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`

ޓ
ވލޮޕްމަން ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި ެ
މާލެ،
ޖ
ދިވެހިރާއް ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 1ވަނަ ބާބު
ތަޢާރުފު

ތަޢާރުފު

.1

ނަން

.2

)ހ(

ދ
ރމުގެ ހުއް ަ
އ ހު ު
އ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
މިއީ ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތުގަ ި
ނ ގޮތްތަކާއި،
ދނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ެ
)ވަރކް ޕަރމިޓް( ދިނުމާއި ،އެ ހުއްދަ ި
ނ
ކމާ ގުޅޭގޮތު ް
ކން ަ
ނ ގޮތާއި ،މި ަ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދެވޭ ެ
ކުރަންޖެހޭ

ހނިހެން
އެ ެ
ވަޒީފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކންކަމުގައި
ަ
އަދާކުރުމަށް

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

ގަވާއިދެވެ.

ނ
ބިދޭސީ ް

ސ
ނ ް
ގެ ެ

ވަޒީފާގައި

ނވެ.
ގ މަތިން ެ
ވނެ ގޮތެއް ެ
ވއިދާ ޚިލާފުނު ާ
ވނީ މި ގަ ާ
ޅން ާ
ގެންގު ެ
)ށ(

ނ
ޤނޫނު( ގެ  65ވަ ަ
ނނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާ ޫ
ނ ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު ް

ސން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު"
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭ ީ
އެވެ.
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 2ވަނަ ބާބު
ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ވަޒީފާއަށް ބިދޭސީން ހޮވުން .3

ވންވާނީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ
ކ ވަޒީފާއަށް ހޮ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީއަ ު
ނވެ.
ނ ގޮތެއްގެ މަތިން ެ
ވ ެ
ވއިދުތަކާ ޚިލާފުނު ާ
ގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަ ާ
ޤނޫނު ެ
ޤާނޫނާއި މި ާ

ވަޒީފާ ދިނުން

.4

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

.5

)ހ(

ވަޒީފާ

އަދާކުރުމަށް

ބިދޭސީއަކު

ހރާއްޖެއަށް
ދިވެ ި

ގނައުމުގެ
ެ

ރން،
ކު ި

އެ ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާ ދިންކަން އެންގުމަށްޓަކައި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން "ލެޓަރ
ވނެއެވެ.
ރން ާ
އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް" އެ ބިދޭސީއަކާ ހަވާލުކު ަ
)ށ(

ނ
ހރާއްޖެއަށް ގެން ަ
ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓަކީ ،މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެ ި
ގ
ނ ެ
ށ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ު
ބިދޭސީއަކާއި އެ ބިދޭސީއަކަ ް
އ
ނ އެކުލަވައިލަ ި
 13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު ް
އ
ވން ކަމުގަ ި
ވންދެން ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސް ު
އ ސޮއިކުރެ ެ
އެ އެއްބަސްވުމުގަ ި
ލޔުމެކެވެ.
ބެލެވޭނެ ި

)ނ(

ހ
ސ މާއްދާއެއް ،ވަޒީފާއާބެ ޭ
ނ އެއްވެ ް
ގއި ހިމެ ޭ
ފ އެޕޮއިންޓްމަންޓު ަ
ލެޓަރ އޮ ް
ނވާނެއެވެ.
ނ ު
ވނަ މާއްދާއާ ތަޢާރަޒުވެގެ ް
ޤާނޫނުގެ ަ 13

)ރ(

ފ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ،ލެޓަރ އޮ ް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  10ގަ ި
ވނެއެވެ.
މނަން ާ
އެޕޮއިންޓްމަންޓުގައި ހި ަ

ވ
ނ އެއްގޮތް ާ
ވނީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ާ
އ ޢަމަލުކުރަން ާ
ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަ ި
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 3ވަނަ ބާބު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ،ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް

.6

ހޅާނީ،
ސޓްރީއަށް ހުށަ ަ
ނގުމަށް މިނި ް
އ ެ
ވ ހުއްދަތަ ް
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މި ގަވާއިދުގަ ި
ރ ސިސްޓަމް
ބނުންކު ާ
ދ ދިނުމަށް ޭ
ގނައުމުގެ ހުއް ަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ެ
ކސްޕެޓް ސިސްޓަމް"(
ނ "އެ ް
ގ ފަހު ް
ނ ސިސްޓަމް" )މީ ެ
އ ް
އންލަ ި
"އެކްސްޕެޓް ޮ
މެދުވެރިކޮށެވެ.
4
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.7

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

)ހ(
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ވނީ،
ގ ދަށުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެ ޭ
މި ގަވާއިދު ެ
ނވެ.
ރން ެ
އ( ކެޓަގަ ީ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) 5ފަހެ ް
)(1

ނނަ ،ވަޒީފާދޭ
ކރުމަށް ބިދޭސީން ގެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ު
ފަރާތްތައް؛

)(2
)(3

ރ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް؛
ނ މާއްދާގައި ބަޔާންކު ާ
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ގެންނަ

ގ
ސން ެ
ބިދޭ ީ

ނ
ލ ް
އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ،ވިޔަފާރި އުސޫ ު
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛
)(4

ސ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛
ކލްގެ ސަރވި ް
ވަރކް ޕަރމިޓް މެޑި ަ

)(5

ރންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ވަރކް ޕަރމިޓް ހެލްތް ކަވަރ /އިންޝޫ ެ
ފަރާތްތައް؛

)ށ(

ރ
އ ރަޖިސްޓަ ީ
ކސްޕެޓް ސިސްޓަމްގަ ި
ރ ފަރާތްތައް އެ ް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކު ާ
ވނެއެވެ.
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ލ  1ގަ ި
އ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
ކުރާނެ ގޮތްތަ ް

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ރަޖިސްޓަރީކުރުން

.8

)ހ(

ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަޒީފާދޭ
މި ގަވާއިދުގެ ަ 7
ގ
ފަރާތް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތެއް ެ
އ
ނޓޭޓިވް" އެ ް
އ މުޢާމަލާތްކުރާނެ "ރެޕްރެޒެ ް
ޓ ސިސްޓަމުގަ ި
ނަމުގައި އެކްސްޕެ ް
އވެ.
ޢައްޔަނުކޮށް ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެ ެ

)ށ(

އ
ޔންކުރާ "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" ގެ ގޮތުގަ ި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ާ
އން ފަރާތެކެވެ.
ނވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ނނަ ި
ނ އަ ް
ޢައްޔަނުކުރެވޭ ީ
) (1އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޖެންސީ؛
ތ
) (2ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން؛ ނުވަ ަ
ރ އެޖެންޓް؛
) (3ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އައްޔަންކު ާ

5

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޓ
ކރުމާއި ،އެކްސްޕެ ް
ވ ޢައްޔަނު ު
ވ ރެޕްރެޒެންޓޭޓި ް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ،ވަކިކުރުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް،
އވެ.
ޔންކޮށްފައިވާނެ ެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަ ާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ

.9

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް،

)ހ(

އ އެކްސްޕެޓް
ނ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ސިސްޓަމުގައި

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި

މުޢާމަލާތްކުރާނެ

އ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެ ް

ޢައްޔަނުކޮށް

ޓ ސިސްޓަމުގެ
ޒންޓޭޓިވް ،އެކްސްޕެ ް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ،އެ ރެޕްރެ ެ

ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް
ޒިންމާވުން

އ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޒިންމާ
ރ އެންމެހަ ި
ގން ކު ާ
ބނުންކޮށް ެ
ޑންޝަލްސް" ޭ
"ކްރެ ެ
ރ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ.
އ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އައްޔަންކު ި
ނަގާނީެ ،
)ށ(

ޓ
ގ މަތިން ،އެކްސްޕެ ް
ވ ގޮތު ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
އ
ނ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ފިޔަވަޅެ ް
ޅގެ ް
ނގާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގު ި
ސިސްޓަމުގައި ހި ް
ލ
އދުގެ ޖަދުވަ ު
މ ގަވާ ި
ޅނީ ި
ވޅު އަ ާ
އ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަ ަ
ނ ޖެހިއްޖެނަމަެ ،
އަޅަ ް
ނނެވެ.
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
 7ގައި ބަ ާ

ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުވަތަ
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައާ

.10

)ހ(

ހ
ނ ހޯދަންޖެ ޭ
ގ މަތި ް
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަ ާ
ށ
އދައާ ޚިލާފަ ް
ތ ދޫކޮށްފައިވާ ހު ް
ރ ނުކޮށް( ނުވަ ަ
ނހޯދައި )ރަޖިސްޓަ ީ
ހުއްދަ ު

ޚިލާފަށް އެކްސްޕެޓް

ނންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭ ު

ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން

)ށ(

ރ ފަރާތަކާމެދު
އ ކު ާ
ޔންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެ ް
އ ބަ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ގތުގެ މަތިން
ޮ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1އާއި ޖަދުވަލު  7ގައިވާ
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

6

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

 4ވަނަ ބާބު
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް
ކޯޓާ ހޯދުން
ކޯޓާއަށް އެދުން

.11

ކޯޓާ ފީ

.12

)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް
ނ
ކރާ ބިދޭސީ ް
ވނީ ،މިނިސްޓްރީން ދޫ ު
ކުރުވުމަށް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ގެނެ ޭ
ވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ ކޯޓާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

)ށ(

ނ
ގ ދަށު ް
ނ( ެ
ޤނޫ ު
ރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2014ވިޔަފާ ި
މ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށާއި ،ދިވެހި ކޮން ެ
ފަރުދަކަށާއި،

ސަރުކާރުގެ

ކންމެ
ޮ

އޮފީހަކަށާއި،

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ނ
ހނިހެ ް
އެ ެ

ނ
ގ މަތިން ،ބިދޭސީ ް
ރ ގޮތު ެ
އ ބަޔާންކު ާ
ޝަޚްޞުތަކަށް ،މި ގަވާއިދުގަ ި
ވނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ ކޯޓާއަށް އެދެ ޭ
)ނ(

ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގައި
އހެ ް
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ެ
އން ގެވެށި މަސައްކަތަށް
ވ ކޯޓާގެ ތެރެ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެ ޭ
ނ
ޓ ދޫކުރެވޭ ީ
ހން މަސައްކަތްތަކަށް ކޯ ާ
ހނި ެ
ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ ފިޔަވައި އެ ެ
ކރުމުންނެވެ.
ރ ު
ލ ޖޮބް ސެންޓަރ  -ޖޮބް ޕޯޓަލް" ގައި ރަޖިސްޓަ ީ
"ނޭޝަނަ ް

)ރ(

ސން ވަޒީފާއަށް
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،ބިދޭ ީ
ޠ
ދމުގެ ޝަރު ު
ވނީ ،ކޯޓާއަށް އެ ު
ޓ ދޫކުރެ ޭ
ށ އެދުމުން ކޯ ާ
ގެނައުމުގެ ކޯޓާއަ ް
ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ކޯޓާ

ހޯދުމަށް

އެކްސްޕެޓް

ސިސްޓަމްގެ

ނ
ތެރެއި ް

ނ މާއްދާގައި
ވ ަ
ގ ަ 12
ހ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި ،މި ގަވާއިދު ެ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ނނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ދެއްކުމު ް
)ބ(

ލ
ވއިދުގެ ޖަދުވަ ު
ވނީ ،މި ގަ ާ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ދޫކުރެ ޭ
ހ
ޓ ދޫކުރުމާ ބެ ޭ
ނ ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯ ާ
ނ "ބިދޭސީ ް
 2ގައި ހިމެ ޭ
ނނެވެ.
ވ ގޮތުގެ މަތި ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އުސޫލު" ަ

)ހ(

ނ
ތން ބިދޭސީ ް
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ވނަ މާއްދާގައި ބަ ާ
މި ގަވާއިދުގެ ަ 11
ވަޒީފާއަށް

ގެނައުމުގެ

7

ށ
ކޯޓާއަ ް

އެދި

ހޅުމުން،
ހުށަ ެ

މ
ި

އ
ގަވާއިދުގަ ި

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގއި ) 12ބާރަ(
ގ ގޮތު ަ
ޓ ދޫކުރެވޭނީ ،ކޯޓާ ފީ ެ
ގ މަތިން ކޯ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ތ
ޓރީއަށް ނުވަ ަ
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ) 2,000/-ދެހާސް( ރުފިޔާ ،މިނިސް ް
ނނެވެ.
ޅ ތަނަކަށް ދެއްކުމު ް
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ ާ
)ށ(

ގ
އވާ "ކޯޓާ ފީ ނެގުމު ެ
ކޯޓާ ފީ ދައްކާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގަ ި
ނނެވެ.
ވ ގޮތުގެ މަތި ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އުސޫލު" ަ

)ނ(

ވ ނަމަވެސް ،މި މާއްދާގައި
ނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ީ
އހެ ް
މި ގަވާއިދުގައި ެ
ގ
ގ ޖުލައިމަހު ެ
ވނަ އަހަރު ެ
ނ ފަށާނީަ 2021 ،
ޓ ފީ ދައްކަ ް
ބަޔާންކުރާ ކޯ ާ
ނނެވެ.
ހން ފެށިގެ ް
 1ވަނަ ދުވަ ު

ކޯޓާގެ މުއްދަތު

.13

މި ބާބުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޓާގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ނވެ.
ގ މަތިން ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
އސޫލުގަ ި
 2ގައިވާ ު

ކޯޓާ ނުހޯދައި ބިދޭސީން .14
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން

)ހ(

ނ ދޫކޮށްފައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ށ ބިދޭސީއަކު
ގވާއިދާ ޚިލާފަ ް
ތ ކޯޓާ ހޯދުމެއް ނެތި ،މި ަ
ކޯޓާގެ އިތުރަށް ނުވަ ަ
ކ
ތއް ކުރުވުމަ ީ
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަކީ ނުވަތަ ބިދޭސީއަކު ލައްވައި މަސައްކަ ެ
މަނާކަމެކެވެ.

)ށ(

ގޅުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެން ު
ށ
ވއިދާ ޚިލާފަ ް
މ ގަ ާ
ވ ބިދޭސީއަކުި ،
ގނެސްފައި ާ
ރއްޖެ ެ
ނ ާ
ކޯޓާއެއްގެ ދަށު ް
ރމަކީ ،ނުވަތަ
ނވަތަ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުކު ު
އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ު
ފނުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ވީއްލުމަކީ ،ނުވަތަ ޮ

)ނ(

ރ ފަރާތަކާމެދު
އ ކު ާ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެ ް
އ )ށ( ގަ ި
މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ި
ވ.
ވނެއެ ެ
ގ މަތިން ޢަމަލުކުރެ ޭ
އވާ ގޮތު ެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގަ ި
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އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ވަރކް ޕަރމިޓް
ވަރކް ޕަރމިޓް

.15

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނެ

.16

)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި

ގ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ބަ ާ

މަތިން،

ސ
ބިދޭ ީ

ފަރާތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހުރެވޭނީ ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ )ވަރކް ޕަރމިޓް( ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ(

ކ ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ،
ކރާ ފަރާތަކަށް ވަރ ް
ގއި ބަޔާން ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ަ
ފ
ރއްޖޭގައި ވަޒީ ާ
ނ ާ
ރ "ބިދޭސީ ް
ޔންކު ާ
ގއި ބަ ާ
ގ ޖަދުވަލު ަ 4
މި ގަވާއިދު ެ
ދ )ވަރކް ޕަރމިޓް(
އަދާކުރާ މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއް ަ
ރ
ގއި ބަޔާންކު ާ
ކރާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ އުސޫލު ަ
ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" ގައި ބަޔާން ު
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކެޓަގަރީތައް

)ހ(

އ
ތއް ތިރީގަ ި
ވ ކެޓަގަރީ ަ
ކ ޕަރމިޓް ދޫކުރެ ޭ
ނ ވަރ ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
މިވަނީއެވެ.
)(1

ގރީ:
މނީޖީރިއަލް ކެޓަ ަ
ނޑް ެ
ޕްރޮފެޝަނަލް އެ ް
ނ
މި ގިންތީގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ް
ށވުރެ
ތ އެއަ ް
ވލް  7ނުވަ ަ
އޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ލެ ެ
އޮތޯރިޓީން ކަނޑަ ަ
ށ
ލެވެލަކަ ް

މަތީ

ތަޢުލީމު

ވ
ހާސިލުކޮށްފައި ާ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

މަސައްކަތްކުރާ މަޤާމުތަކެވެ.
)(2

ގރީ:
ޝނަލް ކެޓަ ަ
ނޮން-ޕްރޮފެ ަ
ނ
ނ ް
އޑިއުކޭޝަ ު
ނ މަޤާމުތަކަކީ ،ސެކަންޑަރީ ެ
މި ގިންތީގައި ހިމެ ޭ
ފއިވާ
އޅާ ަ
ނ ކަނޑަ ަ
ނ އޮތޯރިޓީ ް
ސ ކޮލިފިކޭޝަ ް
ޑވް ް
ފެށިގެން މޯލް ި
ޢލީމު
ވލާ ހަމައަށް ތަ ު
ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް  6ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ލެ ެ
ނވަތަ
ގ ތަޖުރިބާ ހުރި ު
ފންވަރުގެ މަސައްކަތު ެ
ނވަތަ އެ ެ
ހާސިލުކޮށް ު
ތތައް
ނ މަސައްކަ ް
ތ ކުރެވިދާ ެ
ނރެއްނެ ި
ސ ހު ަ
އެންމެ އާދައިގެ ،އެއްވެ ް
ގ
ހިމެނޭ މަޤާމުތަކާއި ،މެނުއަލްތަކުގައިވާ އިރުޝާދުތައް ކިޔަން އެނ ޭ
ބސިކް
ގ ޭ
އން މަސައްކަތު ެ
ފަރާތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ި
އކަތްކުރާ މަޤާމުތަކެވެ.
ވ ފަރާތްތަކުން މަސަ ް
ހުނަރު ދަސްވެފައި ާ
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)(3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީ:
މި

ގިންތީގައި

ހިމެނޭ

ގެވެށި

މަޤާމުތަކަކީ

މަސައްކަތްކުރާ

މަޤާމުތަކެވެ.
)ށ(

ލސްޓު،
ނ މަޤާމުތަކުގެ ި
އ ހިމެ ޭ
ގރީތަކުގަ ި
ކރާ ކެޓަ ަ
އ ބަޔާން ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ނ
އ މިނިސްޓްރީ ް
ނ ފަށާތާ  90ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ވނެއެވެ.
އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ާ

ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ
ޕާސް

.17

)ހ(

ށ
އ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަ ް
ކ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ރ ޕާސްއަ ީ
ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓް ީ
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ
އ
ރހަމަވާ ފަރާތަކަށް ،ރާއްޖޭގަ ި
ގ ޝަރުޠު ފު ި
ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓު ެ
ހއްދައެކެވެ.
މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ދޫކުރެވޭ ު

)ށ(

ރ
ގއި އެންޓް ީ
ކރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދު ަ
ބނުން ު
ރ ޕާސް ޭ
އންޓް ީ
ވަރކް ޕަރމިޓް ެ
ރ
އ ބަޔާންކު ާ
ޕާސްގެ މުއްދަތުކަމުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގަ ި
މުއްދަތުގައި،

ރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

ޖ
ރާއް ެ

އެތެރެވުމަށް

އެކަންޏެވެ.
)ނ(

ގ
ނވާނެ ގޮތެއް ެ
އ ޚިލާފު ު
ގ މުއްދަތަކީ ،މި މާއްދާ ާ
ރ ޕާސް ެ
ޓ އެންޓް ީ
ވަރކް ޕަރމި ް
އސަތޭކަ ވިހި(
އ ް
ގންެ ) 120 ،
ވ ތާރީޚުން ފެށި ެ
މަތިން ،އެ ހުއްދަ ދޫކުރެ ޭ
ދުވަސް ނުވަތަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދާފައިވާނަމަ
އެ ވަރކް ޕަރމިޓް ލިބުމާ ހަމައަށެވެ.

)ރ(

ޓ
ނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ވަރކް ޕަރމި ް
އހެ ް
ގއި ެ
މި މާއްދާގެ )ނ( ަ
ނ ،އެ ހުއްދަ
ވ ީ
އެންޓްރީ ޕާސްގެ ދަށުން ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެ ޭ
ގ ތެރޭގައެވެ.
ޚން ފެށިގެން ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަހު ެ
ދޫކުރެވުނު ތާރީ ު

)ބ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދާ ،ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސްގެ ދަށުން ބިދޭސީއަކު
އ
ހގެ ތެރޭގަ ި
ނ ފެށިގެން) 15 ،ފަނަރަ( ދުވަ ު
ރާއްޖެ އެތެރެވާ ތާރީޚު ް
ވަރކް

ޕަރމިޓް،

އަދި

ނ
ނ ު
ޤާ ޫ

ނންބަރު
ަ

) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވނެއެވެ.
ޔންކުރާ ވާރކް ވީޒާ ހޯދަން ާ
ނނު( ގައި ބަ ާ
އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާ ޫ
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އަދަދު21 :

)ޅ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޖ
ޓ ނުހެއްދިއް ެ
ޔންކުރާ މުއްދަތުގައި ވަރކް ޕަރމި ް
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަ ާ
ކ
ޖރިމަނާއަކާއެ ު
ގ މަތިން ޫ
ކރާ ގޮތު ެ
ގއި ބަޔާން ު
ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ަ 4
ވނެއެވެ.
ދން ާ
ރގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ހައް ަ
އިތުރު ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެ ޭ

)ކ(

ނކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މި މާއްދާގެ
ނ ބަޔާ ް
އހެ ް
އ ެ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގަ ި
އޖެ އެތެރެވެ،
ރ ް
ސ ފަރާތުން ާ
ކރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބިދޭ ީ
ގއި ބަޔާން ު
)ރ( ަ
ޓ
އ ވަރކް ޕަރމި ް
ރ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ ި
އ ބަޔާންކު ާ
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަ ި
އދަތު ހަމަވާ
ރ މު ް
އ ބަޔާންކު ާ
ނުހައްދައިފި ނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަ ި
ސ
އންޓްރީ ޕާ ް
ށ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ެ
ތާރީޚުގައި ،އެ ފަރާތަ ް
ނއެވެ.
ބާޠިލުކުރެވޭ ެ

)އ(

އމްޕްލޯއިމެންޓް
ނ ދޫކޮށްފައިވާ ެ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރި ް
ރތްތައް ރާއްޖެ
ނ ފަ ާ
ގ ދަށުން ބިދޭސީ ް
އެޕްރޫވަލްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ ހުއްދައި ެ
ނ
ވލްތައް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
އެތެރެވެފައި ނުވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫ ަ
ގ
ނޓްރީ ޕާސް ެ
ފެށުމުން ބެލެވޭނީ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް އެ ް
ގޮތުގައެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.18

ފެށުމުގެ ކުރިން ،ރާއްޖެ

މި

ގަވާއިދަށް

ނ
ޢަމަލުކުރަ ް

ފެށުމުގެ

ނ
ކުރި ް

ދޫކޮށްފައިވާ

ޓ
އެމްޕްލޯއިމެން ް

އެޕްރޫވަލްތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް،

އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ނ
ގ މަތި ް
ނކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
އ ބަޔާ ް
އވާ އުސޫލުގަ ި
ގ ޖަދުވަލު  4ގަ ި
މި ގަވާއިދު ެ

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން

ނވާނެއެވެ.
ވަރކް ޕަރމިޓް ހައްދަ ް
ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ

.19

)ހ(

ގއި މަހަކަށް
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ ،ވަރކް ޕަރމިޓް ފީގެ ގޮތު ަ
350/-

ތންސަތޭކަ
) ި

ފަންސާސް(

ރުފިޔާ

އށް
މިނިސްޓްރީ ަ

ތ
ނުވަ ަ

ނނެވެ.
ޅ ތަނަކަށް ދެއްކުމު ް
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ ާ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ދައްކާނެ ގޮތް،
އވެ.
ވނެ ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވ އުސޫލުގަ ި
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ާ

)ނ(

އ ފައިސާއެއް
ރހާ ފީއަކާ ި
ސރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހު ި
ވަރކް ޕަރމިޓާ ގުޅިގެން ަ
ގަވާއިދުން ދެއްކުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މިފަދަ ފީއެއް
ސ
ގތުން ވިޔަ ް
ޔސް ނުވަތަ ނުސީދާ ޮ
ގން ސީދާގޮތުން ވި ަ
ކ ގުޅި ެ
ނުވަތަ ފައިސާއަ ާ
ނވާނެއެވެ.
ނ ު
އގެ ް
އ ނަގަ ި
ވސް ފައިސާއެ ް
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުގެ އަތުން އެއް ެ
11

