯޑު އާއި ޑޭޓާ  ޓްރިކްމެބައޯ ފަރާތުގެ

 ކެއްގެ ނަތީޖާތަ ހޯދޭ ފުރިހަމަކުރުމުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަކުރުމަށް ވެރިފިކޭޝަން (ރ)  

 ،ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ނުކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް ފަާރތް ބިދޭސީ އެ  ،ޔަތްކޮށްޢާރި މައްޗަށް

 ފަރާތް  ބިދޭސީ އެ ،އަންގައި ފަރާަތށް ވަޒީފާދޭ މިނިސްޓްރީން ސަބަބު ކަނޑައެޅުނު

 .އެންގޭނެއެވެ ފުރުވައިލުމަށް ންޖެއިރާއް

 ފަރާތް  ބިދޭސީ
 ކުރުމަށް  ޒްއި ރެގިއުލަރަ
 ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ  ހުށަހަޅާ 

 ފަރާތް  ބިދޭސީ އެިދ ހުށަހަޅާ  އުސޫލުގެ ދަށުން، ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމަށް މި (ހ) .10

      ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ ކުރެވޭ ޒްއިރެގިއުލަރަ ފަރާތް ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމުގައި

 .ކުރެވޭނެއެވެ ރިޢާޔަތް ސްޓޭޓަސްއަށް) ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ އައު(

 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި  ަފރާތަކީ ވަޒީާފދޭ ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރެގިއުލަރައިޒް ،މިގޮތުން (ށ)  

 ފިޔަވަޅު  ނުވަތަ ،ފަރާތެއްނަމަ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ދަށުން އުސޫލުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި 7

 ،ފަާރތެއްނަމަ ވެފައިވާ ޚިލާފު ގަވާއިދާ މި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ނުވި އަޅާފައި

 ނަމުގައި  ފަރާތުގެ އެ ،ފަރާތް ބިދޭސީ ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި ޒްކޮށްދިނުމަށްރެގިއުލަރައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ޚްތިޔާރުއި  ނުކުރުމުގެ ރެގިއުލަރައިޒް

 ކުރެވޭ ރެގިއުލަރައިޒް
 ކާކުކަން  ފަރާތުގެ ބިދޭސީ

 ލިޔުން  އަންގައިދޭ

 ރެގިއުލަރައިޒް ަފރާތް ބިދޭސީ ހުށަހަޅާ އެދި އުސޫލުގެ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމަށް މި (ހ) .11

 .އޮތްނަމައެވެ  ޕާސްޕޯޓެއް ހަމަނުވާ މުއްދަތު އަތުގައި ފަރާތުގެ އެ ،ކުރެވޭނީ

 ،ނެތްނަމަ ޕާސްޕޯޓެއް ހަމަނުވާ މުއްދަތު އަތުގައި ފަރާތުގެ ބިދޭސީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ (ށ)  

 އެއް  "ވަރކް ޕަރމިޓް ނަލްކޮންޑިޝަ" ފަރާތަށް  އެ ހެދެންދެން ޕާސްޕޯޓެއް އައު

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ 
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 ން ވެގެ ގިނަ  ދޫކުރެވޭނީ" ވަރކް ޕަރމިޓް ކޮންޑިޝަނަލް" ބަޔާންކުރާ ގައި )ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .މުއްދަތަށެވެ (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ 6

       ދޫކުރެވޭނީ  "ވަރކް ޕަރމިޓް ކޮންޑިޝަނަލް"ގައި ބަޔާންކުރާ  މި މާއްދާގެ (ށ) (ރ)  

ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ީފ  4 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

 ދެއްކުމުންނެވެ.

 ބިދޭސީ މުއްދަތުގައި ގެ "ވަރކް ޕަރމިޓް ކޮންޑިޝަނަލް" ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ބ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  15މި ގަވާއިދުގެ  ،ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީއަށް ޕާސްޕޯޓު އައު ފަރާތުގެ

 .ހޯދަންވާނެއެވެ ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް

 ހުށަހަޅާފައި  ޕާސްޕޯޓު އައު ެތރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި )ނ( މާއްދާގެ މި (ޅ)  

 .ވާނެއެވެބާޠިލު އެޕްލިކޭޝަން ވަރކް ޕަރމިޓް ފަރާތުގެ އެ ،ނުވާނަމަ

 ނުކުރެވޭނެ  ރެގިއުލަރައިޒް
 ފަރާތްތައް  ބިދޭސީ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ރެގިއުލަރައިޒް ފަރާތްތައް ބިދޭސީ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ށުންދަ އުސޫލުގެ މި .12

 ބިދޭސީ  އެތެރެވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަށުން ވީޒާއެއްގެ އެހެން ނޫން ވީޒާ ވަރކް (ހ)  

 ؛ފަރާތްތައް

   ،އިންތެރެ ފަރާްތަތކުގެ ބިދޭސީ އެތެރެވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަށުން ވީޒާގެ ވަރކް (ށ)  

 ؛ފަރާތްތައް ކޮށްފައިވާބާޠިލު އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް  އެ

 ،ތެރެއިން ފަރާްތަތކުގެ ބިދޭސީ އެތެރެވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަށުން ވީޒާގެ ވަރކް (ނ)  

 .ފަރާތްތައް އޮތް އެޕްރޫވަލްއެއް ންޓްއެމްޕްލޯއިމަ ޞައްޙަ

 ފަރާތް  ބިދޭސީ
 އުލަރައިޒްކުރުމަށްފަހު ރެގި

 ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވި ފަާރތެއް ބިދޭސީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 40 ގަވާއިދުގެ މި .13

 ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުގެ  ބިދޭސީ އެ  އަދި ަފރާތް  ބިދޭސީ އެ ،ފެއްތިއްޖެނަމަ ތެރެއަށް  ގަވާއިދުގެ މި

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ  ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި ފަރާތުން
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 10ޖަދުވަލު 

  ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓުގެ ޓެމްޕްލޭޓް 

[Company Letter Head] 
 

LETTER OF APPOINTMENT 
1. 
 

Details of Employer; 
 Name: 
 Address: 
 Contact Details / Email address: 
 Country of origin: 

Registration Number/ID Card: 

2. 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): 

5. Details of Signatory; 
Name: 
Designation: 
Signature: 
Date: 
Company Seal: 
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