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ވަރކް ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު

.20

ނޮން-ޕްރޮފެޝަނަލް

.21

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ނވެ.
ނ ެ
ރ ގޮތުގެ މަތި ް
އ ބަޔާންކު ާ
ވނީ ތިރީގަ ި
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެ ޭ
)(1

ށ ވަރކް ޕަރމިޓް
އލް ކެޓަގަރީއަ ް
ނޑް މެނެޖީރި ަ
ޕްރޮފެޝަނަލް އެ ް
ނވަތަ
ގ މުއްދަތަށް ު
ހރުދުވަހު ެ
ގން ) 1އެކެއް( އަ ަ
ދޫކުރެވޭނީ މަދުވެ ެ
އހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
އ( ަ
ގން ) 3ތިނެ ް
ގިނަވެ ެ

)(2

ޝނަލް
ނޮން-ޕްރޮފެ ަ

ކެޓަގަރީއަށް

ވަރކް

ނ
ދޫކުރެވޭ ީ

ޕަރމިޓް

ވހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
) 1އެކެއް( އަހަރުދު ަ
)(3

ނ
ނ މަދުވެގެ ް
ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީއަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ީ
1

އ(
)އެކެ ް

ގ
އަހަރުދުވަހު ެ

މުއްދަތަށް

ނ
ގ ް
ގިނަވެ ެ

ނުވަތަ

ގ މުއްދަތަށެވެ.
) 2ދޭއް( އަހަރުދުވަހު ެ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް،
ގ
ރން އެދޭނަމަ ،މި ގަވާއިދު ެ
އ ވަޒީފާ އަދާކު ަ
ބިދޭސީ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގަ ި
ގ
ގ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓު ެ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ލގައި ބަ ާ
ވ އުސޫ ު
ޖަދުވަލު  4ގައި ާ
އވެ.
މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެ ެ

ކެޓަގަރީގެ ފަރާތްތަކަށް

)ހ(

ރ
އ ބަޔާންކު ާ
ނ ނަންބަރުގަ ި
ގ  2ވަ ަ
ގ )ހ( ެ
މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ެ
ސ
އން އެއްވެ ް
ގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ޝނަލް ކެޓަގަރީ ަ
ނޮން-ޕްރޮފެ ަ

ވަރކް ޕަރމިޓް ދެވޭނެ

ހރުމަށް
ސ ފަރާތަކަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ު
ލޑް( ބިދޭ ީ
ނ ސްކި ް
ތ )އަ ް
އ ނެ ް
ހުނަރެ ް

އެންމެ ދިގު މުއްދަތު

އ
ވަރކް ޕަރމިޓް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ،މި މާއްދާގެ )ނ( އާ ި
ހވެ.
ވނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަ ެ
އ ޚިލާފުނު ާ
)ރ( ާ
)ށ(

ރ
ތ ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކު ާ
ރއް ނެ ް
ސ ހުނަ ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،އެއްވެ ް
ގ
އ ހަށިގަނޑު ެ
މަޤާމުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ،އާންމު ގޮތެއްގަ ި
ތ
އނެ ި
ނންވާ ،އެންމެ އާދައިގެ ،އެއްވެސް ހުނަރެ ް
ބާރާއި ބުންވަރު ބޭ ު
ނ
)އަ ް

ލޑް(
ސްކި ް

ދނެ
ކުރެވި ާ

އ
މަސައްކަތްތަ ް

ނ
ހިމެ ޭ

މަޤާމުތަކާއި،

ޔން އެނގޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތުގެ
މެނުއަލްތަކުގައިވާ އިރުޝާދުތައް ކި ަ
ތަޖުރިބާއިން

މަސައްކަތުގެ

މަސައްކަތްކުރާ މަޤާމުތަކަށެވެ.
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ބޭސިކް

ރ
ހުނަ ު

ވ
ދަސްވެފައި ާ

ފަރާތްތައް

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

)ނ(

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ހގެ މުއްދަތު
ވ ު
އ ބަޔާންކުރާ) 5 ،ފަހެއް( އަހަރުދު ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ޑ
ކ ވީޒާއެއްގައި މެނދުނުކެނ ި
ނވަތަ ވަރ ް
ކ ޕަރމިޓް ު
ގުނުމުގައި ،ވަރ ް
ނ
ރ ދިގު ނޫ ް
ނ މުއްދަތާއި ،އަދި ) 2ދޭއް( އަހަރަށްވު ެ
ހން ަ
ރާއްޖޭގައި ު
ނއެވެ.
ނ މުއްދަތު ހިމެނޭ ެ
ހން ަ
މުއްދަތެއްގެ މެނދުކެނޑުމަކަށްފަހު ު

)ރ(

ޔންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގައި
ހން ބަ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ ެ
ބަޔާންކުރާ

ގ
ފަރާތްތަކަށް 5 ،އަހަރުދުވަހު ެ

ހގެ
 2އަހަރުދުވަ ު

މުއްދަތަކަށްފަހު،

ނ
މަދުވެގެ ް

ފ އަދާކުރުމަށް
އ ވަޒީ ާ
މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ރާއްޖޭގަ ި

ވނެއެވެ.
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރު ޭ
)ބ (

މ ގަވާއިދަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ގުނުމުގައިި ،
އ
ވސް މުއްދަތެ ް
ރ އެއް ެ
އ ވަޒީފާ އަދާކު ި
ނ ރާއްޖޭގަ ި
ގ ކުރި ް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމު ެ
ނއެވެ.
ނުހިމެނޭ ެ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ،މަޤާމު،
ވަރކް ސައިޓް ބަދަލުވުން

.22

)ހ(

ސ
މންދާ ބިދޭ ީ
އ މަސައްކަތް ކުރަ ު
ނ ރާއްޖޭގަ ި
ގ ދަށު ް
ވަރކް ޕަރމިޓެއް ެ
ވ
އ ާ
ގ ޖަދުވަލު  4ގަ ި
ތ ބަދަލުކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދު ެ
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަދަލުކޮށް ،ބަދަލުވާ
އ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
އ ވަރކް ޕަރމިޓެ ް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އަ ު

)ށ(

ދސީ ފަރާތެއް
އކަތް ކުރަމުންދާ ބި ޭ
ވަރކް ޕަރމިޓެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސަ ް
ނ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ،
ނން އެހެ ް
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމު ޫ
ނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ސލުގައި ބަޔާ ް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ އު ޫ
މަޤާމު ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ.

)ނ(

ސ
މންދާ ބިދޭ ީ
އ މަސައްކަތް ކުރަ ު
ނ ރާއްޖޭގަ ި
ގ ދަށު ް
ވަރކް ޕަރމިޓެއް ެ
ބދަލުކުރެވޭނީ،
ފަރާތަކަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ "ވަރކް ސައިޓް" ަ
ނ
ގތުގެ މަތި ް
ވ ޮ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ ި
ވ އުސޫލު ަ
ގ ޖަދުވަލު  4ގައި ާ
މި ގަވާއިދު ެ
ނނެވެ.
ސައިޓް ބަދަލުކޮށްގެ ް

ވަރކް ޕަރމިޓް
ބާޠިލުކުރުން

.23

)ހ(

ނއެވެ.
ރގައި މިވަ ީ
ނ ހާލަތްތައް ތި ީ
ކރެވޭ ެ
ވަރކް ޕަރމިޓް ބާޠިލު ު
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ނކުރާ ގޮތުގެ މަތިން،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާ ް
ސ
ދ ބިދޭ ީ
ތ ކުރަމުން ާ
އ މަސައްކަ ް
ނ ރާއްޖޭގަ ި
ގ ދަށު ް
ވަރކް ޕަރމިޓެއް ެ
ނވަތަ
ނ ދިޔުމުން ު
އގެ ް
ގން ރާއްޖެއިން ފުރަ ި
ފަރާތެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވެ ެ

ނވައިލުމުން؛
އން ފޮ ު
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ރާއްޖެ ި
)(2

ނކުރާ ގޮތުގެ މަތިން،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާ ް
ސ
ދ ބިދޭ ީ
ތ ކުރަމުން ާ
އ މަސައްކަ ް
ނ ރާއްޖޭގަ ި
ގ ދަށު ް
ވަރކް ޕަރމިޓެއް ެ
ގތުގެ
ކރާ ޮ
ނ މާއްދާގައި ބަޔާން ު
ވ ަ
ގ ަ 22
ފަރާތެއް ،މި ގަވާއިދު ެ
ނ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމުން.
މަތިން ،އެހެ ް

)(3

ނ
ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލިފައި ނުވަތަ ފިލާފައިވާކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ް
ގތުގެ
ވ ޮ
އވާ އުސޫލުގައި ާ
ގ ޖަދުވަލު  8ގަ ި
ރިޕޯޓްކުރުމުން ،މި ގަވާއިދު ެ

މަތިން؛
)(4

ބިދޭސީ ފަރާތް ނިޔާވުމުން؛

)(5

ކ ޕަރމިޓާ
ތ ވަރ ް
އ ނުވަ ަ
ގ ގޮތުގަ ި
ޝރުޠެއް ެ
ަ
ވަރކް ޕަރމިޓްގެ
ނވަތަ
އ ު
ށ މި ގަވާއިދުގަ ި
ހނެ ކަމަ ް
ރން ޖެ ޭ
ނ ފުރިހަމަކު ަ
ގުޅިގެ ް
އ
ރޠެ ް
ކރާ އެއްވެސް ޝަ ު
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާން ު
މން.
ރހަމަ ނުކުރު ު
އުނިވުމުން ނުވަތަ ފު ި

)(6

ރތުގެ
ސ ފަރާތް ،ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ޓ ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭ ީ
ވަރކް ޕަރމި ް
ނ
ވކަ ް
ނ ގޮސްފައި ާ
އގެ ް
ކން އަދި ރާއްޖެއިން ފުރަ ި
ވަޒީފާގައި ނޫޅޭ ަ
ބަޔާންކޮށް،

ކ
ވަރ ް

ޕަރމިޓް

ދޫކޮށްފައިވާ

ސ
ބިދޭ ީ

ފަރާތުން،

އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ކެންސަލްކޮށްދިނުމަށް އެދި
ރ
ނކު ާ
ގއި ބަޔާ ް
ފ ނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ަ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ި
ގޮތުގެ މަތިން.
)(7

ނ
އކު ް
ގ އިދާރާ ަ
ގޅިގެން ،ދައުލަތު ެ
ކންކަމާ ު
ކރާ ަ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ު
ގތުގެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާނޭ ޮ
ގ މަތިން؛
ޅ އުސޫލެއް ެ
މަތިން ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ ާ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(8

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ސ
ވ ބިދޭ ީ
ކ ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައި ާ
ކން ،ވަރ ް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަ ު
ނއް(
ގ ތުހުމަތުގައި) 3 ،ތި ެ
އ ކުށެއް ެ
ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާ ީ
އ
އގަ ި
ރ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދެ ް
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވު ެ
ތން.
ކރާ ގޮތުގެ މަ ި
ގއި ބަޔާން ު
ބަހައްޓައިފި ނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ރ( ަ

)(9

ނމަށް
ނސަލްކޮށްދި ު
ކ ޕަރމިޓް ކެ ް
ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަރ ް
އެދި ،ކޯޓަކުން އަމުރުކުރުމުން.

)(10

ސ
އ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ބިދޭ ީ
ވަރކް ޕަރމިޓް ދަށުން ރާއްޖޭގަ ި
ނ ވީޒާއެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމުން.
ނ އެހެ ް
ފަރާތް ،ވަރކް ވީޒާ ނޫ ް

)ށ(

ނ
މތި ް
ކރާ ގޮތުގެ ަ
އ ބަޔާން ު
ނންބަރުގަ ި
ނ ަ
ގ ) (6ވަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ެ

ނމަ،
ަ
ރން އެދެފި
ބޠިލުކު ަ
ކ ޕަރމިޓް ާ
ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ވަރ ް
އވެ.
ބޠިލުކޮށްދެވޭނެ ެ
ކ ޕަރމިޓް ާ
ވ ވަރ ް
އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައި ާ
މށް،
އ ވަޒީފާ އަދާކުރު ަ
ހރާއްޖޭގަ ި
ސ ފަރާތަށް ދިވެ ި
އ ބިދޭ ީ
ނަމަވެސްެ ،
ވނީ،
ކ ޕަރމިޓް ދޫކުރެ ޭ
ގ ނަމުގައި ވަރ ް
ހން ފަރާތެއް ެ
ވަޒީފާ ދޭ އެ ެ
ސ
ނ  6މަސްދުވަ ް
ޚން ފެށިގެ ް
ވނު ތާރީ ު
ޠލުކުރެ ު
ވަރކް ޕަރމިޓް ބާ ި
ގ
ތއް ެ
ހން ފަރާ ެ
ނ އެ ެ
ރ ް
ސ ފުރިހަމަވުމުގެ ކު ި
ފަހުންނެވެ 6 .މަސްދުވަ ް
ވޒީފާ
ވނީ ކުރީގެ ަ
ވަޒީފާއަކަށް އަންނަނަމަ ،ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެ ޭ
ނނެވެ.
ހޅުމު ް
ޔން ހުށަ ެ
ތ ކަމުގެ ލި ު
ދޭ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެ ް
)ނ(

ވ ނަމަވެސް،
ނ ބަޔާންކޮށްފައި ީ
އހެ ް
ެ
އ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގަ ި
ސ
ގ ވަޒީފާ ،އެ ބިދޭ ީ
ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ ދޭ އެހެން ފަރާތެއް ެ
ފަރާތަށް

އަދާނުކުރެވޭނެ

ކަމަށް

ކން
ކޯޓަ ު

ނންމައިފި
ި

ނމަ،
ަ

ނ
އހެ ް
އެ މުއްދަތަކާ ހަމައަށް ،އެ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދޭ ެ
އވެ.
ކރެވޭނެ ެ
އ ނު ު
ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ދުލެ ް
)ރ(

ގތުގެ
ކރާ ޮ
އ ބަޔާން ު
ނންބަރުގަ ި
ނ ަ
ވ ަ
ގ )ަ (8
މި މާއްދާގެ )ހ( ެ
އދެފި
ނ ެ
ކރަ ް
ނ ވަރކް ޕަރމިޓް ބާޠިލު ު
ނ ފަރާތު ް
މަތިން ވަޒީފާ ދި ް
ނަމަ ،އެ

ގ
ފަރާތު ެ

އ
ނަމުގަ ި

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

ކ
ވަރ ް

ޕަރމިޓް

އ
ނ މުއްދަތުގަ ި
ހން ަ
އ ު
މ ފަދަ ބަންދެއްގަ ި
ބާޠިލުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި ި
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޔންކުރާ ވަރކް ަޕރމިޓް ފީ،
މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި ބަ ާ
ހނެއެވެ.
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދައްކާކަށް ނުޖެ ޭ
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދައި
ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި

.24

)ހ(

އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ވނަ މާއްދާގަ ި
މި ގަވާއިދުގެ ަ 16
ށ ބިދޭސީއަކު
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދައި ،މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަ ް

ގެންގުޅުން

ކ
ތއް ކުރުވުމަ ީ
އވައި މަސައްކަ ެ
ކ ލަ ް
ގޅުމަކީ ،ނުވަތަ ބިދޭސީއަ ު
ވަޒީފާގައި ގެން ު
މަނާކަމެކެވެ.
)ށ(

މި

ގ
ގަވާއިދު ެ

ދަށުން

ސން
ބިދޭ ީ

ވަޒީފާގައި

ނގުޅުމަށްޓަކައި
ގ ް
ެ

މންދާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް،
ވަރކް ޕަރމިޓެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަ ު
މސައްކަތަކަށް
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ ަ
ކވެ.
ކ މަނާކަމެ ެ
ބަދަލުކުރުމަކީ ،ނުވަތަ ވީއްލުމަކީ ،ނުވަތަ ފޮނުވުމަ ީ
)ނ(

ރ ފަރާތަކާމެދު
އ ކު ާ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެ ް
އ )ށ( ގަ ި
މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ި
އވެ.
ރވޭނެ ެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކު ެ

ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން
ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން

.25

)ހ(

ނ
ސ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭ ީ
އ
އ ޑިޕޮޒިޓެ ް
ގ މަތިން ،މިނިސްޓްރީގަ ި
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
އވެ.
ބަހައްޓަންވާނެ ެ

)ށ(

ތ
ކ ޕަރމިޓް ނުވަ ަ
ވ ޑިޕޮޒިޓަކީ ،ވަރ ް
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ނ
ނ ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީއަކު ،ސަރުކާރު ް
އެންޓްރީ ޕާސްއެއްގެ ދަށު ް
ގ
ތ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ގަވާއިދު ެ
ގއި ،ނުވަ ަ
ނވެއްޖެ ހާލަތެއް ަ
ނ ބޭނު ް
ފުރުވައިލަ ް
ކމެއް ކުރުމަށް
އގައި އެ ަ
އނުވާ ހާލަތެ ް
ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އުފުލައިފަ ި
ނންކުރުމަށް ބަހައްޓާ ޑިޕޮޒިޓެކެވެ.
ރން ބޭ ު
ނ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ސަރުކާ ު
ހިނގާ ެ

)ނ(

ގ
ލކުރާނެ ގޮތު ެ
ނގުމުގައި ޢަމަ ު
ވ ޑިޕޮޒިޓް ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ޔންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ވއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ބަ ާ
އުސޫލު މި ގަ ާ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ރިފަންޑް

.26

ޑިޕޮޒިޓަށްވުރެ އިތުރަށް

.27

ކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޓ
އ ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮޒި ް
ނސްޓްރީގަ ި
އ މި ި
ގ ނަމުގަ ި
ނ ބިދޭސީއެއް ެ
ވަޒީފާއަކަށް ގެން ަ
ވ
ކށްފައިވާ އުސޫލުގައި ާ
ޔން ޮ
ގއި ބަ ާ
ލަ 5
ގވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
ނ މި ަ
ކރެވޭ ީ
ނޑު ު
ފައިސާ ރިފަ ް
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ހިނގާ ޚަރަދަށް ފައިސާ

)ހ(

ވަޒީފާދޭ

ފަރާތުން،

ނ
ނުއުފުލައިގެ ް

ދެއްކުން

މި

ތ
ނުވަ ަ

ބަހައްޓައިފައިވާ

ގ
ގަވާއިދު ެ
ސ
ނންވެ ް
އެ ޫ

ޑިޕޮޒިޓް

ފައިސާގެ

ނ
ދަށު ް

ހ
އުފުލަންޖެ ޭ

ސަބަބަކާހުރެ،
އަދަދަށްވުރެ

އ
ޒިންމާއެ ް
ނ
ފަރާތު ް

ވަޒީފާދޭ

އަދަދަކަށް

އިތުރުވާ

ޖނަމަ ،އެ އިތުރުވާ އަދަދު ،މި ގަވާއިދުގެ
ޚރަދުކުރަން ޖެހިއް ެ
ސަރުކާރުން ަ
އސޫލުގެ މަތިން
ު
ޖަދުވަލު  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ށ
މނިސްޓްރީއަ ް
ި

ދައްކަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޔންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ާ
އވެ.
ރވޭނެ ެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކު ެ

 5ވަނަ ބާބު
ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާއި ބެލެހެއްޓުން

ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި
ގެންގުޅުން

.28

)ހ(

ނ
ވނީ ،ޤާނޫ ު
ޅން ާ
ގންގު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގައި ެ
ބރު 1 /2007
ޤނޫނު ނަން ަ
ނ( އާއިާ ،
ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ު
ނ
ތކުގެ ދަށު ް
ނނު ަ
އ ޤާ ޫ
ޤނޫނު( އާއިެ ،
ޝންގެ ާ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭ ަ
ހަދާފައިވާ

ގަވާއިދުތަކުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އ
އުސޫލުތަކާ ި

އ
ކަންތައްތަ ް

ގ މަތިންނެވެ.
ނ ގޮތެއް ެ
ނ ތައާރުޒުނުވާ ޭ
ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ޤާނޫ ާ
)ށ(

ކ
ޅނިކޮށް ދިމާވާ ކަންތައްތަ ާ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގު ެ
ހ
ގންޖެހޭ ޒިންމާތައް ،ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާދީގެން ބިދޭސީމީ ާ
ނ ނަ ަ
ގުޅޭގޮތު ް
ނއި ފަރާތުން،
ގ ަ
ވނެއެވެ .އަދި ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ ެ
ނގަން ާ
ތން ަ
ޅނު ފަރާ ު
ގެންގު ު
ގ
އ ފަރާތާމެދުވެސް ،މި ގަވާއިދު ެ
މި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަެ ،
ރ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އޅުމުގެ އިޚްތިޔާ ު
ދަށުން ފިޔަވަޅު ެ
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ވޮލިއުމް50 :
ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ
އައުމުން އެ ބިދޭސީއަކާ

އަދަދު21 :

.29

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އރު ،އެ ބިދޭސީއަކަށް
ނނަ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އެތެރެވާ ި
އ ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ަ
ވަޒީފާދޭ

ލވުން
ހަވާ ު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ފަރާތުން،

ތ
ނުވަ ަ

އ
ެ

ބިދޭސީއަކު

ރާއްޖެ

ގނައުމަށް
ެ

ވ
މެދުވެރި ާ

ކ
ރވާ ބަނދަރަކަށް ގޮސް ،އެ ބިދޭސީއަ ާ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ،އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އެތެ ެ
ނވާނެއެވެ.
ހަވާލުވާ ް

އެކަމަޑޭޝަން
ހަޖައްސައިދިނުން

.30

)ހ(

އދުގެ ޖަދުވަލު
ވ ި
ނނަ މުއްދަތުގައި ،މި ގަ ާ
ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގައި ހު ް
ގ
ދމާއި ހުރުމު ެ
ގ ނި ު
ނ ބިދޭސީއެއް ެ
ގ މަތި ް
ވ އުސޫލު ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
 6ގަ ި
ނއެވެ.
ސންވާ ެ
ނ( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައް ަ
އިންތިޒާމު )އެކަމަޑޭޝަ ް

)ށ(

ގ
ނ ބިދޭސީއަކަށް ހުރުމު ެ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ާ
ގ
އިންތިޒާމު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިފައި ނުވާނަމަ ،މި ގަވާއިދު ެ
ވނެއެވެ.
ގ މަތިން ޢަމަލުކުރެ ޭ
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތު ެ
ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަ ަ

ބިދޭސީ ފަރާތް އަނބުރާ
ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން

.31

)ހ(

ސ ބިދޭސީއަކު،
ވ އެއްވެ ް
ގނެސްފައި ާ
ޖ ެ
ނ ވަޒީފާއަށް ރާއް ެ
ގ ދަށު ް
މި ގަވާއިދު ެ
ރ
ކ ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އަނބު ާ
ތ ވަރ ް
ވަޒީފާ ނިމުމުން ނުވަ ަ
ނއެވެ.
ޤައުމަށް ފުރުވައިލުމުގެ ކަންތައްތައް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާ ެ

)ށ(

ރ
ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވިނަމަވެސް ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހު ެ
ނ
ރގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކު ް
ލން ސަރުކާ ު
އެ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފޮނުވައި ަ
ނ
ކންތައްތައް އެ އިދާރާއަކު ް
ވއިލުމުގެ ަ
އޅައިފިނަމަ ،އެ ބިދޭސީއަކު ފުރު ަ
ކަނޑަ ަ
ވނެއެވެ.
ނ ހަމަޖައްސަން ާ
ގ މަތިން ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު ް
އޅާ ގޮތެއް ެ
ކަނޑަ ަ

)ނ(

ޓގެ މުއްދަތު
ކ ޕަރމި ު
ގ ވަރ ް
ގ ދަށުން ބިދޭސީއެއް ެ
މި މާއްދާގެ )ށ( ެ
ނ
އން ފޮނުވައިލަ ް
ކ ރާއްޖެ ި
ރ އެ މީހަ ު
ވސް ސަބަބަކާހު ެ
ސ އެއް ެ
ހަމަނުވަނީ ް
ނ
ދ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު ް
ޅއި ،އަ ި
ނ ކަނޑައަ ަ
ކ ް
ސ އިދާރާއަ ު
ގ އެއްވެ ް
ސަރުކާރު ެ
ކ
އ ބިދޭސީއަ ު
ފނަމަެ ،
ވނުލައި ި
ރ ޤައުމަށް ފުރު ާ
ކ އަނބު ާ
އެ ބީދޭސީއަ ު
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރުވައިލައި ،އެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާމެދު،
އވެ.
ރވޭނެ ެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކު ެ

ބިދޭސީ މުވައްޒަފު މަރުވުން .32

)ހ(

އބަސްވުމުގައި
ކ މަރުވެއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާގެ އެ ް
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމާއެކު ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ގ
އވެސް ،މަރުވި މީހާ ެ
ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ހާލަތްތަކުގަ ި
18
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އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ތ
އާއިލާއަށާއި ،އެ މީހާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ނުވަ ަ
ނ
ކ ް
ރނަމަ ،އެ މިޝަނަކަށް އެ ަ
އ ހު ި
ނއް ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ކޮންސިއުލޭޓް މިޝަ ެ
އންތިޒާމުތައް ވަޒީފާދޭ
އކަމުގެ ި
ގ ޚަރަދާއި ެ
ވޅުލުމު ެ
ހ ަ
އ މީ ާ
އަންގައިެ ،
ވނެއެވެ.
ފަރާތުން ހަމަޖައްސަން ާ
)ށ(

ގ
ނ އެ މީހާ ެ
ތ ް
އއިލާގެ ފަރާ ު
ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ ބިދޭސީމީހާގެ ާ
ނންވެއްޖެނަމަ،
ބ ު
ގ ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޭ
އ މީހާ ެ
ޑ ެ
ހަށިގަނ ު
ތއްގެ މަތިން،
ވ ގޮ ެ
ނ އެއްބަސް ާ
އލާއި ް
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި މަރުވި މީހާގެ އާ ި
ޒފާދޭ ފަރާތުން
ކންކަން ވަ ީ
މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުމުގެ ަ
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ބިދޭސީއަކު ފިލުން ނުވަތަ .33
ގެއްލުން

ބދޭސީއަކު ވަޒީފާ ދޭ
ގނެސްފައިވާ ި
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެ ެ
އވާ
ދގެ ޖަދުވަލު  8ގަ ި
ނ މި ގަވާއި ު
ޖނަމަ ،އެކަ ް
ތ ގެއްލިއް ެ
ފަރާތަށް ފިލައިފިނަމަ ،ނުވަ ަ
ވނެއެވެ.
ނގަން ާ
ރއަށް އަ ް
ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓް ީ

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ .34
ދަފުތަރުގައި

)ހ(

އ ބިދޭސީއަކު
ނ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ް
ނ
ށކަށް )މީހު ް
ނނަ ރަ ަ
ހ ް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަރކް ސައިޓް ު

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ށ
ތ ސިޓީއަކަ ް
ނ ގޮތަށް( ނުވަ ަ
އ ހިމެ ޭ
ޞނާޢީ ރަށްތަ ް
ި
ޅ ރަށްތަކާއި
ދިރިނޫ ޭ
ކ
އ ބިދޭސީއަ ު
ދ ވަރކް ސައިޓް ބަދަލުވާ ހާލަތްތަކުގައިެ ،
ގެންދިޔުމަށް ފަހު އަ ި
ތ
އ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމާއި ،އަދި މަސައްކަ ް
އ ސިޓީގަ ި
އެ ރަށުގައި ނުވަތަ ެ
އ މުއްދަތުގެ
ގންދިޔަ ތާރީޚާ ި
ތ އެ ސިޓީއަކަށް ެ
އ ރަށަކަށް ނުވަ ަ
ކުރަން ެ
ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ،އެ ބިދޭސީއަކު،
ރ
އ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ ޕޯރޓަލް" ގަ ި
ގ ދަފުތަރު "ހަރަހެ ި
ގ ބިދޭސީން ެ
މިނިސްޓްރީ ެ
ވނެއެވެ.
ކުރަން ާ
)ށ(

ގ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތު ެ
ގ
ވ ބިދޭސީން ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން ެ
ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައި ާ
ނ
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަ ަ
ވނެއެވެ.
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެ ޭ
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ވޮލިއުމް50 :
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް މަރުވުން

އަދަދު21 :

.35

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ގ
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކީ ފަރުދެއްނަމަ ،އެ ފަރާތެއް މަރުވުމުން ،އެ ފަރާތު ެ
ގ
ވަޒީފާގައި ތިބި ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް ނަގާފައިވާ ހުއްދަތަކާއި ،އެ ފަރާތު ެ
އ
ޓނެ ފަރާތެ ް
ބލަހައް ާ
ކން ަ
ގ ކަން ަ
ސން ެ
ގނެސްފައިވާ ބިދޭ ީ
ޖ ެ
ނަމުގައި ރާއް ެ
ގ
ސން ެ
ގ ވާރި ު
ނންމަންދެން ،މަރުވި ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ެ
ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ި
އ
ނވަތަ ފަރާތްތަކެ ް
އ ު
ނ ފަރާތެ ް
ނ ބަލަހައްޓާ ެ
ކ ް
ގ ކަން ަ
ސން ެ
ތެރެއިން ބިދޭ ީ
ގ
ތ ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު ެ
އ ފަރާތުގެ ނުވަ ަ
އޅައިެ ،
ކަނޑަ ަ
ނ
އ ޢައްޔަނުކުރަ ް
އ ފަރާތެ ް
ފ ދޭ އަ ު
އންގައި ،ވަޒީ ާ
ށ ަ
ނ މިނިސްޓްރީއަ ް
ވާރިސު ް
ވާނެއެވެ.

)ށ(

ނ
ވ ބިދޭސީން ާ
ގނެސްފައި ާ
އ ެ
ގ ނަމުގަ ި
އ ފަރާތު ެ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް މަރުވުމުންެ ،
ޓ މެދުވެރިކޮށް
ވނެ ފަރާތެއް ކޯ ު
ހވާލުކުރެ ޭ
އ ކަންތައްތައް ަ
ގުޅޭ އެންމެހަ ި
ވ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ )ހ( ގަ ި
ނިންމުމުން ،މި މާއްދާ ެ
ޓ މެދުވެރިކޮށް
އ ކަންތައްތައް ،ކޯ ު
ޅ އެންމެހަ ި
ނ ގު ޭ
ބަދަލުގައި ،ބިދޭސީން ާ
ނ
ނންމި ފަރާތުގެ ނަމަށް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު ް
ހަވާލުކުރުމަށް ި
ނއެވެ.
ރންވާ ެ
ތން ބަދަލުކު ަ
އައްޔަންކުރި ފަރާ ު

)ނ(

ތ ނަމަވެސް،
ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ް
އ އެހެ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަ ި
އ
ވނަ މާއްދާގަ ި
ނނު( ގެ ަ 30
ނންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ަ
ނ
ހން ފެށިގެ ް
ގ މަތިން ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ނިޔާވި ދުވަ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
އ
ގ )ހ( އާ ި
ނ މާއްދާ ެ
ގ  22ވަ ަ
ޤނޫނު ެ
ގ ތެރޭގައިާ ،
) 30ތިރީސް( ދުވަހު ެ
ނމަ ،ނުވަތަ
ވ ަ
ނ ޢަމަލުކޮށްފައި ނު ާ
ރ ގޮތުގެ މަތި ް
އ ބަޔާންކު ާ
)ށ( ގަ ި
ށ
ނ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށް މިނިސްޓްރީއަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު ް
އ
އޅާފަ ި
ހން ގޮތަކަށް ކަނޑަ ަ
ޓން އެ ެ
ނވާނަމަ ،ނުވަތަ ކޯ ު
އންގާފައި ު
އެކަން ަ
ވ
ޠލު ީ
ސވުން ބާ ި
ނ ވަޒީފާގެ އެއްބަ ް
ނުވާނަމަ) 1 ،އެކެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމު ް
ސ ފަރާތްތަކާމެދު
ނ ބިދޭ ީ
ގ މަތި ް
ރ ގޮތު ެ
މ ބަޔާންކު ާ
އ ި
ކަމަށް ބަލައި ،ތިރީގަ ި
ވނެއެވެ.
ރން ާ
މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކު ަ
)(1

އއްގެ
ނވާ ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،އެ ބިދޭސީ ެ
ޤައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނު ް
ވސް
އއް ެ
ނންކޮށްެ ،
ސ ބޭ ު
އ ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައި ާ
އަމިއްލަ ޚަރަދުގަ ި
އިދާރާއެއްގެ

އ
އެހީތެރިކަމެ ް

ވ
ނން ާ
ބޭ ު

މެދުވެރިކޮށް ،ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން؛
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ނަމަ،

އ
ެ

ރއެއް
އިދާ ާ
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)(2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ނމަ،
އ ަ
ވ ފަރާތެ ް
ބނުން ާ
ވން ޭ
ގ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލު ާ
ނ ފަރާތެއް ެ
އެހެ ް
ތއްގެ
) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެތެރޭގައި ވަޒީފާދޭ އެހެން ފަރާ ެ
ވަޒީފާއަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން؛

)(3

ނ
ޔންކުރާ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާދޭ އެހެ ް
މި އަކުރުގެ ) (2ގައި ބަ ާ
ދސީ
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރެވި ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދޭ ބި ޭ
ފަރާތް،

މިއަކުރުގެ

)(1

ގައި

ޔންކުރާ
ބަ ާ

ގޮތުގެ

ނ
މަތި ް

އސާ
ނވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފަ ި
އ ު
ލ ޚަރަދުގަ ި
ގ އަމިއް ަ
އެ ބިދޭސީއެއް ެ
ނމަ،
ނންވާ ަ
އހީތެރިކަމެއް ބޭ ު
ސ އިދާރާއެއްގެ ެ
ބޭނުންކޮށް ،އެއްވެ ް
ވއިލުން.
އެ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ،ޤައުމަށް ފޮނު ަ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް އުވާލުމުގެ
ކުރިން ވަރކް ޕަރމިޓް

.36

ޓ ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ނުވަތަ
ވ ސޮސައި ީ
ޓނަރޝިޕް ،ކޯޕަރޭޓި ް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނި ،ޕާ ް
ގ
އ ތަނެއް ެ
ގ ކުރިންެ ،
އ އުވާލުމު ެ
އ ތަނެ ް
ނ ޝަހްޞެއްނަމަެ ،
ނ ީ
ވސް ޤާ ޫ
އެނޫން ެ

ބާޠިލުކުރުން

ގ
އ ބިދޭސީއެއް ެ
ރނަމަެ ،
ކ ހު ި
ސ ބިދޭސީއަ ު
ވ އެއްވެ ް
ކ ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައި ާ
ނަމުގައި ވަރ ް
ހން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކަށް
ކންކަން ނުވަތަ އެ ެ
ވަރކް ޕަރމިޓް ބާޠިލުކޮށް ފުރުވާލުމުގެ ަ
ވނެއެވެ.
ނ ހަމަޖައްސަން ާ
ބަދަލުވާނަމަ އެކަ ް

 6ވަނަ ބާބު
ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް

.37

)ހ(

އ ހެދިފައިވާ
ރ ބިދޭސީން ،ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކު ާ
ވނެއެވެ.
ގވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ާ
ޤާނޫނުތަކާއި ަ

ޢަމަލުކުރުން

)ށ(

ކ
ނނަ ާ
ވސް ޤާ ޫ
ހރާއްޖޭގެ އެއް ެ
ރ ބިދޭސީން ،ދިވެ ި
ފ އަދާކު ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީ ާ
ގ
ތ ގަވާއިދެއް ެ
ގ ދަށުން ނުވަ ަ
ނނެއް ެ
އ ޤާ ޫ
ވއިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަެ ،
ނުވަތަ ގަ ާ
ޅނެއެވެ.
ދަށުން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެ ޭ

ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދިމާވާ
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން

.38

)ހ(

ނ
ގ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ،އެ ފަރާތްތަކު ެ
ތ
ވނީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެފަރާ ާ
ކރަން ާ
ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ު
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ދެމެދުގައި

ވ
އެކުލަވައިލެ ި

ވ
ސޮއިކޮށްފައި ާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ވަޒީފާގެ

އބަސްވުމުގައި
އެ ް

ނނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
)ށ(

ނ
ގ ް
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަޒީފާއާ ގުޅި ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ާ
ކުރިމަތިވާ

މައްސަލައެއް

ވއްޖެނަމަ،
ޙައްލުނު ެ

ވަޒީފާއާބެހޭ

އ
ޤާނޫނުގަ ި

ކރުމަކީ ވަޒީފާ
ލ ޙައްލު ު
ނ މައްސަ ަ
އގެ ް
ށ ހުށަހަޅަ ި
އޅާފައިވާ އިދާރާތަކަ ް
ކަނޑަ ަ
ޤކެވެ.
ވ ޙައް ެ
އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތަށާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެން ާ
ހުއްދަނެތި
މަސައްކަތްކުރުން

.39

އ
ވނީ ނުވަތަ ވަޒީފާގަ ި
ކ ރާއްޖެ ގެނެސްފައި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަ ު
ދ
ނވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއް ަ
ޅނީ ު
ގެންގު ެ
ނ ލޭބަރ
ރތުން އެކަ ް
ނ އެ ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ ،އެ ފަ ާ
ނުހޯދައިކަ ް
ވނެއެވެ.
ނގަން ާ
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް އަ ް

 7ވަނަ ބާބު
ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ގަވާއިދަށް ފެއްތުން
)ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން(

ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން

.40

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭނެ

.41

)ހ(

އދާކުރަމުންދާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ަ
ތ
ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދަތައް ނުވަ ަ
އ
ޖހޭ ހުއްދަތަ ް
ގ ދަށުން ނަގަން ެ
ނ ދިޔަ ގަވާއިދުތަކު ެ
ނންކުރެވެމު ް
ނ ބޭ ު
މީގެ ކުރި ް
ނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އަދި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،
ޒ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތައް ،މި ގަވާއިދަށް ފެއްތުމަށް )ރެގިއުލަރައި ް
އވެ.
ނ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ެ
ކުރުމަށް( މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް

)ށ(

ނ
ގވާއިދަށް ފެއްތޭ ީ
ނކުރާ ފަރާތްތައް މި ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
ރ
އ ބަޔާންކު ާ
ލ  9ގަ ި
މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
)ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭނީ( ި
ނވެ.
ޔންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ެ
އުސޫލުގައި ބަ ާ

ފަރާތްތައް

ނ ފަށާ ތާރީޚުގެ
މލުކުރަ ް
ވނީ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަ ަ
ރއިޒް ކުރެ ޭ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރެގިއުލަ ަ
ޓ
ގންޖެހޭ އެމްޕްލޯއިމަން ް
ނ ނަ ަ
ޔ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށު ް
ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުންދި ަ
22
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ރއިން ،މި ގަވާއިދަށް
އެޕްރޫވަލްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެ ެ
ގ
ވލް ެ
އ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫ ަ
ނ ެ
ކރި ް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ު
އ
މުއްދަތު ހަމަވެ ،ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނެތި ރާއްޖޭގަ ި
ރ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކެވެ.
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކު ާ
ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކޯޓާ

.42

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.43

މޮނިޓަރ ކުރުމާއި

.44

)އާރް ކޯޓާ(

)ހ(

ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކޯޓާ

ޓ( އަކީ
)އާރް ކޯ ާ

އދުގެ
ވ ި
މި ގަ ާ

ދަށުން

އޞަކުރެވިގެން،
ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ފަރާތްތައް ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް ޚާ ް
ށ ރިޢާޔަތްކޮށް
ނކުރާ އުސޫލުތަކަ ް
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ ް
ދޫކުރެވޭ ކޯޓާއެކެވެ.
)ށ(

ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޤާމަކީ ނުވަތަ މަޤާމުތަކަކީ ،އެ މަޤާމުތަކުގައި
ގ
ނ ޕްރޮގްރާމު ެ
މަސައްކަތްކުރާނެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ،ރެގިއުލަރައިޒޭޝަ ް
ނމަ ،ކޯޓާއަށް
ނހުރި މަޤާމުތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ ަ
ތެރެއިން ލިބެ ް
ޓ
ރ ކޯ ާ
ބޔާންކު ާ
ގއި ަ
ނ ނަންބަރު ަ
ގ  11ވަ ަ
އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،މި ގަވާއިދު ެ
ޓ ދޫކުރުމުގެ
ދޫނުކޮށް ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކޯ ާ
ގންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބި ެ

 8ވަނަ ބާބު
ފިޔަވަޅު އެޅުން
ދ
ކ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެ ު
ސ ކަމަ ާ
ވ އެއްވެ ް
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މި ގަވާއިދުގަ ި
ރ
އޅުމުގެ ބާ ު
ގ މަތިން ،ފިޔަވަޅު ެ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ގއި ބަ ާ
ލ ަ 7
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
ނވެއެވެ.
މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެ ް

 9ވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން

އިންސްޕެކްޓްކުރުން

ދ
މ ގަވާއި ާ
ޅނީ ި
ގންގު ެ
ވ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާގައި ެ
ގނެސްފައި ާ
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެ ެ
ދސީއަކު މަސައްކަތްކުރާ
ވރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެ ބި ޭ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ކަށަ ަ
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ކން
ހންގޮތަ ު
ނންވެސް އެ ެ
އ ޫ
ނނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ގޮސް ،ނުވަތަ ެ
ތަނަށާއި އޭނާ ހު ް
ވއެވެ.
ނސްޓްރީއަށް ލިބިގެން ެ
ކރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ،މި ި
މޮނިޓަރކޮށް އިންސްޕެކްޓް ު
ވިޔަފާރީގެ ސިއްރު
މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން

.45

ނ
ކ ް
ށ އެދި އެއްވެސް ފަރާތަ ު
އ ހޯދުމަ ް
ހ ހުއްދައެ ް
ނ ހޯދަންޖެ ޭ
ގ ދަށު ް
މި ގަވާއިދު ެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ،ވިޔަފާރީގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ

ހިފެހެއްޓުން

ގޮތުގައި

ރން
މިނިސްޓް ީ

ޅ
ކަނޑައަ ާ

މަޢުލޫމާތުގެ

ކން،
ސިއްރު ަ

ނ
ރ ް
މިނިސްޓް ީ

ގ
ހން ާ
ގން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން ި
ނ ބާރު ލިބި ެ
ނނަކު ް
އވެ .އަދި ޤާ ޫ
ހިފަހައްޓަންވާނެ ެ
ނ
ރ މަޢުލޫމާތު ،ތިންވަ ަ
ރގެ ސިއް ު
ތަޙުޤީޤަކަށް ،ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް މެނުވީ ،ވިޔަފާ ީ
ނއެވެ.
ގން ނުވާ ެ
ނ ހިއްސާކޮށް ެ
ފަރާތަކާ މިނިސްޓްރީ ް
ޖަދުވަލު

.46

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.47

އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު

.48

)ހ(

ވއިދުގެ ބައެކެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތަކަކީ ،މި ގަ ާ

)ށ(

ކ
ނނަ ބަދަލުތަ ާ
އ ް
ތ ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތަށް ަ
އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ނުވަ ަ
ށ
ލކަ ް
ރ އުސޫ ަ
އ ބަޔާންކު ާ
ނ ޖަދުވަލުތަކުގަ ި
އ ހިމެ ޭ
ގުޅިގެން ،މި ގަވާއިދުގަ ި
ގންވެއެވެ.
ށ ލިބި ެ
ގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަ ް
ނންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމު ެ
ގެން ަ

ފެށުން

)ހ(

ގ
ގ ފެބުރުވަރީ މަހު ެ
އހަރު ެ
ވނަ ަ
ށނީަ 2021 ،
ރން ފަ ާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު ަ
ނވެ.
ނ ފެށިގެން ެ
ނ ދުވަހު ް
 15ވަ ަ

)ށ(

ގ
ޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދު ެ
ހން ބަ ާ
ގއި އެ ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ަ
ގ
ހރު ެ
ނ ފަށާނީ 2021 ،ވަނަ އަ ަ
ޖަދުވަލު  2އާއި ޖަދުވަލު  3އަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ނނެވެ.
ހން ފެށިގެ ް
ވނަ ދުވަ ު
ޖުލައިމަހުގެ ަ 1

)ހ(

ގންދިޔަ
މން ެ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަ ު
ދސީން ވަޒީފާ
ރއްޖޭގައި ބި ޭ
ނންބަރު) 2020/R-62 :ދިވެހި ާ
ަ
ގަވާއިދު
ވނީއެވެ.
އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އު ު

)ށ(

ގ
ނކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި މާއްދާ ެ
ހން ބަޔާ ް
އ އެ ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
އމްޕްލޯއިމެންޓް
ޔންކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓާ އަދި ެ
)ހ( ގައި ބަ ާ
ރ
ގއި ބަޔާންކު ާ
ގވާއިދު ަ
ޔންކުރާ މުއްދަތަށް ،އެ ހުއްދަތައް ،މި ަ
އެޕްރޫވަލްގައި ބަ ާ
ނނާނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ،ދެމިއޮ ް
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ވ
ނނި ި
އން ަ
ވހައި ހިނދަކުަ ،
އ ނު ާ
ށ ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނ ގޮތަކަ ް
އ އެހެ ް
މި ގަވާއިދުގަ ި
ވ ގޮތަށެވެ.
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ،ތިރީ ަ
)ހ(

ރ 2/2008
ވނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ަ
ނ( އަށެވެ.
)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ު

)ށ(

ގ
ގ  65ވަނަ މާއްދާ ެ
ނނު ެ
ވނީ ،ޤާ ޫ
ޔންކޮށްފައި އެ ަ
"ވަރކް ޕަރމިޓް" ކަމަށް ބަ ާ
ޖގައި ވަޒީފާ
ނ ދިވެހިރާއް ޭ
ގ މަތިން ،ބިދޭސީ ް
ކރާ ގޮތު ެ
ގއި ބަޔާން ު
)ހ( ަ
ހރުމަށްޓަކައި،
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ު
އށެވެ.
ވ ހުއްދަ ަ
ޔންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ދެ ޭ
ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަ ާ

)ނ(

ބ
އޖޫރައެއް ލި ޭ
ވނީ ،އުޖޫރައަކަށް ނުވަތަ ު
]ވަޒީފާ[ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ަ
ކންމެ މަސައްކަތަކަށެވެ.
ގޮތަކަށް ކުރާ ޮ

)ރ(

ނ
ގ ދަށު ް
ނނު ެ
ވނީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ ޫ
އ އެ ަ
]މިނިސްޓަރ[ ކަމަށް ބުނެފަ ި
ށ
އ ވަގުތަކަ ް
ެ
ތ
ގ މަސްއޫލިއްޔަ ު
އ ބެލެހެއްޓުމު ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތަ ް
ތ
ކށެވެ .ނުވަ ަ
ރ ވަޒީރަ ަ
ހވާލުވެހު ި
ހންގުމާ ަ
ރއެއް ި
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓް ީ
ގންވާ ފަރާތަކަށެވެ.
ގ ބާރު ލިބި ެ
އޭނާ ތަމްސީލުކުރުމު ެ

)ބ(

ޓ
ތއް ރެގިއުލޭ ް
]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައް ަ
ޓރީއަކަށެވެ.
ހވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސް ް
އ ވަގުތަކަށް ަ
ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ެ

)ޅ(

]ކޯޓާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް
ގ އަދަދަށެވެ.
ރ ބީދޭސީން ެ
ނ ހުއްދަކު ާ
ގނައު ް
ނ ރާއްޖެ ެ
ނވެގެ ް
އެންމެ ގި ަ

)ކ(

ށ
ވލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދަ ް
"އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫ ަ
ތކުގެ ދަށުން،
ޔ ގަވާއިދު ަ
މން ދި ަ
ނ ޢަމަލުކުރެވެ ު
ގ ކުރި ް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމު ެ
ކރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައަށެވެ.
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ު

)އ(

ރ
ވނީ ،އެކިއެކި މަސައްކަތްކު ާ
]އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ އެކިއެކި
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ނމުގެ ގޮތުން،
ހން ހޯދައިދި ު
ފަރާތްތަކަށް އެ މީހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅެދޭނެ މީ ު
ނ
ލ ް
ގ އުސޫ ު
ތން ވިޔަފާރީ ެ
ރވެދިނުމުގެ ގޮ ު
ކންކަމުގައި އެހީތެ ި
ނުވަތަ އެ ަ
ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ .ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ
ނވާނެއެވެ.
ނ އިސްތިސް ާ
އ މީގެތެރެއި ް
ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަ ް
)ވ(

ގ ބަދަލުގައި،
]ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ެ
ވ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ،ގަވާއިދުގައި ާ
ނ
ރންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ް
ނ ކު ަ
ގޅިގެ ް
ކަންތައްތަކާ ު
ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަށެވެ.

)މ(

ކން،
ސ ޤާނޫނަ ު
އވެ ް
ހން ޝަޚްޞު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ް
އހެނި ެ
"ޤާނޫނީ ެ
ވތަ އުފައްދާ
ނ ަ
ު
ވ
އ އުފައްދައިފައި ާ
ނ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގަ ި
ނ ީ
ވަކި ޤާ ޫ
ތަންތަނަށެވެ.

)ފ(

ނ
ވނީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެ ފަރާތު ް
އ އެ ަ
ނ ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
"ރިލޭޝަ ް
އޅާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަކަށް އެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ތަމްސީލު
ކަނޑަ ަ
ކުރުމުގެ ބާރު ދިނުމަށެވެ.

)ދ(

ބވަތަށެވެ.
ވނީ ،މަސައްކަތުގެ ާ
"ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ

)ތ(

ށވެ.
ކރާ ތަނަ ެ
އ އެވަނީ ،މަސައްކަތް ު
ޓ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
"ވަރކް ސައި ް

)ލ(

ވނީ ،މަޤާމަށެވެ.
"އޮކިއުޕޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ

)ގ(

ނ
ނ އިމު ް
ޤނޫ ީ
އ އެވަނީާ ،
ށ ބުނެފަ ި
ނ ޕްރޮގްރާމް" ކަމަ ް
"ރެގިއުލަރައިޒޭޝަ ް
ށ
ނ އިމުގެ ތެރެއަ ް
ޤނޫ ީ
ނގެންދާ ފަރާތްތައް ާ
އ ދިރިއުޅެމު ް
ބޭރުން ރާއްޖޭގަ ި
ރގްރާމަށެވެ.
ވެއްދުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޕް ޮ

)ޏ(

"މިސިންގ

ރިޕޯޓު"

ރން
ކު ު

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ބިދޭސީއަކު

ގެއްލިފައިވާކަމަށް ،ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށެވެ.
ޅމަށް ވަޒީފާދޭ
ރއު ު
)ސ( "އެކަމަޑޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބިދޭސީން ދި ި
ތނަށެވެ.
ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ތަން ަ
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ނ
ހ ދާއިރާއަކު ް
"ވާރކް ވިޒާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ
ހަމަޖައްސާ

އުސޫލުތަކާއި

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން،

އ
ރާއްޖޭގަ ި

ނ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ،ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަން ަ
ބިދޭސީއަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް
ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެވެ.
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ޖަދުވަލު 1

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

ތަޢާރުފު

.1

މި އުސޫލަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ.

ނަން

.2

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ

ސިސްޓަމުގައި

.3

ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމާއި ،އެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ރަޖިސްޓަރީވުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް
ކެޓަގަރައިޒްކުރެވިފައިވާ
ގޮތް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ
މާއްދާގައ ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.4

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ހ(

)ށ(

)ނ(

އަމިއްލަ ފަރުދުން؛
)(1

ދިވެހި ރައްޔިތެއް

)(2

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ) ސޯލް ޕްރޮޕަރޭޓަރޝިޕް (

ދައުލަތުގެ ބާރުތަކާއި އިދާރާތައް؛
)(1

ޝަރުޢީ ދާއިރާ

)(2

ސަރުކާރު

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞުތައް
)(1

ސިޔާސީ ޕާޓީ

)(2

ޖަމްޢިއްޔާ

)(3

އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު.
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ބިޒްނަސް އެންޓިޓީ /ވިޔަފާރި ޝަޚްޞު
)(1

)(2

)(3
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ގޮތުގައި .5

)ހ(

އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކުންފުނި
1.1

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި؛

1.2

ޕަބްލިކް ކުންފުނި؛

1.3

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް؛

1.4

ޑ ކުންފުނި؛
ރީ ރެޖިސްޓަރ ް

1.5

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި؛

ޕާޓްނަރޝިޕް
2.1

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް؛

2.2

ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް؛

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

އ
މ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަ ި
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވޭނީި ،
ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

)ށ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ
ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،ފާސްވެފައިވާ
ކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ،މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ގޮތުގެ މަތިން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި
ޢައްޔަންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި
ރތްތަކަށެވެ.
ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ،އެ ފަދަ ފަ ާ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިއްޖެ

ނަމަ،

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން

ށމުގެ
ފެ ު

ކުރިން،

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕެޓް
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ު
މޢާމަލާތްކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓރީން ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރާ
29

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގޮތެއްގެއްގެ މަތިން ،ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި

.6

)ހ(

ރަޖިސްޓަރީވުން

ގ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ،މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެ
 2ވަނަ ނަންބަރާއި  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތައް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)(1

ރތުގެ ޕާސްޕޯޓު
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އެކައުންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަ ާ
ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

)(2

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ އެކްސްޕެޓް
ސިސްޓަމުގެ އިޤްރާރު

)(3

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ

)(4

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ވެރިފައިކުރެވިފައިވާ ފޯން ނަންބަރެއް،
އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް.

)(5

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން،
މށް ކަނޑައެޅިއްޖެ ނަމަ،
މ ކުރު ަ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ތަމްރީނެއް ފުރިހަ ަ
އެކަމުން ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު.

)ށ(

އ
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަ ް
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.
)(1

ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން

)(2

އެޖެންސީ ވާރކްސައިޓް ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމު

)(3

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން،
މށް ކަނޑައެޅިއްޖެ ނަމަ،
މ ކުރު ަ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ތަމްރީނެއް ފުރަހި ަ
އެކަމުން ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު.

)ނ(

ތއް އެކްސްޕެޓް
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ަ
ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ދކަން
އެ އިދާރާއަކުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެ ޭ
ބަޔާންކުރާ ސިޓީއެއް ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ ޤަރާރު.

)(2

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  1ގައިވާ ފަރާތް އެކްސްޕެޓް
ސިސްޓަމުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދެނީނަމަ ،ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުލަ ކޮޕީ.

)(3

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  2ގައިވާ ފަރާތް އެކްސްޕެޓް
ސިސްޓަމުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދެނީނަމަ ،ޖަމްޢިއްޔާއަށް ހުއްދަ
ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުލަ ކޮޕީ.

)ރ(

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަރާތް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)(1

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ބޯޑު
ރިޒޮލިއުޝަން

)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ބިދޭސީ
ރތެއްގެ ގޮތުގައި
ފ ާ
ށ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަ
ފަރާތްތަކަ ް
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަ ީ
ރ ކުރެވޭނީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-103 :
ރ
)ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަ ީ
ކުރުމުގެ

ގަވާއިދު(

ދަށުން،

ގެ

އެކަމަޑޭޝަން

ޚިދުމަތް

ށ
ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް

ރތްތަކެވެ.
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަ ާ
)(1
)ޅ(

އެކަމަޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކްޕަރމިޓް
ތތަކުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ށދޭ ފަރާ ް
މެޑިކަލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)(1

ވަރކްޕަރމިޓް

މެޑިކަލް

ސަރވިސްގެ

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދޭ

ތތައް
ފރާ ް
ަ

މ
ރަޖިސްޓަރީވާ ފޯ ު
)(2
)ކ(

މެޑިކަލް ސަރވިސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓު

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

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދޭ

ރތްތަކުން
ފަ ާ

އެކްސްޕެޓް

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

31

ސިސްޓަމުގައި

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އަދަދު21 :

)(1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޓރީވާ
ރތްތައް ރަޖިސް ަ
ވަރކްޕަރމިޓް އިންޝޫރެންސުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަ ާ
ފޯމު

)(2
)އ(

އިންޝޫރެންސުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސް

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއްގެ
ތތަކަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭނީ،
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާ ް
އެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އައުކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުން،
އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި

.7

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

.8

ރިލޭޝަން

)ހ(

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި "ރިލޭޝަން" ހެދުމުން ،މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި
ތކުގެ ނަމުގައި
ރތް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަ ާ
މ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ
ތ ކުރުމުގެ ގޮތުންި ،
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި މުޢާމަލާ ް
)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަކާއެކު ރިލޭޝަން ހައްދަންވާނެއެވެ.

)ށ(

އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިލޭޝަން" ހެދުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ރިލޭޝަން ހަދައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު؛

)(2

ބިޒްނަސް އެންޓިޓީއަކުން ރިލޭޝަން ހެދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ،ރިލޭޝަން
ހަދައިދިނުމަށް ނިންމައިފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން؛ )ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން
އޮންނަންވާނީ ،މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް )(employment.trade.gov.mv

ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގައެވެ(.
)(3

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
ށ
ރތަށް "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަށް ރިލޭޝަން ހަދައިދިނުމަ ް
މުޢާމަލާތްކުރާ ފަ ާ
އެދިފައިވާ ސިޓީގެ ކުލަ ކޮޕީ؛

)(4

ދ
"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ ،ވަޒީފާ ޭ
ރތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ
ދ ފަ ާ
ފަރާތުން ،އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާ ޭ
މުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން؛ )މި ލިޔުމުގައި ،ޕެންޝަން
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ(.

ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،އެހެން
ފަރާތަކަށް އެކްސްޕެޓް
ސިސްޓަމުގައި ރިލޭޝަން
ހެދުން

)ހ(

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް )އަމިއްލަ
ފަރުދެއް( ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ
ކަންކަން ނިންމުމަށް ،ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ތތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެކަން ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި،
ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާ ް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
އައު އެކައުންޓެއް ކްރިއޭޓް ކުރަން ވާނެއެވެ.
32

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(1

މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން؛

)(2

އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން /ޑީއެކްޓިވޭޝަން ފޯމު؛

)(3

ވާރިސެއްނަމަ ،ވާރިސެއްކަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލިޔުން.

ޒންޓޭޓިވް" އެއް
ފރާތުން "ރެޕްރެ ެ
ދ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ ވަޒީފާއެއް ޭ
ޢައްޔަނު

ކުރާނަމަ،

މި

އުސޫލުގެ

7

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އެއް ޢައްޔަނު ކުރަން ވާނެއެވެ.
ވިޔަފާރި ޝަޚްޞު

.9

އުވައިލުން

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް،
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞު އުވައިލުމުގެ
މަރުޙަލާގައި ،ވިޔަފާރި ޝަޚްޞުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތައް
ނިންމުމަށް ރިލޭޝަން ހަދައިދެވޭނީ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞުގެ ލިކުއިޑޭޓަރގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ށ އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން /ޑީއެކްޓިވޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ފަރާތަ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

.10

އުވައިލުން

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް މި އުސޫލުގެ
 4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް އުވައިލުމުގެ ކުރިން
އެ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ،އެ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގައި
ށ
ކށް ބަދަލުކުރުމާއި ،ނުވަތަ ޤައުމަ ް
ދ އެހެން ފަރާތަ ަ
ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ވަޒީފާ ޭ
ފޮނުވައިލުމާއި ،އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ އެކަންއުންޓްތައް
ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން

.11

ޝަޚްޞެއް އުވައިލުން

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް،
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞެއް
އުވައިލުމުގެ ކުރިން ،އެ ޝަޚްޞެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .އެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި،
ށ
އެ ޝަޚްޞެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން ވަޒީފާދޭ އެހެން ފަރާތަކަ ް
ބަދަލުކުރުމާއި ،ނުވަތަ ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުމާއި ،އެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
ހުޅުވައިފައިވާ އެކަންއުންޓްތައް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި

.12

މަސައްކަތްކުރުމަށް

އެސްޕެޓް

ސިސްޓަމުގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް"

އަށް

ދީފައިވާ

ހުއްދަ

ބާޠިލުކުރެވޭނީ" ،އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޝަން /ޑީއެކްޓިވޭޝަން" ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" އަށް
ދީފައިވާ ހުއްދަ
ބާޠިލުކުރުން
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
ހުޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓުގެ
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން

.13

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެފައިވާނަމަ،
ލ
މ ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ޢަމަ ު
މޢުލޫމާތު އަދާހަ ަ
"އެކައުންޓް މޮޑިފިކޭޝަން ފޯމު" ހުށަހަޅައިަ ،
ނުކޮށްގެން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ޒިންމާވާނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި

އަދަދު21 :

.14

)ހ(

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަށް
ތ އެހެން ފަރާތަކާ
ދ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާ ު
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއް ަ

ފަރާތުގެ އެކައުންޓުގެ

ހިއްސާކުރުން ،ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން އެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން،

މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ

ނުވަތަ މި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށްވެސް ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަކީ

ހިއްސާކުރުން ނުވަތަ

މަނާކަމެކެވެ.

އެހެން ފަރާތަކުން
އެ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުން

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނޭނގި ނުވަތަ
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަށް ނޭނގި އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓް
އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެކަމަށް ޝައްކު
ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޢަމަލުކުރާ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ
ފަރާތްތަކާމެދު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއެކު އެ އުސޫލުގެ  9ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޢަމަލުކުރާ ފަރާތަކީ
ތ ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ޓިއަރ
ފރާ ް
ދ ަ
އ ނަމަ ،ވަޒީފާ ޭ
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެ ް
 1ގެ ލެވެލް  4އާއި  7އާ ދެމެދުގެ ލެވެލެއްގައި ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.

)(2

ތކީ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޢަމަލުކުރާ ފަރާ ަ
ރތުން މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ވަޒީފާ ދޭ ފަ ާ
މަތިން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް ނަމަ ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  4އާއި  6އާ ދެމެދުގެ ލެވެލެއްގައި
ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.

މި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ
ފަރާތްތަކާމެދު
ފިޔަވަޅުއެޅުން

.15

މ ގަވާއިދުގެ
މި އުސޫލުގައިވާ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ި
ޖަދުވަލު  7ގައިވާ "ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
)ހ(

ތތައް؛
ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާ ް

)ށ(

ފރާތްތައް؛
ޝައްކުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ަ

)ނ(

ފރާތްތައް؛
ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ހުށަހަޅާ ަ

)ރ(

ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް.
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ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޖަދުވަލު 2

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު

ތަޢާރުފު

.1

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

ނަން

.2

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

ކޯޓާ

.3

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

ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތައް

.4

ޖޮބް ޕޯޓަލްގައި

.5

ޓ ދެވޭނީ ،ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް
މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ވަރކް ޕަރމި ް
ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ،ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމުގެ ކޯޓާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއް؛

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

)ށ(

އަމިއްލަ ކޮންމެ ފަރުދެއް؛

)ނ(

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް؛

)ރ(

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން ޝަޚްޞުތައް.

ދކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ކޯޓާ ޫ
 11ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ  -ޖޮބް
ޕޯޓަލް" ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުންނެވެ.

ކޯޓާ ދޫކުރުން

.6

)ހ(

ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،
ރވޭނީ ތިރީގައި
)ނ( އާއި) ،ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ކޯޓާ ދޫކު ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)(1

މަސައްކަތްތައް ޞިނާޢަތްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ،ޞިނާޢަތްތަކުގެ ދަށުން ކޯޓާ
ދޫކުރެވޭނެ "ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީތައް" ކަނޑައެޅިގެން؛

)(2

ޓއަށް
ގ ޝަރުޠާއި ،ކޯ ާ
ދ ހުށަހެޅުމު ެ
"ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ" އަށް ކޯޓާއަށް އެ ި
އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި،
ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ "ކޯޓާ ރިކުއަރމަންޓް ލިސްޓު"،
ރގައި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެ ޭ
މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)(1

ޤނޫނު
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން ާ
ނަންބަރު ) 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ
ޓ ދޫކުރެވޭނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ށ ކޯ ާ
ފަރާތްތަކަ ް
މަތިންނެވެ.

)(2

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
ފިޔަވައި،

ދިވެހި

ރައްޔިތަކަށް

ކޯޓާ

ދޫކުރެވޭނީ،

ހަމައެކަނި

ގެވެށި

މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
)(3

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠާއި ،ކޯޓާއަށް އެދި

ހށަހަޅަންޖެހޭ
ު

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި ،ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ
މިންވަރު ،މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކުރާ "ކޯޓާ ރިކުއަރމެންޓް ލިސްޓު" ގައި
ބަޔާންކުރާނެއެވެ.
)(4

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ
ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް މި އުސޫލުގެ
ދަށުން ކޯޓާ ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ރިކުއަރމަންޓް ލިސްޓުގައި
ހިމެނިފައިވާ ބައިތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)(1

ކޯޓާ ދޫކުރާ ޞިނާޢަތްތަކާއި ،އެ ޞިނާޢަތެއްގެ ދަށުން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ބިޒްނަސް
އެކްޓިވިޓީތައް؛
މި އެކްޓިވިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ،އެ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރުން މަނާ ނުވަތަ
ދކުރާ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ޫ
މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ
ދ
"ކޯޓާ ރިކުއަރމަންޓް ލިސްޓު" ގައި ހިމެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ،އެފަ ަ
ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީތަކަށް ކޯޓާ ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)(2

ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކާއި ،ނުހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކާއި،
ބިޒްނަސް

އެކްޓިވިޓީގައި

މަސައްކަތްތައް؛
36

ހިމެނުނު

ނަމަވެސް

ކޯޓާ

ދޫނުކުރެވޭނެ

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކޮންމެ ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީއަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަދު މިންވަރު؛
ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަދު މިންވަރަކީ ،އެ ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީއެއްގައި
ހިމެނޭ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިއަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރެވެ.
ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަދު މިންވަރު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ވަޒީފާ
ދޭ

ރތްތަކުން
ފަ ާ

އެ

ރ
އަދަދަށްވު ެ

ދ
މަ ު

ށ
އަދަދަކަ ް

ކޯޓާއަށް

އެދި

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ އެދިފައިވާ އަދަދަށެވެ.
)(4
ކޯޓާ ދޫކުރާނެ އަދަދު

.7

ކަނޑައެޅުން

ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި ،ދޫކުރެވޭނެ ކޯޓާގެ ބާވަތް.

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ މައިގަނޑު ) 3ތިނެއް( ކަންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
)ހ(

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް؛
ނ
 މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް ބަލާނީ ،ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު ްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "މޭން ޕަވަރ ޕްލޭން" އާއި ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް
ބަލައިގެންނެވެ.

)ށ(

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން
ލިބެންހުރި މިންވަރު؛
 މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން ލިބެންހުރި މިންވަރު ބެލޭނީ ،ކޯޓާއަށްއެދި ހުށަހަޅާ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތެރިން ލިބެންހުރި މިންވަރު ބަލާ ޕޯޓަލް
ކަމުގައިވާ "ޖޮބް ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށް އެކަން ބަލައިގެންނެވެ.

)ނ(

ރތެއްގެ ވަޒީފާގައި  /ކޯޓާ ހޯދާ މަސައްކަތެއްގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން
އެ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ގެންގުޅެމުންދާ މިންވަރު؛
 ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަލާނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންދ
އޮފީހުން ޕެންޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތުން ޕެންޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި

.8

ހުށަހެޅުން
ކޯޓާގެ މުއްދަތު

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ،ކޯޓާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ކޯޓާއަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް "ނިއު ކޯޓާ" ރިކުއެސްޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

.9

)ހ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ކޯޓާގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ
 12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ ދައްކައިފައިވާ އަދި އެ ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް އޮތް މުއްދަތަށެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ތެރެއިން ،އެކްސްޕެޓް
ސިސްޓަމުގައި "ކެންސަލް ސްޓޭޓް" ގައި ހުރި ކޯޓާތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކޯޓާތަކަކީ
"އެޕްރޫވްޑް ސްޓޭޓް" ގައިވާ ކޯޓާތަކެކެވެ.

)ނ(

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

ކޯޓާގެ މުއްދަތު

.10

)ހ(

އިތުރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

މ އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޢމަލުކުރަން ފެށުމުންި ،
މި ގަވާއިދަށް ަ
ގ މުއްދަ ު
ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ެ
ށ
ތ ބަދަލުވެގެންދާތީ ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް

ހުއްޓައިލުން

މތް )ކޯ ާ
ކޯޓާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޚިދު ަ
ޓ އެކްސްޓެންޝަން( ،މި ގަވާއިދަށް
ތރީޚުން ފެށިގެން ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ.
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާ
)ށ(

ޓ އެކްސްޓެންޝަން
ގ ކުރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޯ ާ
ޢމަލުކުރަން ފެށުމު ެ
މި ގަވާއިދަށް ަ
ށ
އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސެސް ނުކުރެވި ހުރި އެޕްލިކޭޝަންތައް ،މި ގަވާއިދަ ް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން

.11

)ހ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އަލަށް ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ އެކްސްޕެޓް
މ ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ
ސިސްޓަމުން އެޕްރޫވް ކުރާތާ ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ި
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،އަލަށް ދޫކުރާ ކޯޓާގެ ތެރެއިންނާއި ،މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންނުކުރާ ކޯޓާ
ހުރިނަމަ ،ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ޓ ކެންސަލް ކުރާނީ ،އެކްސްޕެޓް
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯ ާ
ރތުން ނުވަތަ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެވެ.
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓާ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަ ާ

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ކެންސަލް ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި
ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
)(1

އެ ކޯޓާގެ ދަށުން އެއްވެސް ވަރކް ޕަރމިޓެއް ،ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް
ނުވަތަ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް

އެޕްރޫވަލްއެއް

ނެތް

ކަމުގައިވާނަމަ،

ނުވަތަ

އެ ކޯޓާއެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ،ވަރކް ޕަރމިޓް
އެންޓްރީ ޕާސް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓުގެ އަދަދާ ހަމައަށް؛
)(2

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ "ކޯޓާ ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު" ގެ  5ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ފީ ދައްކައިފައިވާނަމަ؛
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

)ބ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ "ކޯޓާ ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފ ދައްކަން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި ކޯޓާ ީ
ޓ ީ
ގޮތުގެ މަތިން ކޯ ާ
ފ ނުދައްކާ ކޯޓާތައް،
އެ އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޯޓާ އިތުރުކުރުން

.12

)ހ(

ތރުކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ
ގ އަދަދު އި ު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކޯޓާ ެ
 11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައު ކޯޓާއަކަށް އެދިގެންނެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކުރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ
އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވޭނީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި

އޮތް ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން
ށ
ރ ް
ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ފިލައިގެން ،މަސައްކަތަށް އިތު ަ
ބޭނުންވާ ކޯޓާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ މަޤާމުތަކާއި .13

)ހ(

ކޯޓާ ދޫނުކުރެވޭ މަޤާމުތައް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ،އެ "ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ" އާ
ގުޅޭ މަޤާމުތަކަށެވެ.

)ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން(

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓާ ދޫނުކުރެވޭ މަޤާމުތައް ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)(1

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން  /ކުލީ ދަތުރުކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރުން؛

)(2

މަތިންދާ ބޯޓުފަހަރުގެ ކޯ-ޕައިލެޓުން  /ފަސްޓް އޮފިސަރުން؛

)(3

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުން؛

)(4

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
މަޤާމުތަކަށް؛

)(5

ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ،ވީޑިއޯގްރާފަރުންނާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން
ފަރާތްތައް؛

)(6

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުން.
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)(7

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2020/R-81 :ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ
ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަ ީ
ރ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު( އާ
އެއް ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ކޭޝިއަރުން.

ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން

.14

)ހ(

ބަދަލުކުރުން

ކޯޓާ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު ،ކޯޓާގެ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ކޯޓާގެ އެޕްރޫވްކުރެވުނު
ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުގައެވެ.

)ށ(

އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ" ،ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ފީ" އެއްގެ ގޮތުގައި،
އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރާ ކޮންމެ ކޯޓާއަކަށް ) 200/-ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް
ދެއްކުމުންނެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޯޓާގެ
އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާތަކުގެ އޮކިއުޕޭޝަން ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް
މެދުވެރިކޮށް "މެނޭޖް އޮކިއުޕޭޝަން" ރިކުއެސްޓް ހުށަހަޅައިގެން އަޕްޑޭޓްކުރަން ވާނެއެވެ.

)ރ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން
ބަދަލުކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު "ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ފީ" ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ރ
) 200/ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެއްފަހަރަށްވު ެގިނަފަހަރު އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީ ،އެންމެ
ފަހުން އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ
މުއްދަތަކަށްފަހު

"ކޯޓާ

އޮކިއުޕޭޝަން

ޗޭންޖް

ފީ"

ގެ

ގޮތުގައި

ދައްކަންޖެހޭ

) 200/ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.)ބ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާ
ތތައް ދެވޭނީ،
ތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ޚިދުމަ ް
ތތަކަށްި ،
ހުރި ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓްކުރުމުންނެވެ.
)(1

އައު ކޯޓާއަކަށް އެދި ހުށަހެޅުން؛

)(2

އައު ވަރކް ޕަރމިޓަކަށް އެދި ހުށަހެޅުން.

)(3

އެ ކޯޓާއަށް ވަރކް ޕަރމިޓްގެ ސައިޓް ބަދަލުކޮށް ނުދިނުން.

)(4

އެ ކޯޓާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ،ވަރކް ޕަރމިޓް
އެންޓްރީ ޕާސް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް މަޤާމު ބަދަލުކޮށް ނުދިނުން.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންސަލްކުރަން
އެދޭ ކޯޓާއަކީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ އޮކިއުޕޭޝަން
އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާ ކޯޓާއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ކޯޓާ ކެންސަލް ކުރެވޭނީ ،އޮކިއުޕޭޝަން
އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

)ކ(

ށ އޮކިއުޕޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށް ،ކޯޓާ ކެންސަލްކުރަން އެދޭ
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތަ ް
ށ "މެނޭޖް އޮކިއުޕޭޝަން" ރިކުއެސްޓް
ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

"ވަރކް ސައިޓް"
އިންސްޕެކްޝަން

.15

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތްކުރާ
"ވަރކް ސައިޓް" ތައް މި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

41

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޖަދުވަލު 3

ކ ޯ ޓ ާ ފ ީ ނ ެ ގ ު މ ު ގ ެ އ ުސ ޫ ލ ު

ތަޢާރުފު

.1

މި އުސޫލަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ.

ނަން

.2

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

ކޯޓާ ފީ

.3

ކޯޓާ ފީގެ މުއްދަތު

.4

ކޯޓާ ފީ ދައްކާނެ މުއްދަތު

.5

އަލަށް ދޫކުރާ ކޯޓާއަށް

.6

)ހ(

ކޯޓާ

ފީއަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ބިދޭސީ

މސައްކަތްތެރިން
ަ

ގެނައުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ކޯޓާއަށް ނަގާ ފީއެކެވެ.
)ށ(

ކޯޓާ

ފީގެ

އަގަކީ،

ކޮންމެ

ކޯޓާއަކަށް

12

)ބާރަ(

މަސްދުވަހުގެ

ށ
މުއްދަތަ ް

) 2،000/ދެހާސް( ރުފިޔާއެވެ.)ހ(

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

)ށ(

ފގެ މުއްދަތަކީ،
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ީ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 12ބާރަ( މަސްދުވަހެވެ.

)ހ(

ފ
ރ ކޯޓާ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ ކޯޓާ ީ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،އަލަށް ދޫކު ާ
ދެއްކުމުންނެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ ،މި އުސޫލަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާ
ތ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި އުސޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

)ނ(

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

)ރ(

ތރީސް ހައެއް(
ފ ދެއްކޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީި ) 36 ،
ޓ ީ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯ ާ
މަސްދުވަހެވެ.

)ހ(

ކޯޓާ ފީ ނެގުން

ފ ނަގާނީ ،މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،
ޓ ީ
ށ ކޯ ާ
އަލަށް ދޫކުރާ ކޯޓާއަ ް
 5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ށ(

ޅ
ރއަށް ހުށަހަ ާ
މ މިނިސްޓް ީ
ށ އެދި ި
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ކޯޓާއަ ް
އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓާ އެޕްރޫވް ކުރެވުނު
ނަމަވެސް ،ކޯޓާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ،އެ ކޯޓާތަކަށް ފީ ދައްކައި ،ކޯޓާ "އެޕްރޫވްޑް
ސްޓޭޓަސް" އަށް ދިއުމުންނެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
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އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން .7

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދަށް

ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ

ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި "އެޕްރޫވްޑް ސްޓޭޓް" ހުރި ހުރިހާ ކޯޓާތަކަށް

ކޯޓާއަށް ފީ ނެގުން

މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ،މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،
 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައްކަންވާނެއެވެ.

ކެންސަލްކުރެވޭ ކޯޓާތަކަށް

.8

ދައްކާފައިވާ ފީ

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ "ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާ ބެހޭ
އުސޫލު" ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެންސަލްކުރެވޭ ކޯޓާއަކީ ) 1އެކެއް(

ރީފަންޑުކުރުން

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓާ ީ
ފ ދައްކައިފައިވާ ކޯޓާ ކަމުގައި ވިޔަސް ،ދައްކައިފައިވާ ފީގެ
އެއްވެސް ނިސްބަތެއް ރީފަންޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް

.9

)ހ(

ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ އެހެން

ވ ކޯޓާ އެހެން
ށ ދޫކޮށްފައި ާ
ށމުން ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަ ް
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ށ ބަދަލުކުރެވޭނީ ،އަލަށް ކޯޓާ ދޫކުރާ ފަ ާ
ފަރާތަކަ ް
ށ
މ ް
ރތުން ،މި އުސޫލުގައި ކޯޓާ ހޯދު ަ

ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާއެކު މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ
މާއްދާއާއި  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.
)ށ(

ދކޮށްފައިވާ ކޯޓާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ޫ
އކުމަކާ ނުލައި
އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ ،ކޯޓާ ފީ ދެ ް
ށ ކޯޓާ ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ފރާތަ ް
އަލަށް ކޯޓާ ދޫކުރާ ަ

ކޯޓާ ފީ ދެއްކުން

.10

ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ

.11

ކޯޓާ ފީ ދައްކާނީ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު
އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މި އުސޫލުގައި ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި
ދ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން
ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތްތަކާ މެ ު
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓާ ފީ ދައްކައި
ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ ،ކޯޓާ ފީ ދައްކާ މުއްދަ ު
ތ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މި ގަވާއިދުގެ
ތ ސަސްޕެންޑް
ޖަދުވަލު  7ގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާ ް
ތ
ކުރެވޭ ޓިއަރ  2ގެ ލެވެލް  8ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާ ް
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ކޯޓާ ފީ ދައްކާ
މ
ވ ތާރީޚުގެ ) 30ތިރީސް( ދުވަސްކުރިން ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަ ް
މުއްދަތު ހަމަ ާ
ފ ދެއްކުމަށާއި،
ޓ ީ
ނ ކޯ ާ
މެދުވެރިކޮށް "ނޯޓިސް" އެއް ފޮނުވައި ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރި ް
ގ
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓާ ފީ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތަކާމެދު މި މާއްދާ ެ
)ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކުމަށްފަހުގައެވެ.
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އަދަދު21 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ނޯޓިސް" އަކީ ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް
ފ ދެއްކުމަށް އަންގައިފައި ފޮނުވާ ނޮޓިފިކޭޝަން މެސެޖެކެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ކޯޓާ ީ

)ރ(

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

)ބ(

ނޯޓިހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓާ ފީ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ،
މ އުސޫލުގެ
ފ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ދެއްކުމަށް ި
ޓ ީ
އަދި ނުދައްކައި ހުރި ކޯ ާ
 12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނެއް
ދީފައިނުވާނަމަ ،ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާ ް
ތތަކާ މެދު ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން އެ ކޯޓާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓްގެ އަދަދަށް ކޯޓާގެ
އަދަދު މަދުކުރުން؛

)(2

އެ ކޯޓާގެ ދަށުން އެއްވެސް ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް
އެޕްރޫވަލްއެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން؛

)(3

ކޯޓާ ފީ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ
އުފުލައިދިނުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް

.12

)ހ(

ބަހައިލައިގެން ކޯޓާ ފީ

ށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ
މި އުސޫލުގައި ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމަ ް
އ
މ އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަ ި
ފރާތްތަކުންި ،
ފ ނުދެއްކޭ ަ
މުއްދަތުގައި ކޯޓާ ީ

ދެއްކުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ،ކޯޓާ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ފައިސާ
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް

ބަހައިލައިގެން

ދެއްކުމަށް

އެދޭނަމަ

"އިންސްޓޯލްމަންޓަށް

ފ ދެއްކުމަ ް
ބަހައިލައިގެން ކޯޓާ ީ
ށ އެދޭ ފޯމު" އާއި ،އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހަޅައި ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
)ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް
ބަހައިލައިގެން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ކޯޓާ ފީ ދައްކަން ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ،
މ އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން
އެ ފަރާތަކާ މެދު ި
ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ފ
ޓ ީ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ކޯ ާ
ދައްކަން ހަމަޖެހި ،އިންސްޓޯލްމަންޓް ދައްކަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ގޮތުގެ
ޓ ީ
މަތިން ބަރާބަރަށް ކޯ ާ
ކ މެދު މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ
ފ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފަރާތަ ާ
މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ކޯޓާ

އަދަދު21 :

.13

ފީ ދެއްކުމަށް އެދި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

މި އުސޫލުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން
ފ
ކޯޓާ ފީ ދެއްކުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ކޯޓާ ީ

ހުށަހެޅުމުން ބެލޭނެ

ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ނުވަތަ އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ

ކަންކަން

ކަމެކެވެ.
)ހ(

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް

އެދި

ހުށަހަޅާއިރު

އިތުރު

އެއްވެސް

އިންސްޓޯލްމަންޓެއް

ނަގައިފައިވުން؛
)ށ(

ގ
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޯޓާގައި ނުވަތަ ކޯޓާ ނަގައިފައިވާ ފަރާތު ެ
ކޯޓާގައި "މިސިންގ ރިޕޯޓް" ކުރަންޖެހޭ ފަދަ މީހުން ހިމެނުނަސް ،މިސިންގ ރިޕޯޓް
ކޮށްފައިނުވާ މީހުން ތިބުން؛

)ނ(

ރތުން ނުވަތަ ކޯޓާ ނަގައިފައިވާ ފަރާތުން ވިސާ
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަ ާ
ފީ /ވަރކް ޕަރމިޓް ފީގެ އެއްވެސް ނިސްބަތެއް ދައްކައިފައި ނެތުން؛

)ރ(

ތކެއް ހުއްޓައި،
ފ ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓާ ަ
ފ ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓާއެއް އޮއްވައި ނުވަތަ ކޯޓާ ީ
ކޯޓާ ީ
އެންމެ ކޯޓާއަކަށް ނުވަތަ ބައެއް ކޯޓާތަކަށް ވަކިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދުން.

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިން

.14

ކޯޓާ ފީ ނެގުން

މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމާއި ރީފަންޑް ކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ ދަށުން ،ޑިޕޮޒިޓުގެ
ޓ
ގޮތުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ ފައިސާ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯ ާ
ފީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.15

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާ )ށ( ގެ ދަށުން ،މި އުސޫލަށް
ތރީޚުކަމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުގައެވެ.
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާ
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އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޖަދުވަލު 4

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

ތަޢާރުފު

.1

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

ނަން

.2

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ

ވަރކް ޕަރމިޓް

.3

ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ

.4

ކރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.
)ވަރކް ޕަރމިޓް( ދޫ ު
)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި  15ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އަދާކުރެވޭނީ،

ވަޒީފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބިދޭސީން

ވަޒީފާ

އަދާކުރުގެ

ހުއްދަ

)ވަރކް ޕަރމިޓް( ހޯދައިގެންނެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ،
ތ ރާއްޖެ އައުމުގެ
ފރާ ް
ރ ބިދޭސީ ަ
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކު ާ
ކުރިން އަދި ރާއްޖެ އައުމުގެ ފަހުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

)ނ(

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ،މި އުސޫލުގައި
ބަޔާންކުރާ

ގޮތުގެމަތިން

ވަރކް

ށ
ޕަރމިޓަ ް

އެދި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހުށަހަޅައިގެން ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ
ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މ އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ
ޖ އައުމަށްފަހުި ،
ތ ރާއް ެ
ފރާ ް
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ަ
ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ޓ
ތށް ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމި ް
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދާފައިވާ މުއްދަ ަ
ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޕާސް

)ހ(

އެންޓްރީ ޕާސްއަކީ މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ވަރކް

ޓ
ޕަރމި ް

ދޫކުރެވޭނެ

ފަރާތަކަށް،

ރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައެކެވެ.
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ

.5

ކެޓަގަރީތައް

ށ އެދި
ޓ ހޯދުމަ ް
ކ ޕަރމި ް
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވަރ ް
"ވަރކް ޕަރމިޓް އެޕްލިކޭޝަން" ހުށަހެޅުމުން މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކެޓަގަރީތަކަށެވެ.

ވަރކް ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު

.6

ވަރކް ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
ވަރކް ޕަރމިޓްގެ ޝަރުޠު

އަދަދު21 :

.7

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މންނެވެ.
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަހަމަވު ު
)ހ(

ށ
ކރާ ކެޓަގަރީތަކަ ް
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ ،މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާން ު
ތ
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ މުއްދަ ު
އޮތްނަމައެވެ.
)(1

ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީ :ޕާސްޕޯޓުގައި މަދުވެގެން
 1އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު

)(2

ނޮން-ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޓަގަރީ :ޕާސްޕޯޓުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ
މުއްދަތު

)(3
)ށ(

ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީ :ޕާސްޕޯޓުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު

ގއި މަދުވެގެން
ދފައިވުމާއި ،އެ ކޯޓާގެ މުއްދަތު ަ
ށ ކޯޓާ ހޯ ާ
ޤމަ ް
ދ މަ ާ
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯ ާ
) 120އެއްސަތޭކަ ވިހި( ދުވަސް އޮތުން.

)ނ(

ށ
ތ އެ މަޤާމަ ް
ބިދޭސީ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ،ބިދޭސީ ފަރާ ް
އައްޔަންކޮށްފައިވުން.

)ރ(

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ މަޤާމަކީ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއް ނަމަ،
ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށް ސެޓުފިކެޓު ހޯދާފައިވުން.

)ބ(

ޖސްޓްރޭޝަނެއް
ރ ި
މޤާމަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ެ
ހށަހަޅާ ަ
ށ އެދި ު
ވަރކް ޕަރމިޓަ ް
ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއްނަމަ ،އެ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިވުން.

)ޅ(

އާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ކަމުގައި ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ކ(

ޓެރަރިޒަމް ،ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ކުށް ،މަސްތުވާތަކެތި
ބޭނުންކުރުމާއި ވިޔަފާރިކުރުން ،ކޯޕަރޭޓް ފްރޯޑް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ޖިނާއީ
ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

)އ(

ތ ނިސްބަތްވާ ޤައުމު ނުވަތަ އެ ފަރާތް ރާއްޖޭގައި
ބިދޭސީ ފަރާތް ،އެ ފަރާ ް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކީ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ
ބިދޭސީން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީންކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ،
މޓް ދޫކުރެވޭނީ،
ފަރާތެއް ،ޤައުމެއް ނުވަތަ ތަނެއްނަމަ ،އެ ބީދޭސީއަކަށް ވަރކް ޕަރ ި
ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

.8

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

)ވ(

ކމުގައި ނުވުން.
ވަރކް ވީޒާ ނޫން އެހެން ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތެއް ަ

)މ(

މި އުސޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުން.

މި އުސޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް ،ޑިޕެންޑެންޓް ވީޒާގެ
ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ ފަރާތަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް
ކެޓަގަރީގެ މަޤާމެއްގައި ވަރކް ޕަރމިޓުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަން އެދޭ ަ
އ
ފރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތެ ް
ށ މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
މޓް ހޯދުމަކަ ް
ވަރކް ޕަރމިޓަށް އެދުމަކަށް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރ ި

ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަށް

.9

ހށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވަރކް ޕަރމިޓަށް އެދި ު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔެކިޔުންތައް

)ހ(

އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ ،އެ ޞަފުޙާގެ ކޮޕީއާއި،
ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
އޮތްނަމަ )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ޑިޖިޓަލް ކުލަފޮޓޯ )މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން
ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ(

)ނ(

ގއި ބަޔާންކުރާ
ފ އެޕޮއިންޓްމަންޓުގެ ކޮޕީ) .މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ަ 10
ލެޓަރ އޮ ް
ޓެމްޕްލޭޓްގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް(

)ރ(

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ މަޤާމަކީ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއް ނަމަ،
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުގެ ކުލަ
ކޮޕީ؛

)ބ(

ޖސްޓްރޭޝަނެއް
ރ ި
މޤާމަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ެ
ހށަހަޅާ ަ
ށ އެދި ު
ވަރކް ޕަރމިޓަ ް
ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއްނަމަ ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހައި
ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ،ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ލައިސަންސެއްގެ ކުލަ ކޮޕީ؛

)ޅ(

އެ ޤައުމެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުން ބިދޭސީ
ފަރާތަ ް
ށ ދޫކޮށް ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހައި ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ،ދޫކުރިތާ
) 45ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަސް ހަމަނުވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު؛

)ކ(

އެ ބިދޭސީއެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް )އިނގިރޭސި ބަހުން(؛

)އ(

އެ ބިދޭސީއަކު ބެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
ހޅުން؛
މަތިން ހަމަޖައްސައިފައިވާ އެކަމަޑޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަ ެ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

)ވ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ނސްޓްރީން އޮފް
ށ އަންނަ ބިދޭސީން ފުރިހަމަކުރުމަށް ،މި ި
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަ ް
ހެލްތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ،އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހައި ،ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛

)މ(

ޑޮމެސްޓިކް

ކެޓަގަރީގެ

ކަމުގައިވާނަމަ،

ބަލި

ދަށުން
މީހާއަށް

ވ
ދޫކުރެ ޭ
ދޫކޮށްފައިވާ

ޑޮމެސްޓިކް
މެޑިކަލް

އެޓެންޑެންޓުގެ
ސެޓުފިކެޓު

ށ
މަޤާމަ ް

)ޑޮމެސްޓިކް

އެޓެންޑެންޓަކަށް ބިދޭސީއެއް ގެންނަނަމަ(؛
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުން

.10

އެންޓްރީ ޕާސްގެ މުއްދަތު

.11

ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ

.12

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ
ޓ
ވަރކް ޕަރމިޓް އެޕްލިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބެލުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތަކީ ވަރކް ޕަރމި ް
މ
ދޫކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެކަން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަ ް
ފރާތަ ް
މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާދޭ ަ
ށ އަންގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ށ އެންގޭނެއެވެ.
ފރާތަ ް
ޑިޕޮޒިޓް ދެއްކުމަށް ވަޒީފާދޭ ަ

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޑިޕޮޒިޓް ދެއްކުމުން" ،ވަރކް ޕަރމިޓް އެޕްލިކޭޝަން"
ޓކައި ބޭނުންވާ،
ތރެވުމަށް ަ
ރތް ރާއްޖެ އެ ެ
"ޕެންޑިން އެރައިވަލް" އަށް ބަދަލުކޮށް ،އެ ފަ ާ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް އެ ބިދޭސީ
ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ދ
އ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަޒީފާ ޭ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ޑޕޮޒިޓް ފައިސާ
ށ އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ި
ފަރާތަ ް
ނުދައްކައިފިނަމަ ،ވަރކް ޕަރމިޓް އެޕްލިކޭޝަން ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.

އެންޓްރީ ޕާސްގެ މުއްދަތަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތެވެ.
)ހ(

ޕާސް ބާޠިލުކުރެވޭނެ

މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެންޓްރީ ޕާސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،
ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޞައްޙަ

ހާލަތްތައް

ނޫން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ގަވާއިދާ
ށ
ކ ް
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަ ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

އންޓްރީ ޕާސް
މޓް ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރ ި
ށ އަންގަންވާނެއެވެ.
ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަން މިނިސްޓްރީން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަ ް
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ވޮލިއުމް50 :
ބިދޭސީ ފަރާތް

އަދަދު21 :

.13

)ހ(

ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ފރާތުން
ތރޭގައި ،ވަޒީފާދޭ ަ
ޖ އަންނަތާ ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ެ
ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއް ެ
މި އުސޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ

ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޓ
"ޕެންޑިން އެރައިވަލް" ގައި ވާ ވަރކް ޕަރމި ް

ނވާނެއެވެ.
ށ ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދައިދޭ ް
އެޕްލިކޭޝަން" ފުރިހަމަކޮށް ބިދޭސީ ފަރާތަ ް
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދާފައި ނުވާ ބިދޭސީ
ފަރާތްތަކާއި އަދި އެ ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް
ހޯދާފައިވާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާމެދު މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ބަޔާންކުރާ
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަތާ
 15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

.14

)ހ(

ޖ
މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއް ެ
ދ
ތމެ ު
އަންނަތާ  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދައިފި ނަމަ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާ ާ

ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދާ

އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ބިދޭސީން

)(1

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތް ސަސްޕެންޑްކުރާ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  8ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރުން.

)(2

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އެންޓްރީ ޕާސްތަކުގެ ތެރެއިން،
ޖ އެތެރެވެފައި ނުވާ
އެ ޕާސްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ރާއް ެ
ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުން.

)(3

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1އަދި ) (2ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
ށގެން
މަތިން ޢަމަލުކުރުމާއެކު ،ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖެ އެތެރެވި ދުވަހުން ފެ ި
މއަށް
ވ ދުވަހާ ހަ ަ
ޓ ދޫކުރެ ޭ
) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ،ވަރކް ޕަރމި ް
ދުވަހަކަށް

ކޮންމެ

50/-

)ފަންސާސް(

ރފިޔާގެ
ު

ޖޫރިމަނާއަކާއެކު

ށ ދެވޭނެއެވެ.
ފރާތަ ް
ފދޭ ަ
ފރުޞަތު ވަޒީ ާ
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމުގެ ު
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް ފަހު،
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދައި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު،
އމަށް އަނބުރާ
ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާއާ ހިއްސާކޮށް ،އެ ބިދޭސީ ފަރާތް ޤަ ު
ފޮނުވައިލެވޭނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް ފަހު ،ވަރކް ޕަރމިޓް
ރ
ނުހޯދައި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓް ީ
ދ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ޕާސް ހޯދާފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާމެ ު
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އަދަދު21 :

)(1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތްތައް ސަސްޕެންޑްކުރާ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  2ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރުން.

)(2

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދާ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް ) 2،000/-ދެހާސް( ރުފިޔާއިން
ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ،މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން ،އެ މާއްދާގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ
މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ސަސްޕެންޝަންއިން އުނިކުރެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ޕެންޑިން އެރައިވަލް

.15

ވަރކް ޕަރމިޓް

ޓ
ށ ވަރކް ޕަރމި ް
ރތްތަކަ ް
ފ ާ
މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ަ
ދޫކުރެވޭނީ" ،ޕެންޑިން އެރައިވަލް ވަރކް ޕަރމިޓް އެޕްލިކޭޝަން" ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ

އެޕްލިކޭޝަން

މ ކުރުމުންނެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފުރިހަ ަ

ފުރިހަމަކުރުން

)ހ(

މދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުން؛
ބިދޭސީ މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެ ެ

)ށ(

ވަރކް ޕަރމިޓް މެޑިކަލް ހައްދައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން؛

)ނ(

ވަރކް ޕަރމިޓް ހެލްތް ކަވަރ  /އިންޝުރެންސް ހޯދައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން؛

)ރ(

ރތުގެ އެކަމަޑޭޝަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވުން؛
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަ ާ

)ބ(

ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު މިނިސްޓްރީއާ
ހިއްސާކުރުން؛

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

.16

ހެދުން

)ޅ(

ރން؛
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ،ބިދޭސީ ފަރާތް ވެރިފައިކު ު

)ކ(

މި އުސޫލުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ދެއްކުން.

ޓ ދޫކުރެވޭނީ،
ށ ވަރކް ޕަރމި ް
ތތަކަ ް
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާ ް
ދކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތާއި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ޫ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެ ެ
މދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ސޮއިކޮށް ،އެކަން ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމުންނެވެ.

ވަރކް ޕަރމިޓް މެޑިކަލް
ހެއްދުން

.17

)ހ(

މޓް ދޫކުރެވޭނީ،
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް ވަރކް ޕަރ ި
ދން ޖެހޭކަމަށް
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ހައް ަ
51

ވޮލިއުމް50 :
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ "މެޑިކަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން" ތައް،
ޒކުން ހައްދައި،
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަ ަ
ރތެއްކަން ބަޔާންކުރާ،
ކ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށޭނެ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި ފަ ާ
އެ ފަރާތަ ީ
އެފަދަ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާމެއްގެ
ދަށުން ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
)ށ(

ރތަކީ ،މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށޭނެ
ށ އެދި ހުށަހަޅާ ބިދޭސީ ފަ ާ
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަ ް
ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ނުވަތަ ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ( އިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ މި އުސޫލުގައި
ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް ހައްދަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ
ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
)އެޗް.ޕީ.އޭ( އިން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑަނާޅައިފިނަމަ ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
)އެޗް.ޕީ.އޭ( ގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ފަރާތަކަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

ތތަކަށް،
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫނުކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާ ް
ގ
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫނުކުރެވޭނެކަމާއި ،ދޫނުކުރެވޭ ސަބަބު މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތްތަކު ެ
ތށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާ ަ

)ރ(

ދނުކުރެވޭނެކަން
ޫ
މޓް
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ވަރކް ޕަރ ި
އަންގައިފިނަމަ ،ބިދޭސީ ފަރާތް ފުރުވައިލުމުގެ ކަން ަ
ކން ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
)އެޗް.ޕީ.އޭ( އިން އަންގާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
)އެޗް.ޕީ.އޭ( އިން އަންގާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތާމެދު ޢަމަލުނުކުރާ ވަޒީފާދޭ
މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ދ ި
ފަރާތްތަކާމެ ު
ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު އެ އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި
ލވެލް  8ގައި
އ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  2ގެ ެ
ފރާތްތަ ް
ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ަ
ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.

ވަރކް ޕަރމިޓް ހެލްތް
ކަވަރ  /އިންޝޫރެންސް
ހޯދުން

.18

ޓ ދޫކުރެވޭނީ،
ށ ވަރކް ޕަރމި ް
ތތަކަ ް
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާ ް
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް ހޯދަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެލްތް
ތ
ކަވަރ ޕެކޭޖެއް  /އިންޝޫރެންސް ޕެކޭޖެއް ،މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޚިދުމަ ް
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން ހޯދައި ،އެ ކަމުގެ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން،
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

52
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އަދަދު21 :

.19

ބިދޭސީ ފަރާތުގެ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޓ ދޫކުރެވޭނީ،
ށ ވަރކް ޕަރމި ް
ތތަކަ ް
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާ ް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީ

އެކަމަޑޭޝަން

ފަރާތުގެ

ކަށަވަރުކުރުން

ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ފޯނު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އެކަމަޑޭޝަން

ހަމަޖައްސައިދީ،

އެކަން

ބަޔާންކުރާ،

"އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް

ވޯކަރ

އެކަމަޑޭޝަން ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު" ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
.20

)ހ(

ނަންބަރު ހިއްސާކުރުން

ބިދޭސީ ފަރާތް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތުން ،އެ ފަރާތުގެ ހުއްދައިގެ
ސްޓޭޓަސް ޗެކްކުރުމަށާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ
ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި
ދިނުމަށްޓަކައި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ނަމުގައި
މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރެއް ނަގައި ،ބިދޭސީ ފަރާތާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މޓް ދޫކުރެވޭނީ،
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް ވަރކް ޕަރ ި
ށ
މި މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުމުންނެވެ.

ބިދޭސީ ފަރާތް

.21

)ހ(

ވެރިފައިކުރުން

މޓް ދޫކުރެވޭނީ،
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް ވަރކް ޕަރ ި
ދކުރެވޭ ބިދޭސީ
މޓް ޫ
މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރ ި
ރފައިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ފަރާތް ވެ ި

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތް ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި
ށ
މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވުމަށް /ގެނައުމަށް ،އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ތށް އެންގޭނެއެވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާ ަ

)ނ(

ވ
ޓ އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައި ާ
ތ ވެރިފައިކުރެވޭނީ ،ވަރކް ޕަރމި ް
ބިދޭސީ ފަރާ ް
މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ އެ ބިދޭސީ
ޓ އާއި ރެކޯޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ފަރާތުގެ ބައޯމެޓްރިކް ޑޭ ާ

ވަރކް ޕަރމިޓް ހައްދަން

.22

)ހ(

ހުށަހަޅާ ބިދޭސީ ފަރާތް

މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،މި އުސޫލުގެ
 21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތް ވެރިފައި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،

ވެރިފައި ނުވެއްޖެ ނަމަ

ށ ވަރކް ޕަރމިޓެއް ދޫކޮށް،
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ބިދޭސީ ފަރާތަ ް

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އެކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަންގައި ،އެ ފަރާތުގެ ވެރިފިކޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީން
ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.
)ށ(

ށ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވެރިފިކޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަ ް
ދ ނަތީޖާތަކެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ހޯ ޭ
އެ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ،
ކަނޑައެޅުނު ސަބަބު މިނިސްޓްރީން ވަޒީފާދޭ ފަރާ ަ
ތ
ތށް އަންގައި ،އެ ބިދޭސީ ފަރާ ް
ރާއްޖެއިން ފުރުވައިލުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
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އަދަދު21 :

.23

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ފޔާއެވެ.
ށ ) 350/-ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ރު ި
ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ އަކީ މަހަކަ ް

ދެއްކުން

)ށ(

މޓް ދޫކުރެވޭނީ،
ކ ޕަރ ި
ށ ވަރ ް
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތަކަ ް
ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖެ އެތެރެވި ދުވަހުން ފެށިގެން ،މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ
ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.

)ނ(

ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ދައްކަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން،
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.

)ރ(

ތށް،
ށ އޮތް މުއްދަ ަ
ތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ކުރިޔަ ް
ފ ދައްކާފައިވާ މުއްދަ ު
ޓ ީ
ވަރކް ޕަރމި ް
މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( މަހަށް ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ދެއްކޭނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ
ހުރިހާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.
)(1

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ މެޑިކަލްގެ މުއްދަތު؛

)(2

ރތުގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިދޭސީ ފަ ާ
އިންޝޫރެންސުގެ މުއްދަތު؛

)(3

ރތުގެ ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު؛
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަ ާ

)(4

ދމެދު
ެ
ފރާތާ
ަ
ދ
ވ ބިދޭސީ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ޭ
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެ ޭ
ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު؛

)(5

ށ
ރތަ ް
ރ ފަ ާ
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ މަޤާމަކީ އެ މަޤާމު އަދާކު ާ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ބޭނުންވާ
މަޤާމެއްނަމަ ،އެ ހުއްދައެއްގެ މުއްދަތަށް؛

)(6
)ޅ(
)ކ(

އެ ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ކޯޓާގެ މުއްދަތު.

ވަރކް ޕަރމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފީއަކީ ރީފަންޑްކުރެވޭނެ ފީއެއް ނޫނެވެ.
މި މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފީ

ނުދައްކައިފިނަމަ،

ވަޒީފާދޭ

ފަރާތްތަކާމެދު ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތްތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  8ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރުން؛
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)(2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ތކުގެ
ޓ އެންޓްރީ ޕާސް ަ
ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމި ް
ށފައިވާ ޕާސްތަކާއި ،ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި ނުވާ
ތެރެއިން ،ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކޮ ް
ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުން؛

)(3

މި އަކުރުގެ ) (1އާއި ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރުމާއެކު،

ފީ

ނުދައްކައި

އިތުރަށް

ހިނގާ

ކޮންމެ

ދުވަހަކަށް

) 10/ދިހައެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާއެކު) 6 ،ހައެއް( މަސްދުވަހުގެފ ބަލައިގެނެވޭނެއެވެ.
މުއްދަތަށް ީ
)އ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފީ ދައްކަމުން ނުދާނަމަ،
އ
ފރާތާ ި
ޒފާދޭ ަ
ޖރިމަނާއާއެކު ފީ ދެއްކުމަށް ވަ ީ
އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންޫ ،
މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި ،އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފީ
ދެއްކުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ތ ދެވޭނެއެވެ.
ފރުޞަ ު
ރތަށްު ،

)ވ(

ށ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ ،ބިދޭސީ ފަރާތަ ް
ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމި ް
ދ
މ ު
ދ ބިދޭސީ ފަރާތާ ެ
ތތަކާއި އަ ި
ޓ ބާޠިލުކޮށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

ދ
ގ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ޭ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ެ 7
ފަރާތްތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  2ގެ ލެވެލް  4ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރުން؛

)(2

ބިދޭސީ ފަރާތާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ޤައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އެ ބިދޭސީއެއްގެ

)(2.1

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން،
ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން؛
އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ،

)(2.2

ދ
) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް ވަޒީފާ ޭ
އެހެން

ފަރާތެއްގެ

ނަމުގައި

ދޫކުރެވޭ

ވަރކް

ޕަރމިޓަކަށް

ބަދަލުކުރުން؛
މި ނަންބަރުގެ ) (2.2ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާދޭ އެހެން

)(2.3

ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރެވި ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދޭ ބިދޭސީ
ފަރާތް ،މި ނަންބަރުގެ ) (2.1ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
އެ ބިދޭސީއެއްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ
ބޭނުންކޮށްގެން ،ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން.
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މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ ވަޒީފާ
ދޭ ފަ ާ
އ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ މުއްދަތު،
ރތްތަކާމެދުެ ،
އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ވަރކް ޕަރމިޓް
ފީ

ނުދައްކާ

ބިދޭސީންގެ

ނިސްބަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

މގެ
އިތުރުކުރު ު

އިޚްތިޔާރު

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ފ(

ރވޭ ހާލަތުގައި،
މޓް ބާޠިލުކު ެ
ދ ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރ ި
މި މާއް ާ
އެ ވަރކް ޕަރމިޓާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑްކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ވަރކް ޕަރމިޓް ލިބިގެން

.24

)ހ(

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ

އ ދެނެގަނެވޭނެ
ކާޑެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތްތަ ް

ފަރާތްތައް ދެނެގަނެވޭނެ

އިންތިޒާމުތައް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުން

ވ
ތތަކަށް ދޫކުރެ ޭ
ވަރކް ޕަރމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ،އެ ފަރާ ް

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީއަކަށް ދޫކުރެވޭ ކާޑު ނުވަތަ
އެހެންވެސް ވަސީލަތަކީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ
ހިނދެއްގައި ،އެ ފަރާތަކަށް ދެއްކޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީ ފަރާތް
ވެރިފައިކުރެވޭ ގޮތަށް ،ބިދޭސީ މީހާގެ އަތުގައި ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އޮންނަންޖެހޭ
ނުވަތަ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި އެކްސެސިބަލް ވާންވާނެ އެއްޗެކެވެ.

)ނ(

ބިދޭސީން ،ވައިގެ މަގުން އަދި ކަނޑުމަގުން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދާނަމަ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކާޑު ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަސީލަތެއް އެ ބިދޭސީންގެ
އަތުގައި އޮތްކަން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކެޕްޓަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
އެފަދަ ވަސީލަތެއް ނެތް ބިދޭސީއަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ރ(

ތއްގެ ފުރާނައަށް
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް ،ބިދޭސީ ފަރާ ެ
ނުރައްކަވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކާޑު ނުވަތަ އެހެންވެސް
އރަށުން އަނެއް
ވަސީލަތެއް އެ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ އަތުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެ ފަރާތް އެ ް
ރަށަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ
ބިދޭސީ ފަރާތް ވެރިފައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅެނީ ،ކާޑެއް ދޫކޮށްގެން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެ
ދ
ނަމަ ،ކާޑުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ) 150/-އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތުން ،މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތަކަށް ،ބިދޭސީ މީހާގެ
އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ،އެ ބިދޭސީ ފަރާތް ޑިޓެންޝަނަށް ބަދަލުކުރެވި
ތރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ވެރިފައިކުރުމަށްފަހު ި
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ށ
އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހުއްދައެއް އޮތް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ ް
ރތާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
އުޅެމުންދާ ފަރާތެއް ނަމަ ،ވަޒީފާދޭ ފަ ާ

)(2

އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ނުވަތަ ހުއްދައެއް އޮތް
ކަމުގައިވިޔަސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތްތައް
ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ބާޠިލުކޮށް،
ގ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބިދޭސީން
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ެ 7
ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  3ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ފރާތް ޤައުމަށް ފޮނުވައި ލެވޭނެއެވެ.
ޢަމަލުކުރުމަށް ފަހު ،އެ ަ

ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު

.25

)ހ(

އިތުރުކުރުން

ތ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ،އެ ބިދޭސީއަކަށް
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީ ފަރާ ް
ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން،
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ބިދޭސީއަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ ،ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު،
މި އުސޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަށް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް
ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަވެފައި ނުވާނަމަ އެކަމެއް
ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.
)(1

ދމެދު
ެ
ފރާތާ
ަ
ދ
ވ ބިދޭސީ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ޭ
ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެ ޭ
ސޮއިކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމުގެ

މުއްދަތު

ހަމަވެފައިވާނަމަ،

އައު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ،މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ގޮތުގެ މަތިން އެ އެއްބަސްވުމުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުން.
)(2

ނ ހައްދާފައިވާ މެޑިކަލް ރި ޯޕޓުގެ
ދ ބިދޭސީ ފަރާތު ް
ށ އެ ޭ
ޓ ހޯދުމަ ް
ވަރކް ޕަރމި ް
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން އައު މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހައްދައި ހުށަހެޅުން.

)(3

ށ ހޯދާފައިވާ ހެލްތް ކަވަރ/
ފރާތަ ް
މށް އެދޭ ބިދޭސީ ަ
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދު ަ
އިންޝޫރެންސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އައު އިންޝޫރެންސެއް ހޯދައި މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅުން.

)(4

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ އެކަމަޑޭޝަން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ،
މި އުސޫލުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން "އެމަޑޭޝަން
ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން.
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ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އަދަދު21 :

)(5

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި އުސޫލުގެ  20ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު
ބަދަލުވެފައިވާ ނަމަ ،އައު ފޯނު ނަންބަރު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުން.

)(6

ކ ޕަރމިޓް
މި އުސޫލުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަރ ް
ފީ ދެއްކުން.

)ނ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރާ
ދ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކާމެ ު
)(1

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތްތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  8ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރުން.

)(2

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އެންޓްރީ ޕާސްތަކުގެ ތެރެއިން،
ޖ އެތެރެވެފައި ނުވާ
އެ ޕާސްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ރާއް ެ
ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުން.

)(3

މި މާއްދާގެ  1އަދި  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރުމާއެކު ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް
ތ
ގ މުއްދަ ު
އެކުލަވާލައި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަރކް ޕަރމިޓު ެ
އިތުރުކުރުމަށް ،މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ
ރތަށް ދެވޭނެއެވެ.
މުއްދަތެއް ވަޒީފާދޭ ފަ ާ

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  3ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ،
ދ
ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް ބާޠިލުކޮށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަ ި
ބިދޭސީ ފަރާތާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

ދގައި
މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއް ާ
ރތާމެދުި ،
ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ތތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  2ގެ ލެވެލް
ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
 4ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން.

)(2

ބިދޭސީ ފަރާތާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(2.1

ޤައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،އެ ބިދޭސީއެއްގެ
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން،
ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން.
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)(2.2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ފަރާތެއް ނަމަ،
ދ
) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް ވަޒީފާ ޭ
އެހެން

ފަރާތެއްގެ

ނަމުގައި

ދޫކުރެވޭ

ވަރކް

ޕަރމިޓަކަށް

ބަދަލުކުރުން.
)(2.3

މި ނަންބަރުގެ ) (2.2ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާދޭ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރެވި ،ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދޭ ބިދޭސީ
ފަރާތް ،މި ނަންބަރުގެ ) (2.1ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
އެ ބިދޭސީއެއްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ
ބޭނުންކޮށް ،ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ ވަޒީފާ
ދޭ ފަރާ ް
ތތަކާމެދު ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ މުއްދަތު،
އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ވަރކް ޕަރމިޓް
ރމުގެ އިޚްތިޔާރު
މުއްދަތު އިތުރުނުކޮށް ތިބި ބިދޭސީންގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އިތުރުކު ު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ޅ(

ޓ ބާޠިލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި،
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމި ް
އެ ވަރކް ޕަރމިޓާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑްކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖެއިން

.26

ބޭރުގައި ހުއްޓާ

ރާއްޖެ ވަދެވޭނީ ،މި އުސޫލުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ބިދޭސީ ފަރާތުގެ

ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު

ރމުންނެވެ.
ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކު ު

ހަމަވުން
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

މވެފައިވާނަމަ ،އެ މީހަކަށް
ތ ހަ ަ
ގ މުއްދަ ު
ތ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓާ ވަރކް ޕަރމިޓު ެ
ބިދޭސީ ފަރާ ް

.27

)ހ(

ބަދަލުކުރުން )އެމްޕްލޯޔަރ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއެއް ،އެ ފަރާތަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ
ރތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ،
ރތް ނޫން ވަޒީފާދޭ އެހެން ފަ ާ
ވަޒީފާދޭ ފަ ާ

ޗޭންޖް(

އދޭ ބިދޭސީއަށް
ެ
ގ ނަމުގައި ބަދަލުކުރަން
އައު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތު ެ
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ވަޒީފާދޭ

ރތް
ފަ ާ

ބަދަލުކުރާނީ

އެކްސްޕެޓް

އޮންލައިން

ސިސްޓަމް

ށ
މެދުވެރިކޮ ް

"އެމްޕްލޯޔަރ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް" ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
)ނ(

އެމްޕްލޯޔަރ ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް ފުރިހަމަވާނީ އައު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ،މި ގަވާއިދު
ގ
 25ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދައްކައި ،އައު ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ެ
ނަމުގައި ބަދަލުކުރަން އެދޭ ބިދޭސީއަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ލިބުމުންނެވެ.
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)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު
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ތ ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ތިރީގައި
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
މި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެ ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
)(1

ވަޒީފާދޭ

ތ
ފަރާ ް

ބަދަލުކުރަން

އެދޭ

ފަރާތަށް

ބިދޭސީ

ފއިވާ
ށ ަ
ދޫކޮ ް

ރތުން
ދ ފަ ާ
ފ ވަޒީފާ ޭ
މ ނުވެ ،ވަރކް ޕަރމިޓް ީ
ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު ހަ ަ
ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާނަމަ ،ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
އެ ވަގުތު އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ )ނޯ އޮބްޖެކްޝަން( ލިޔުން ހުށަހެޅުން.
)(2

އައު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމެންޓް.

)(3

ށ
ބިދޭސީ ފަރާތް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤާމުގެ ކޯޓާ ،އައު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަ ް
ލިބިފައިވުން.

)(4

މި އަކުރުގެ ) (2) ،(1އަދި ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކުގެ
ފރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ،މި އުސޫލުގެ
އިތުރުން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަށް ު
15

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާ

ކަމެއް

ފުރިހަމަނުވާނަމަ

އެކަމެއް

ފުރިހަމަކުރުން.
)ބ(

ތ ބަދަލުކޮށް ،އައު ވަޒީފާދޭ
ފރާ ް
ދ ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތުގެ ނަމުގައި ،ވަރކް ޕަރމިޓް ލިބުމުން ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
ދމެދު ވަޒީފާގެ
މަތިން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ެ
އެއްބަސްވުމެއް

ހަދައި

ސޮއިކޮށް،

އެކަން

އެކްސްޕެޓް

ސިސްޓަމް

މެދުވެރިކޮށް

މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
މަޤާމު ބަދަލުކުރުން

.28

)ހ(

)އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް(

ޤމު ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ ،ވަރކް ޕަރމިޓުގައިވާ
ރތުގެ މަ ާ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަ ާ
މަޤާމު ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް "ސައިޓް އެންޑް އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް
ރިކުއެސްޓް" ހުށަހަޅައިގެން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ރތަށް ކޯޓާ ލިބިފައިވާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމު ބަދަލުކުރުމަކީ ،ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
އައު މަޤާމަކަށް ބަދަލުވުމެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މަޤާމު ބަދަލުކުރެވޭނީ،
ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތުގައެވެ.

ވަރކްސައިޓް ބަދަލުކުރުން
)ސައިޓް ޗޭންޖް(

.29

)ހ(

ށފައިވާ ވަރކް ސައިޓް ނޫން ،ވަޒީފާދޭ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮ ް
ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ އެހެން ވަރކް ސައިޓަކަށް ބަދަލުވާން އެދޭނަމަ ،އެކްސްޕެޓް
އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް "ސައިޓް އެންޑް އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް"
މެދުވެރިކޮށް ވަރކް ސައިޓް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު21 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ވަރކް ޕަރމިޓުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކު ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކްސައިޓް
ށ
ނޫން އެހެން ސައިޓަކަށް ބަދަކުރެވޭނީ ،އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ފ
"ސައިޓް އެންޑް އޮކިއުޕޭޝަން ޗޭންޖް ރިކުއެސްޓް" ހުށަހަޅައިގެން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ީ
ދައްކާފައިވާ މުއްދަތުގައެވެ.

)ނ(

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

ބަދަލުކުރެވޭ

ވަރކް

ޕަރމިޓް

ދޫކުރެވިފައިވާ

ޓ
ކޯ ާ

މޤާމުގެ
ަ

ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
ޕާސްޕޯޓް އައު ކުރުން

.30

ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލުން

.31

)ހ(

ވަރކް ޕަރމިޓެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއެއްގެ ޕާސްޕޯޓު އައުކޮށް
ރތުން ،އެ ބިދޭސީއެއްގެ ވަރކް ޕަރމިޓުގައި
އައު ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދައިފިނަމަ ،ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުން "ޕާސްޕޯޓް އެޑް
ރިކުއެސްޓް"

ހުށަހަޅައިގެން،

ޕާސްޕޯޓަށް

ގެނެސްފައިވާ

ބަދަލުތައް

އަޕްޑޭޓް

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޕާސްޕޯޓު އައުކުރެވިއްޖެ ނަމަ،
އެ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މަޢުލޫމާތު އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި
އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެއެވެ.

ނުވަތަ ފިލުން

ށ
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަ ް
ފިލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އޭނާ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ
ރތުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަ ާ

ވަރކް ޕަރމިޓް

.32

ވަރކް ޕަރމިޓް ބާޠިލުކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދު  23މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ބާޠިލުކުރުން
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.33

)ހ(

ފެށުމުގެ ކުރިން

ށ ދޫކޮށްފައިވާ
ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީން ،އެ ފަރާތްތަކަ ް

ދޫކޮށްފައިވާ

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

އެމްޕްލޯއިމެންޓް
އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން
ރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
ބިދޭސީންނަށް
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގެ

)ށ(

)(1

ޞައްޙަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް އޮތް ފަރާތްތައް.

)(2

ޞައްޙަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް ނެތް ފަރާތްތައް.

ގ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޞައްޙަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް
މި މާއްދާގެ )ހ( ެ
އެޕްރޫވަލް އޮތް ފަރާތްތައް ،ތިރީގައި މިވާ  2ބަޔަން ބެހިގެންދެއެވެ.
)(1

ޞައްޙަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް އަދި ވަރކް ވީޒާ އޮތް ފަރާތްތައް.
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އަދަދު21 :

)(2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޞައްޙަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް އޮތް ނަމަވެސް ،ވަރކް ވީޒާ ނެތް
ފަރާތްތައް.

)ނ(

މ މާއްދާގެ
ދ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންި ،
މި މާއްދާގެ )ހ( އަ ި
)ށ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)(1

ރން،
ތރީޚުގެ ) 30ތިރީސް( ދުވަސް ކު ި
ތ ހަމަވާ ާ
ވަރކް ވީޒާގެ މުއްދަ ު
އެ ފަރާތުގެ ވަރކް ޕަރމިޓް ހެއްދުމަށްޓަކައި "ވަރކް ޕަރމިޓް އެޕްލިކޭޝަން"
އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުގައި "ކްރިއޭޓް" ކުރަންވާނެއެވެ.

)(2

ށ
ދމަ ް
މި އުސޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯ ު
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ،އެޕްލިކޭޝަން ކްރިއޭޓްވި ތާރީޚުން
ފެށިގެން ) 20ވިހި( ދުވަހުގެ ެ
ތރޭގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައި ،ވަރކް ވީޒާ
ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ މުއްދަތުގެ
ތތައް،
ށ އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ފަރާ ް
މ ް
މޓް ހޯދު ަ
ތެރޭގައި ވަރކް ޕަރ ި
އ
ރތްތަ ް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ގ ލެވެލް  8ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަ ި
ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ ެ 1
ތން ޢަމަލުކޮށް،
ވަރކް ވީޒާ ީ
ޓ އެޕްލިކޭޝަން
ކ ޕަރމި ް
ފ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ވަރ ް
ޞތު ދެވޭނެއެވެ.
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރު ަ

)ބ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަރކް ވީޒާ ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ދ
ދސީ ފަރާތާމެ ު
ރތްތަކާއި އަދި ބި ޭ
ކުރިން ،ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހައްދާ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި
ރތާމެދުި ،
ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ތތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  2ގެ ލެވެލް
ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
 4ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން.

)(2

ބިދޭސީ ފަރާތާމެދު ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ޤައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުން ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،އެ ބިދޭސީއެއްގެ

)(2.1

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބޭނުންކޮށް ،ޤައުމަށް
ފޮނުވައިލުން.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ފަރާތެއް ނަމަ،

)(2.2

) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެ
ތރޭގައި ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް ،ވަޒީފާދޭ
އެހެން

ފަރާތެއްގެ

ނަމުގައި

ދޫކުރެވޭ

ވަރކް

ޕަރމިޓަކަށް

ބަދަލުކުރުން.
މި ނަންބަރުގެ ) (2.2ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާދޭ އެހެން

)(2.3

ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަ ް
ޓ ނުހޯދޭ ބިދޭސީ
ށ ބަދަލުކުރެވި ،ވަރކް ޕަރމި ް
ފަރާތް ،މި ނަންބަރުގެ ) (2.1ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން،
އެ ބިދޭސީއެއްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ
ބޭނުންކޮށް ،ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ
ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
ތތަކާމެދު ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ މުއްދަތު،
އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދައި ތިބި ބިދޭސީންގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އިތުރުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ކ(

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،އެ ބިދޭސީ
ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑްކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)އ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،މި މާއްދާގެ
)ށ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރި މުއްދަތަށް )ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނެތްކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް( ސަރުކާރަށް
ށ
ޓ ހޯދުމަ ް
ފ ދައްކާނެ ކަމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއެކު ވަރކް ޕަރމި ް
ދައްކަންޖެހޭ ވަރކް ވީޒާ ީ
އެދި ހުށަހެޅުމުން ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް،

.34

)ހ(

ވަރކް ޕަރމިޓެއް ނެތި

މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ،ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދައި ،މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް
ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަކީ ،ނުވަތަ ބިދޭސީއަކު ލައްވައި މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަކީ

ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި

މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މަނާކަމެކެވެ.

ގެންގުޅުން

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާމެދު،
އަދި އެ މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތްކުރާ
ބިދޭސީ ފަރާތާމެދު ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ
ފަރާތްތަކާމެދު ،އަދި އެ މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަޒީފާދޭ
ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
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އަދަދު21 :
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

މަތިން ޢަމަލުކުރުމާއެކު ،އެ އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ތތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ  2ގެ ލެވެލް  4އާއި  7އާއި
ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
ދެމެދުގެ ލެވެލެއްގައި ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.
)(2

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ
މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ފަރާތްތަކާމެދު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ
8

ވަނަ

މާއްދާއާއި

11

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ބިދޭސީ

ފަރާތްތައް

ގ ލެވެލް  3ގައި ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއެކު
ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ޓިއަރ ެ 1
އެ ފަރާތްތައް އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވައިލެވޭނެއެވެ.
ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުގެ

.35

)ހ(

މައްޗަށް ދޫކުރެވޭ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓަކީ ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ
އެހެންވެސް ހުއްދައަކީ ،ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައެއް ކަމުގައި

ވަރކް ޕަރމިޓް

ބެލެވިއްޖެނަމަ ،އެ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޖަދުވަލު 5

ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމާއި ރީފަންޑް ކުރުމުގެ އުސޫލު

ތަޢާރުފު

.1

މި އުސޫލަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ.

ނަން

.2

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

މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންނަ

.3

)ހ(

ބިދޭސީންނަށް ދައްކަންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ނަގާ ޑިޕޮޒިޓަކީ،
މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއެވެ.

ޑިޕޮޒިޓުގެ މަޤްޞަދު

)ށ(

ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ،ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް
އެޕްރޫވަލްއެއްގެ

ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އައިސްފައިވާ

ބިދޭސީއަކު

ސަރުކާރުން

ވއިދުގެ ދަށުން
މ ގަ ާ
ފރާތުން ި
ފުރުވައިލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ަ
އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އުފުލައިފައިނުވާ ހާލަތެއްގައި އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހިނގާނެ
ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރުމަށް ބަހައްޓާ ޑިޕޮޒިޓެކެވެ.
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ

.4

)ހ(

ޑިޕޮޒިޓުގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ) 3ތިނެއް( ހާލަތުގައެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތްތައް

)(1

މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމަށް އެދޭ
ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ
އެންޓްރީ ޕާސް ،ދޫކުރެވޭނީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

)(2

ތ
މި ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
)އެމްޕްލޯޔަރ ޗޭންޖް( ކުރެވޭނީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

)(3

ތ
މި ގަވާއިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާ ް
ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭނީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ

.5

)ހ(

ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު

ޑިޕޮޒިޓް

ފައިސާގެ

ގޮތުގައި

ދައްކަންޖެހޭ

އަދަދު

ކަނޑައެޅޭނީ،

ރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް ވައިގެ މަގުން ދިއުމަށް
ޓިކެޓަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާއަށާއި ،ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީއަކާ
ތކުގެ މައްޗަށް
ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހިދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތަފާތު ޚަރަދު ަ
ބަލައިގެންނެވެ.
)ށ(

އެކި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިޕޮޒިޓް ރޭޓްސް" ގެ ތާވަލު މިނިސްޓްރީން
އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު21 :

)ނ(

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިޕޮޒިޓް ރޭޓްސް" ގެ ތާވަލަކީ ،ޓިކެޓުގެ
ޚަރަދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މުރާޖަޢާކޮށްގެން އާންމުކުރެވޭނެ
ތާވަލެކެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުން

.6

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދައްކާނީ ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުންނެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ

.7

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަހައްޓާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ސަރުކާރުން

)ހ(

ސަރުކާރުން ބޭނުން

ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް

)(1

ށ
ޖ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު ސަރުކާރުން ފުރުވައިލުމަ ް
ރތުން ރާއް ެ
ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
މށާއި ،ޕާސްޕޯޓު
ތރޭގައި ،ޓިކެޓް ގަތު ަ
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް )މީގެ ެ
ހެއްދުމަށާއި ،ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި،
މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ(.

)(2

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއެއްގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް
ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހުން.

)(3

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހިފައި ނުދައްކައި އޮތް ކޯޓާ ފީ ،ނުވަތަ
ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް.

)(4

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން
ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެ ޚަރަދެއް.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ
ފައިސާ ރީފަންޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ބިދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖޭގައި ހުއްޓައި ސަރުކާރުން
ގ ) (3) ،(2އަދި ) (4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ެ
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޑިޕޮޒިޓް
ފައިސާ އަލުން މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނުއުފުލައިގެން ނުވަތަ
ރތުން ބަހައްޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ
އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ށ ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ އިތުރުވާ އަދަދު،
އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދަކަ ް
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ދ
ރތްތަކާމެ ު
ޢމަލުނުކުރާ ފަ ާ
މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމާއެކު
66

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އ
ރތްތަ ް
އެ އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ޓިއަރ  2ގެ ލެވެލް  8ގައި ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެއެވެ.
ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި

.8

)ހ(

ބަހައްޓާ ފައިސާ

މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ،ވަކި ހާލަތްތަކަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކަންތައްތަކަކާ
ގުޅިގެން ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި،

ރީފަންޑްކުރުން

ޑ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ޑި ޮޕޒިޓް ރީފަން ް
ކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

ޓ ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކެންސަލް
އެންޓްރީ ޕާސް ،ވަރކް ޕަރމި ް
ކުރުން؛

)(2
)ށ(

ތ ބަދަލުކުރުން؛
ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް

ގ
ފރާތު ެ
ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ ފައިސާ ރީފަންޑް ކޮށްދެވޭނީ ،ވަޒީފާދޭ ަ
ނަމުގައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ
ތ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑްކުރެވޭނެއެވެ.
ހާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
)(1

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިސާ
ރީފަންޑް ކޮށްދިނުމަށް އެދުން؛

)(2

ރތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދަންކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއް
ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
އެ އިދާރާއަކަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަކަށް ރީފަންޑް ފައިސާ
އދި
ޖަމާކޮށްދިނުން؛ ަ

)(3

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ވިޔަފާރި އުވައިލުމުގެ މަރުޙަލާގައި ،އެ ފަރާތެއްގެ
ނަމުގައި ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ބަހައްޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ
ދޫކުރެވޭނީ ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

)(4
)ރ(

ތ ނިޔާވުމުން އެހެން ފަރާތަކަށް ރީފަންޑްކޮށްދިނުން.
ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ
ށ
ވިޔަފާރި އުވާލެވިފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަ ް
ޓ
ޓ އަމުރެއްގެ ދަށުން ކޯ ު
ރޢީ ކޯ ު
ބަހައްޓައިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޝަ ު
މެދުވެރިކޮށެވެ.

)ބ(

ތ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
މަރުވެފައިވާނަމަ ،ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

)ޅ(

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ،އެ ޑިޕޮޒިޓް ދައްކާފައިވާ
ވަޒީފާދޭ

އސާ ދެއްކުމަށް
ރތުގެ ނަމުގައި ގެންނަ އެހެން ބިދޭސީއަކަށް ޑިޕޮޒިޓް ފަ ި
ފަ ާ

ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ނުކޮށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތުގައި،
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އެ ފައިސާ ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ރީފަންޑް

.9

ކުރުމަށް އެދި

ށހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން
ށ އެދި ހު ަ
އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުން ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުމަ ް
ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް ) 6ހައެއް( މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަން ސްލިޕެއް؛

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

)ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަން ސްލިޕެއްގައި ،އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ،ބޭންކް

ލިޔެކިޔުންތައް

އެކައުންޓުގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ (.ބޭންކް ވެރިފިކޭޝަން ސްލިޕުގެ
ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ލިޔުންތަކެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ރީފަންޑް
ނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް

.10

)ހ(

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ،ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުގެ ނަމުގައިވާ ޗެކެއްގެ ކޮޕީއެއް؛ ނުވަތަ

)ށ(

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް؛

)ނ(

ފައިސާ ޖަމާކުރިކަމުގެ ނުވަތަ ފައިސާ ނެގިކަމުގެ ސްލިޕް؛

)ރ(

ބޭންކުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއް.

މި ގަވާއދުގައި ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޖަދުވަލު 6

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން "އެކަމަޑޭޝަން"
ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އުސޫލު

ތަޢާރުފު

.1

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

ނަން

.2

ރތުން
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަ ާ

އެކަމަޑޭޝަން

.3

އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ގޮތްތައް

ފރާތްތަކުން ،ބިދޭސީންގެ
ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ގެންނަ ވަޒީފާދޭ
އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ،އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކުރުމަށް

މަސައްކަތް

ގެންނަ

ބިދޭސީންގެ

އެކަމަޑޭޝަން

ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހަމަޖައްސައިދޭ
ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ،އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުން.
)ށ(

ރތުން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ،އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެންނަ
ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ބިދޭސީންނަށް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުން.

)ނ(

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީއަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ،
އެ ބިދޭސީ ފަރާތް އަމިއްލައަށް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުން.

ވިޔަފާރި އުސޫލުން

.4

އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދޭ

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން

ފރާ ް
ަ
ތތަކުން،

ގަވާއިދު

ނަންބަރު:

2020/R-103

)ބިދޭސީ

މުވައްޒަފުންގެ

ނ
މގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށު ް
ތ ރަޖިސްޓަރީކުރު ު
އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާ ް

މިނިސްޓްރީގައި

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރުން
އެކަމަޑޭޝަން

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

.5

)ހ(

ފެސިލިޓީތައް ރަޖިސްޓަރީ

މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

ގ
ތތަކުން ،އަދި އެ މާއްދާ ެ
ބަޔާންކުރާ ފަރާ ް

ރތަކުން ،އެ ފަރާތްތަކުން އެކަމަޑޭޝަން
ދ ފަ ާ
ފ ޭ
)ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީ ާ

ކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ

ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަން ނުވަތަ ތަންތަން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ

ހުއްދަ ހޯދުން

އުސޫލެއްގެ

މަތިން

މިނިސްޓްރީގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށް،

އެތަންތަން

އެކަމަޑޭޝަން

ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީތައް
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ،މި އުސޫލުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،މި އުސޫލުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ،
69

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނުގައި
ހުންނަންވާނޭ އާންމު މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދުމުގައި

.6

)ހ(

އެކަމަޑޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަޒީފާ
އަދާކުރުމަށް

ހުށަހެޅުން

ބިދޭސީ

ފަރާތަކަށް

ވަރކް

ޕަރމިޓް

ދޫކުރެވޭނީ،

މިނިސްޓްރީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އެ ބިދޭސީ ފަރާތަށް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައިވާ
ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުމުންނެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ބިދޭސީ ފަރާތަށް އެކަމަޑޭޝަން
ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަނަކީ ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
މިނިސްޓްރީގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ބޭނުންކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ދޫކޮށްފައިވާ

ތަނަކަށް

ވާންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ،ހުއްދަ
ނުހޯދައި ،އެކަމަޑޭޝަންގެ

.7

)ހ(

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ނުވަތަ ހުއްދަ ނުހޯދައި
ފރުކޮށްދިނުމާއި،
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ޯ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،

ށ
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ހިންގުމާއި ،އެ ތަންތަނުގައި ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބުމަކީ

ހިންގުމާއި ،ބިދޭސީން
ބައިތިއްބުން

މަނާކަމެކެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ،މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ

.8

އެކަމަޑޭޝަން

ގުޅޭގޮތުން ،މި ގަވާއިދުގައާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ،ވަޒީފާދޭ

ފެސިލިޓީތަކުގައި ބައިތިއްބާ

ފރާތްތައް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށް ،ބިދޭސީ ަ

ބިދޭސީން ބެލެހެއްޓުން
ބިދޭސީންނަށް

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ބައިތިއްބާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކާ

.9

އެކަމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ
ތަނަކީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްނަމަ ،އެ ތަން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ބޭނުމަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ،އެ ތަނުގައި ބައިތިއްބާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި،

ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

އިތުރު ފަރާ ް
ތތަކަކުން ތަން ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ އެކަން ،ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން،

ބެލެހެއްޓުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަން ހިންގާ ފަރާތަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް
ހަމަޖައްސައިދޭ
ތަންތަނުގައި ހުންނަންވާނޭ
އާންމު މިންގަނޑުތައް

.10

ރއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ
އ ދި ި
ފރާތްތަ ް
ފ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީ ާ
ގ
އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ހުންނަންވާނީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2021/R-15 :ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ެ
މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސާ ތަންތަނުގެ ޢާންމު މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކުރާ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

70

ވޮލިއުމް50 :
އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ

އަދަދު21 :

.11

ފުރިހަމައަށް އެކަމަޑޭޝަން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

މި އުސޫލުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މިންގަނޑަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް
ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ބިދޭސީންނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން "އެކަމަޑޭޝަން"

ހަމަޖައްސައިދިނުން

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ބަލައި ޗެކްކުރުން

.12

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.13

އެންގުން

.14

)ހ(

ރ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓަ ީ
ކުރެވި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތައް
ފުރިހަމަވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމު ެ
ގ ގޮތުން ،މިނިސްޓްރީން އެ ތަންތަން ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.

)ށ(

ފެސިލިޓީގެ

އެކަމަޑޭޝަން

ގޮތުގައި

ބޭނުންކުރާ

ތަންތަނަކީ،

މި

އުސޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ހިންގާ ތަންތަންތޯ ބެލުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނާއި ،އެ ތަންތަނާ
ގުޅުންހުރި

ތަންތަން،

މަދުވެގެން

އަހަރަކު

އެއްފަހަރު

މިނިސްޓްރީން

ބަލައި

ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރާ ތަންތަން ބަލައި ޗެކްކުރާއިރު ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް
ދ
ނުފެތޭ ތަންތަން ،މި އުސޫލުގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތަ ް
ށ އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އަންގައި ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން
ރތްތަކުން
ދ ފަ ާ
ތތަކުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ޭ
ދ ފަރާ ް
އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ޭ
މި އުސޫލުގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ކަންކަން އިޞްލާޙު
ނުކޮށްފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
އ
ރތްތަ ް
ދ ފަ ާ
ދ  8ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ޭ
ޢަމަލުކޮށް އަ ި
ތ
ސަސްޕެންޑްކުރާ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  8ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާ ް
އ
ރތްތަ ް
ސަސްޕެންޑްކޮށް އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަ ާ
ސަސްޕެންޑްކުރާ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  8ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރި
ތ ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާ ް

މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު
ދ ި
ރތްތަކާމެ ު
މި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ފަ ާ
އެޅޭނެއެވެ.
މި އުސޫލުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ ނުވަތަ މި އުސޫލުގެ އެއްވެސް
މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޚިލާފުވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،އެކަން
ލަސްނުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޖަދުވަލު 7

އ ސ ޫލ ު
ފ ި ޔ ަ ވ ަ ޅ ު އ ެ ޅ ުމ ު ގ ެ ު

ތަޢާރުފު

.1

މި އުސޫލަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  43ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ.

ނަން

.2

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.

އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު

.3

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

ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ފަރާތްތައް

.4

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުން؛

)ށ(

ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛

)ނ(

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން
)ސަސްޕެންޝަން(.

)ރ(

ބްލެކްލިސްޓުކުރުން.

އ ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ފަރާތްތަ ް
)ހ(

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް؛
ޒފާއަށް ބިދޭސީ
ތރޭގައި ،ކޯޓާ ދޫކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަ ީ
ފރާތްތަކުގެ ެ
)ވަޒީފާދޭ ަ
ފރާތްތަކުގެ އި ު
ދ ަ
ޓ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ޭ
ށ ވަރކް ޕަރމި ް
ފަރާތަކަ ް
ތރުން ،ބިދޭސީ
ށ
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަ ް
ވަޒީފާ ދީގެން ގެންގުޅޭ ،ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ(.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް؛

)ނ(

ރތް؛
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަ ާ

)ރ(

އުސޫލުން،

ވިޔަފާރި

ވަޒީފާދޭ

ށ
ރތްތަކަ ް
ފަ ާ

ބިދޭސީންގެ

އެކަމަޑޭޝަން

ތތައް؛
ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާ ް
)ބ(

މ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ހައްދަންޖެހޭ
މށްޓަކައި ި
ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދު ަ
ތތައް؛
މެޑިކަލް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާ ް
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ތން ،ހޯދަންޖެހޭ
އ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަ ި
ޓ ހޯދުމަށްޓަކަ ި
ވަރކް ޕަރމި ް
ތތައް.
ހެލްތް ކަވަރ /އިންޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާ ް

ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހާލަތްތައް

.5

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ

.6

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ށ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ،ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގއާ ގުޅުންހުރި
މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން؛

)ށ(

ށ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ތ
ޢމަލާތެއްގައި ،ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާ ު
ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މު ާ
ހުށަހެޅުން؛

)ނ(

ށ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ތ
ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ،ޝައްކުކުރެވޭ މަޢުލޫމާ ު
ހުށަހެޅުން؛

)ރ(

ށ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން؛

)ބ(

ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން؛

)ޅ(

މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ،މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި،
އަންގާ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން؛

)ކ(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވުން؛

)އ(

ފރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައްތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ަ
ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުން؛

)ވ(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ބަލަމުންދާ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން
ސަސްޕެންޑް ނުވަތަ ބްލެކްލިސްޓު ކުރުން؛

)މ(

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ،މި ގަވާއިދުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހާލަތެއް.

ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުން

)ހ(

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ،މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ތއް ބާޠިލުކޮށް،
ތށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ަ
ބަލައި ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ފިޔަވަޅު އެޅޭ ފަރާ ަ
ށ
އެ ހުއްދަތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތް އަނބުރާ ޤައުމަ ް
ފޮނުވައިލަން އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
73

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބާޠިލުކުރެވޭނެ ހުއްދަތައް ތިރީގަ ި
މިވަނީއެވެ.
)(1

ތކަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެނައުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ަ
ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ؛

)(2

މޓް؛
ށ ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރ ި
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަ ް

)(3

ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދައެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ،
އެންޓްރީ ޕާސް ނުވަތަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް؛

ޖޫރިމަނާ ކުރުން

.7

ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން.

.8

)ހ(

މި

ގަވާއިދާ

ޚިލާފުވާ

ރތްތައް
ފަ ާ

މ
ި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

މނާ
ޖރި ަ
ޫ

ކުރެވޭނީ

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

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކާނީ މިނިސްޓްރީއަށް
ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކަށެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ،މި އުސޫލުގެ  6އަދި  8ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

)ހ(

)ސަސްޕެންޑްކުރުން(

އ
ށދެވޭ ޚިދުމަތްތަ ް
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޯރުކޮ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުކަނޑައިލުން ނުވަތަ ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ
އ
އ ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ ދަރަޖަތަ ް
ފރާތްތަ ް
ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ،ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ަ
މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ ނަންބަރުގައި އެވަނީއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތަކަށެވެ.
)(1

) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް؛

)(2

) 90ނުވަދިހަ( ދުވަސް؛

)(3

) 180އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ( ދުވަސް؛
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)(4

) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަސް؛

)(5

) 2ދޭއް( އަހަރުދުވަސް؛

)(6

) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަސް؛

)(7

) 10ދިހައެއް( އަހަރުދުވަސް؛

)(8

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން؛

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ތއް ސަސްޕެންޑް
ފރާތް ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ސަސްޕެންޑް ކުރާ ަ
ރޢާޔަތްކޮށެވެ.
ކުރާ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ،ސަސްޕެންޑް ކުރާ ހާލަތާއި ދަރަޖައަށް ި

)ބ(

ގ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ެ
އ ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލައާ
ށ ނުވަތަ އެ ފަރާތެ ް
ށ ރިޢާޔަތްކޮ ް
ސަސްޕެންޑް ކުރި ހާލަތަ ް
ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،އެ ފަރާތެއް ސަސްޕެންޝަން
އުނިކުރުން ،ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ މުއްދަ ު
ތ ބަދަލުކުރުން ،ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް
ކޮށްފައިވާ ދަރަޖަ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބްލެކްލިސްޓުކުރުން

.9

ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް

.10

)ހ(

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ބަލައި ،ބްލެކްލިސްޓުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ދ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބްލެކްލިސްޓުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެ ު
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ،ވަކި ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން
އެއް ފިޔަވަޅަށް ވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅު ވަކިން ނުވަތަ އެކުއެކީގައި އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ
ފިވަޔަޅުތައް އެޅުން.

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

)(2

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުން.

)(3

ތ އާންމުކުރުން.
ބްލެކްލިސްޓުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާ ު

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ހާލަތެއްގައި ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމުގައި،
ނ
މ އުސޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަ ާ
ތމެދު ި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާ ާ

ހާލަތެއްގައި ގަވާއިދާ

ކުރެވޭނެއެވެ.

ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު
ފިޔަވަޅު އެޅުން
ބްލެކްލިސްޓު ކުރެވޭނެ
ގޮތްތައް

.11

ތތައް،
މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ ފަރާ ް
ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް މި އުސޫލާ އެކުގައި މިވަނީއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ

އަދަދު21 :

.12

ފިޔަވަޅުތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލް
މި އުސޫލާ އެކުގައި މިވަނީއެވެ.

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް
ޓިއަ
ރ

ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލް
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ ޚިދުމަތް

•
.1

ލެވެލް 1

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

2

3

4

5

6

7

މައްސަލައަކާ

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

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން.

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް

ދުވަސް 60

ދުވަސް

ދުވަސް

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

.2

•
•
•

ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން.

•

އައު ކޯޓާ ދޫކުރުމާއި ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުން.

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން.

ދުވަސް 60

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން.

ދުވަސް

ދުވަސް

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

.3

•
•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން.

•

ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން.

•

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު/

ނުވަތަ މައްސަލަ

ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.

މައްސަލައަކާ

)އާރް ކޯޓާ ހިމެނޭ ގޮތަށް(
އައު ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން.

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން

މައްސަލައަކާ

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

ގުޅިގެން ކުރެވޭ

ހައްލުވަންދެން.

ދޫކުރުން.

•

ލެވެލް 8

ދުވަސް 60

ދުވަސް

ދުވަސް

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.

ސައިޓް ބަދަލުކުރުން.
•

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

.4

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން.

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން.

•

ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން.

•

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު

މައްސަލައަކާ
ދުވަސް 60

ދުވަސް

ދުވަސް

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

.5

•
•

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

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން.

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން.

•

ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން.

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.

 /ސައިޓް ބަދަލުކުރުން.
ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން.

ގުޅިގެން ކުރެވޭ

މައްސަލައަކާ
ދުވަސް 60

ދުވަސް

ދުވަސް

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.
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ވޮލިއުމް50 :
•

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު
 /ސައިޓް ބަދަލުކުރުން.

•

ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން.

•

ކޯޓާއާއި ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުން.

•

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

.6

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން.

•

އައު ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރުން.

•

ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑް ކުރުން.

•

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޤާމު

މައްސަލައަކާ
ދުވަސް 60

ދުވަސް

ދުވަސް

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

 /ސައިޓް ބަދަލުކުރުން.
•

ކޯޓާ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން.

•

ކޯޓާއާއި ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު އިތުކުރުން.

•

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އައްޔަންކުރުން.

•

ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހުރިހާ

ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.

މައްސަލައަކާ
.7

ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑައިލުން.

ދުވަސް 60

ދުވަސް

ދުވަސް

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.

ބިދޭސީ ފަރާތް
ޓިއަ

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ

ރ

ޚިދުމަތް

1

2

.3

ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް/
އައު ވަރކް ޕަރމިޓް ދިނުން.
ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން.
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ،ވަރކް ސައިޓް އަދި އޮކިއުޕޭޝަން
ބަދަލުކުރުން.

ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލް
ލެވެލް

ލެވެލް 2

ލެވެލް 3

ލެވެލް 4

1
އަހަރު

 2އަހަރު

 5އަހަރު

 10އަހަރު

1
އަހަރު

 2އަހަރު

 5އަހަރު

 10އަހަރު

1
އަހަރު

 2އަހަރު

 5އަހަރު

 10އަހަރު

1
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ލެވެލް 5
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު
ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު
ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު
ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ރ ެ ޕ ް ރ ެޒ ެ ނ ް ޓ ޭ ޓ ި ވ ް ސ ް
ވ ަ ޒ ީ ފ ާ ދ ޭ ފ ަ ރ ާ ތ ުގ ެ މ ުއ ްވ ައ ް ޒ ަ ފ ުނ ް އ ަ ދ ި ވ ަ ކ ި ފ ަ ރ ު ދ ުނ ް
ޓިއަރ

.1

ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލް

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ
ޚިދުމަތް

ލެވެލް 1

ލެވެލް 2

ލެވެލް 3

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

ހުއްޓައިލުން.

ލެވެލް 4

ލެވެލް 5

ލެވެލް 6

 1އަހަރު

 2އަހަރު

 5އަހަރު

ލެވެލް 7
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ
މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

އ ެ މ ް ޕ ްލ ޯ އ ި މ ެ ނ ް ޓ ް އ ެ ޖ ެ ނ ްސ ީ
އެ އެޖެންސީއެއްގެ ނަމުގައި އެކްސްޕެޓް
.1

ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ އައު ފަރާތެއް
އައްޔަންކުރުން
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވެއްގެ ގޮތުގައި

.2

ރަޖިސްޓަރީކުރުން.

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް

.3

ހުއްޓައިލުން

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ
 1އަހަރު

 5އަހަރު

 2އަހަރު

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ
މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ

 1އަހަރު

 2އަހަރު

 5އަހަރު

 1އަހަރު

 2އަހަރު

 5އަހަރު

ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ
މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ
މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

އެކަމަޑޭޝަން ޕްރޮވައިޑަރ
ޓިއަރ

ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލް

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ
ޚިދުމަތް

ލެވެލް 1

ލެވެލް 2

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

3

4

5

6

7

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެކަމަޑޭޝަން
.1

ފެސިލިޓީތަކުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ބިދޭސީން
އެކަމަޑޭޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް )ފެސިލިޓީ ބުކްކުރުމުގެ

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

ޚިދުމަތް(

ލެވެލް 8

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ
މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

އައު އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
ހުއްޓައިލުން އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
.2

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން
ބިދޭސީން އެކަމަޑޭޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް )ފެސިލިޓީ

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

ބުކްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް(

78

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ
މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް

.3

ހުއްޓައިލުން

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

1
އަހަރު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ
ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ
މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން.

ވަރކް ޕަރމިޓް ހެލްތް ކަވަރ  /އިންޝޫރެނ ްސް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލް
ޓިއަރ

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ ޚިދުމަތް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

1

2

3

4

5

6

7

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

ލެވެލް 8
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

1

ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުން

ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.

ވަރކް ޕަރމިޓް މެޑިކަލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލް
ޓިއަރ

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭ ޚިދުމަތް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

1

2

3

4

5

6

7

ދުވަސް

ދުވަސް

ދުވަސް

60

90

180

1
އަހަރު

2
އަހަރު

5
އަހަރު

10
އަހަރު

ލެވެލް 8
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

1

ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުން

ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން
ނުވަތަ މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެން.

79

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :
ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް

ފިޔަވަޅުތައް
މި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކުރާ
ފިޔަވަޅު އެޅޭ ހާލަތްތައް

ބްލެކްލިސްޓް
ކުރުން.

ކަންތައްތަކާ
ގުޅިގެން
ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް

މި ގަވާއިދުގެ
ޖޫރިމަނާ
ކުރުން؛

މެދުކަނޑާލުން

ދަށުން
ދޫކުރެވޭ
ހުއްދަތައް
ބާޠިލުކުރުން؛

)ސަސްޕެންޝަން(.
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
1

އެނޫން

އެހެން

ގޮތަކަށް

ކުރާ

މުޢާމަލާތެއްގައި،

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގއާ

ގުޅުންހުރި







މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން؛
2
3
4

5
6
7
8

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ،ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން؛
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ،ޝައްކުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން؛
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން؛
މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ،އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ،އަންގާ އެންގުންތަކަށް
ޢަމަލު ނުކުރުން؛
ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވުން؛

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ބަލަމުންދާ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން
ބްލެކް ލިސްޓު ކުރުން؛

10

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާ ފީ ނުދެއްކުން.

13
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އެހެންވެސް ތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުން؛

9

12



މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައްތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ

ނަހަމަގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން؛

11







މި ގަވާއިދުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް ހައްދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް
ނުހެއްދުން.
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ،ޤައުމަށް
ފޮނުވައިލުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައި ،އެ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ނުކުރުން.
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ފީ ނުދެއްކުން .
މި ގަވާއިދުގައި ވަރކް ޕަރމިޓް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުން.
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީ ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން ނުވަތަ
ބިދޭސީ ފަރާތެއް ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުން.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންނާ ގުޅިގެން ބަހައްޓައިފައިވާ
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި
16

ޑިޕޮޒިޓް އަލުން ދެއްކުމަށް އެންގުމުން ނުދެއްކުން ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން





ޑިޕޮޒިޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމަށް އެންގުމުން

ނުދެއްކުން.
މި ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނުހޯދައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި
17

ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ނުވަތަ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް ،ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ





އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުން.
18
19

އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް
ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ގެއްލުން ނުވަތަ ފިލުން.
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ،ބިދޭސީން،
މިނިސްޓްރީގެ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު "ހަރަހެރި ޕޯރޓަލް"ގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރުން.











މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ،މި ގަވާއިދުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން،
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ވަގުތުގައި މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލްތަކުގެ
ތެރެއިން ،މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ލެވެލްގައި ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އަދަދު21 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޖަދުވަލު 8

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އ ު ސ ޫލ ު

ތަޢާރުފު

.1

ނަން

.2

މި އުސޫލަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ،ވަރކް ޕަރމިޓެއް ނުވަތަ
ރތްތައް،
އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަ ާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،އެކަން އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުސޫލެވެ.
ށ
ރތަ ް
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ބިދޭސީ ފަރާތް ފިލުމުން

.3

)ހ(

ނުވަތަ ގެއްލުމުން ރިޕޯޓް

ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތް) ،ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެންޓްރީ
ޕާސްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީން ހިމެނޭ ގޮތަށް( ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނޭނގި

ކުރުން

ފިލައިފިނަމަ ،އެކަން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން "މިސިންގ ރިޕޯޓް" ރިކުއެސްޓް
މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

އ
ށ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާ ި
"މިސިންގ ރިޕޯޓް" ކުރުމަ ް
ލިޔުންތައް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
)(1

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ބިދޭސީ ފަރާތާ ދެމެދު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ދެ ފަރާތުން
ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ.

)(2

ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލުނު ދުވަސް ހިމެނޭ މަހުގެ ކުރީ ) 3ތިނެއް( މަހުގެ
މުސާރަ ދީފައިވާކަން އަންގައިދޭ ބޭންކް ޑޮކިއުމެންޓް.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް "މިސިންގ ރިކުއެސްޓް"
ހުށަހެޅުމުން ،މިނިސްޓްރީން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު ،ލިޔެކިޔުންތައް
ފުރިހަމަވާ ރިކުއެސްޓްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް" ،ރިޕޯޓެޑް މިސިންގ"
ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ރެކޯޑު ކުރެވި ،މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ
ތ ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީން
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިހުމާލުވާ ފަރާ ް
ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

82

ވޮލިއުމް50 :
ބިދޭސީ ފަރާތް

އަދަދު21 :

.4

)ހ(

ގެއްލިފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލިފައިވަނީ ނުވަތަ ފިލާފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ވަޒީފާ
ށ
ރތުގެ އިހުމާލުންކަން ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަ ް
އަދާކުރާ ފަ ާ

ފަރާތުގެ ނުވަތަ ވަޒީފާ

ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

އަދާކުރާ ފަރާތުގެ
އިހުމާލުންކަން ކަނޑައެޅުން

)(1

މ އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި
ރތުން ހުށަހަޅާފައިވާި ،
ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން؛

)(2

ދ
ޅ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ ޭ
ފރާތާގު ޭ
ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ފިލާފައިވާ ބިދޭސީ ަ
ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މައްސަލައެއް ،ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން
ބަލަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ބަލާފައިވޭތޯ ބެލުން؛

)(3

ދ
ޅ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ ޭ
ފރާތާގު ޭ
ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ފިލާފައިވާ ބިދޭސީ ަ
އން
ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މައްސަލައެއް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ި
ބަލަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ބަލާފައިވޭތޯ ބެލުން؛

)(4

ދ
ޅ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ ޭ
ފރާތާގު ޭ
ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ފިލާފައިވާ ބިދޭސީ ަ
ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މައްސަލައެއް ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން
ބަލަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ބަލާފައިވޭތޯ ބެލުން؛

)(5

ދ
ޅ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ ޭ
ފރާތާގު ޭ
ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ފިލާފައިވާ ބިދޭސީ ަ
ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މައްސަލައެއް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެހެން
އދި
އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބަލަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ބަލާފައިވޭތޯ ބެލުން؛ ަ

)(6

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ގެއްލިގެން ނުވަތަ ފިލައިގެން މިސިންގ ރިޕޯޓް ކުރެވޭ
ބިދޭސީންގެ އަދަދު.

)ށ(

މި މާއްދާގައި )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލިފައިވަނީ
ނުވަތަ ފިލާފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި މިކަން
ށ އެންގޭނެއެވެ.
ތ ް
ކަނޑައެޅުނު ސަބަބު އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާ ަ

)ނ(

ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލުމުގައި ނުވަތަ ފިލުމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތް ސާފު ނުވާ
ތ
ހާލަތްތަކުގައި ،އިހުމާލު ކަނޑައެޅެން ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ސިސްޓަމްގައި އެ މަޢުލޫމާ ު
ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ގެއްލިފައި ނުވަތަ
ފިލާފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ
ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމުގައި
ކަނޑަނޭޅޭ ބިދޭސީ
ފަރާތްތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް

.5

)ހ(

ބިދޭސީ ފަރާތް ފިލާފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމުގައި ކަނޑަނޭޅޭ ނަމަ،
ތރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
އެ ބިދޭސީ ފަރާތަކާމެދު ި
)(1

ތން،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަ ި
ފއިވާ
މިސިންގ ރިޕޯޓްކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އެ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކޮށް ަ
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީ ޕާސް ބާޠިލުކުރުން؛
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ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

އަދަދު21 :

)(2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބިދޭސީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ެ 7
ފަރާތްތައް ސަސްޕެނޑް ކުރާ ޓިއަރ  1ގެ ލެވެލް  3ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރުން.

)ށ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ،ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ހިންގާ އިންސްޕެކްޝަނަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ފެނިއްޖެނަމަ،
އމަށް އަނބުރާ
ރތެއް ޤަ ު
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމަށް "ފައުންޑް" ރެކޯޑު އަޅައި ،އެ ފަ ާ
ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

)ނ(

އ ފެނިފައިވަނީ ޤައުމަށް އެނބުރިދިއުމަށް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ބިދޭސީ ފަރާތެ ް
ފުރަން ދިއުމުން ނަމަ ،އެ ފަރާތް ފުރުވައިލުމުގެ ކުރިން ،އެ ފަރާތް ސަސްޕެންޑް
ށ
ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ސަބަބު އަދި ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ،އެ ފަރާތަކަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ޓ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމި ް
ނުވަތަ އެންޓްރީޕާސް ކެންސަލްކުރެވުނު ނަމަވެސް މި ފަރާ ަ
ނ
ފރާތު ް
ތށް ،ވަޒީފާދޭ ަ
ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ރިފަންޑް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ބ(

ގެއްލިފައި ނުވަތަ ފިލާފައިވަނީ ،ބިދޭސީ ފަރާތް ފިލާފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ
ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމުގައި ކަނޑަނޭޅުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ށ ނިސްބަތްކޮށް ،މި ގަވާއދުގެ
ގޮތުގެ މަތިން ގެއްލޭ ނުވަތަ ފިލާ ބިދޭސީންގެ އަދަދަ ް
އ
ރތްތަ ް
ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ސަސްޕެންޑްކުރާ ޓިއަރ  3-1ގެ ލެވެލް  7-4ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރުން؛

ބިދޭސީ ފަރާތް
ފިލާފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ
ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމުގައި
ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތް

.6

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތް ފިލާފައިވަނީ
ދ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކާމެ ު
އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

ދ
ގ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ޭ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ެ 7
ފަރާތްތައް ސަސްޕެންޑްކުރާ ޓިއަރ  2ގެ ލެވެލް  4ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރުން؛

)(2

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ ،އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އެންޓްރީޕާސްތަކުގެ ތެރެއިން،
ތރެވެފައި ނުވާނަމަ،
އެންޓްރީޕާސް ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އެ ެ
އެންޓްރީޕާސް ބާޠިލުކުރުން؛
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން,
ރފިޔާއިން
މިސިންގ ރިޕޯޓްކުރާ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް ) 2،000/-ދެހާސް( ު
ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

)ށ(

ތ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިދޭސީ ފަރާ ް
ފިލާފައިވަނީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ބިދޭސީ
ފަރާތަކީ "މިސިންގ" ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ރއަކުން ހިންގާ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ،ސަރުކާރުގެ އިދާ ާ
އިންސްޕެކްޝަނަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމަށް
"ފައުންޑް" ރެކޯޑު އަޅައި ،ސަރުކާރުގެ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ /ޑިޓެންޝަން
ސެންޓަރަކަށް އެ ބިދޭސި ފަރާ ް
ތ ބަދަލުކޮށް ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
އެ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

ޤައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ބިދޭސީއެއްގެ
އަމިއްލަ

ޚަރަދުގައި

ނުވަތަ

ޑިޕޮޒިޓް

ފައިސާ

ބޭނުންކޮށް،

ށ
ޤައުމަ ް

ފޮނުވައިލުން؛
)(2

އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ގިނަވެގެން
ދ
) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް އެހެން ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓަކަށް ބަދަލުކުރުން؛

)(3

ތއްގެ
މި އަކުރުގެ ) (2ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި އެހެން ވަޒީފާދޭ ފަރާ ެ
ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރެވި ވަރކް ޕަރމިޓް ނުހޯދޭ ބިދޭސީ ފަރާތެއްނަމަ،
މއްލަ
ރތެއްގެ އަ ި
މި އަކުރުގެ ) (1ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އެ ބިދޭސީ ފަ ާ
ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބޭނުންކޮށް ،ޤައުމަށް ފޮނުވައިލުން.

)ރ(

ތ ފުރައިގެން ދިއުމުން ނުވަތަ
މތިން ،ބިދޭސީ ފަރާ ް
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ށ ދޫކުރެވިފައިވާ،
އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ފަރާތަ ް
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ އެންޓްރީޕާސް ބާޠިލުކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެ ހުއްދައާ ލިންކު
ކުރެވިފައިވާ ކޯޓާ ރިލީޒް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ބ(

ތ ފުރައިގެން ދިއުމުން ނުވަތަ
މތިން ،ބިދޭސީ ފަރާ ް
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަ ް
ތށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ށ ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ފަރާ ަ
ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ އެންޓްރީޕާސް ބާޠިލުކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެ ހުއްދައާ ލިންކު
ކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ރީފަންޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
ގިނަ އަދަދުކުން މިސިންގ

އަދަދު21 :

.7

ރިޕޯޓް ކުރާ ބިދޭސީ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މިސިންގ ރިޕޯޓްކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު  100އަށް
ފރާތުގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ އިހުމާލުން ނޫން
ދ ަ
ފރާތްތަކަކީ ވަޒީފާ ޭ
ވުރެ އިތުރުނަމަ ،އެ ބިދޭސީ ަ

ފަރާތްތައް

ދ
ރތާމެ ު
ގޮތަކަށް ފިލާފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

އ
ރތްތަ ް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  8އާއި  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ސަސްޕެންޑްކުރާ ޓިއަރ  4ގެ ލެވެލް  4އާއި  7އާ ދެމެދުގެ ލެވެލެއްގައި ބަޔާންކުރާ
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން.

)ށ(

ދ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2އަ ި
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓް އެންޓްރީޕާސް ތަކާއި
ވަރކް ޕަރމިޓްތައް ބާޠިލުކޮށް ބިދޭސީން ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލުން؛

)ނ(

ސންގ ރިޕޯޓްކުރާ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ި
ކޮންމެ ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ) 2،000/-ދެހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

)ރ(
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ

.8

ކުރިން މިސިންގ

ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު
އެޅުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިސިންގ
ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާމެ ު
ދ ޢަމަލުކުރެވޭނީ ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ

ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

އުސޫލާ ޚިލާފުވާ

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

މަތިންނެވެ.
.9

ކން
މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ،ބިދޭސީ ފަރާތެއް ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްނުކޮށް ވަނިކޮށް ،އެ ަ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

86

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޖަދުވަލު 9

ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން އުސޫލު

ތަޢާރުފު

.1

ނަން

.2

ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނެ

.3

މި އުސޫލަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން
ގެންދާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ވަރކް ޕަރމިޓް ނުވަތަ
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފެއްތުމުގައި )ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމުގައި( ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް
ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ ]ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން އުސޫލު" އެވެ.
)ހ(

ބިދޭސީ ފަރާތްތައް

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ފށުމުގެ ކުރިން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުތައް ފިޔަވައި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ
މލުކުރަން ފަށާ
ދަށުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދަށް ޢަ ަ
ތާރީޚުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު ހަމަވެ،
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ
ބިދޭސީ ފަރާތްތަކެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ތރީޚެއްގައި ހިންގުނު ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން
ގ ާ
ފެށުމުގެ ކުރީ ެ
ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވިފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ބިދޭސީ ފަރާތްތައް

.4

ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނެ

ތ ނޫން އެހެން
ފރާ ް
ފދޭ ަ
ށ ކުރިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީ ާ
ތތަކަ ް
އެ ފަރާ ް

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް
ރެގިއުލަރައިޒްވުމަށް އެދޭ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނީ ،ހަމައެކަނި
ކށެވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަ ަ

.5

)ހ(

ބިދޭސީ ފަރާތްތައް

މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ،ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބިދޭސީން ފަރާތްތަކުގެ
ކކީ ވަޒީފާ ދޭނެ
ތެރެއިން ،ރެގިއުލަރައިޒްވުމަށް އެދޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުން )އެ ފަރާތްތަ ަ

ރަޖިސްޓަރީވުން

ފަރާތެއް ނެތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް( ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ
އުސޫލެއްގެ ދަށުން ،މިނިސްޓްރީގައި "ރަޖިސްޓަރީ" ވާން ވާނެއެވެ.
)ށ(

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

ޓރީ
ރަޖިސް ަ

އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ކުރެވޭނެ

މުއްދަތާއި

ނިޒާމު

މިނިސްޓްރީން

އާންމުކޮށް

ވޮލިއުމް50 :
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން

އަދަދު21 :

.6

)ހ(

ބިދޭސީ ފަރާތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ތރެއިން ބިދޭސީ
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ ެ
ފަރާތެއް ،ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެވޭނީ ނުވަތަ އެފަދަ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ލައްވައި މަސައްކަތެއް

ރެގިއުލަރައިޒްކުރުން

ކުރެވޭނީ،

މި

އުސޫލުގައި

ގޮތުގެމަތިން

ބަޔާންކުރާ

އެ

ތ
ފަރާ ް

ބިދޭސީ

ރެގިއުލަރައިޒްކޮށްގެންނެވެ.
)ށ(

ރއިޒް ކުރެވޭނީ،
ތތައް ރެގިލަ ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ބިދޭސީ ފަރާ ް
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

)ނ(

ބިދޭސީ ފަރާތް ރެގިއުލަރަޒްކުރަން އެދޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ
ދ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ޭ
މަސައްކަތަށް،

ކޯޓާ

ނަގާފައިވާ

ކަމުގައިވާނަމަ،

ފަރާތެއް

އެ

ކޯޓާގެ

ދަށުން،

ރެގިއުލަޒްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ރ(

ރތަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ
ބިދޭސީ ފަރާތް ރެގިއުލަރައިޒްކުރަން އެދޭ ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓާ ނަގާފައިވާ ފަ ާ
ރތެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ
ގޮތުގެ މަތިން "ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކޯޓާ )އާރް ކޯޓާ(" އެދި ހުށަހަޅައި އެ ކޯޓާގެ ދަށުން،
ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް،
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކޯޓާ

.7

)އާރް ކޯޓާ(

ތތައް
މ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ފަރާ ް
ރ ކޯޓާ( އަކީ ި
ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކޯޓާ )އާ ް
ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ،މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާއާއި ޖަދުވަލު  2ގައި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދޫކުރެވޭ ކޯޓާއެކެވެ.

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ

.8

)ހ(

ފަރާތްތަކަށް

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރެވޭނީ ،އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް
މެދުވެރިކޮށް

ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން

ދ
ވަޒީފާ ޭ

ރތްތަކުން
ފަ ާ

"ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން"

އެޕްލިކޭޝަނެއް

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
)ށ(

"ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން" އެޕްލިކޭޝަނާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމެންޓުގެ ކޮޕީ؛

)(2

ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ކުލަކޮށް ސްކޭންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
އައު ޕާސްޕޯޓުގައި ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާނަމަ ،އެ ޞަފުޙާގެ
ކޮޕީއާއި ،ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކުލަ ކޮޕީއާއެކު އެ ޤައުމެއްގެ އިމިގްރޭޝަނުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އޮތްނަމަ )ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ލިޔުން(
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

)(3

ރެގިއުލަރައިޒް

ކުރަން

ބޭނުންވާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ބިދޭސީ

ފަރާތަކީ

ޕާސްޕޯޓެއް

ނެތް

ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފަދަ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފަދަ
ލިޔުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކަށެވެ.
)(1

ރެގިއުލަރައިޒް

ކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

ބިދޭސީ

ފަރާތަށް

ފއިވާ
ދޫކުރެވި ަ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ ކޮޕީ؛
)(2

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ވީޒާ
ކާޑުގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ؛

)(3

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ،އެއްގަމުގައި
ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ އަސްލު ނުވަތަ
ކޮޕީ؛

)(4

ތ ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ
ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ފަރާ ް
ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ރެގިއުލަރައިޒްކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ކށަވަރުކުރުމުގެ
ފރާތްތަކުގެ ޝަޚްޞު ަ
އ ރެގިއުލަރައިޒް ކޮށްދެވޭނީ ،އެ ަ
ބިދޭސީ ފަރާތްތަ ް
ގޮތުން ،އެ ފަރާތްތަކުގެ "ބަޔޯ މެޓްރިކްސް" ނަގައިގެން ،އެ ފަރާތްތައް ވެރިފައި
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

)ބ(

މތިން ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ "ބަޔޯ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ރތަށާއި ބިދޭސީ
މެޓްރިކްސް" ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ،އެކަން ވަޒީފާދޭ ފަ ާ
ށ މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ.
ފަރާތަ ް

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ހދޭ
ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ޝަޚްޞު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ވެރިފިކޭޝަނުން ޯ
ގ
ދ އެ ފަރާތު ެ
ގ ސްޓޭޓަސް އަ ި
ދ ފަރާތު ެ
މަޢުލޫމާތާއި ،ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ ވަޒީފާ ޭ
އަތުގައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމަށް ބަލައި ،އެ ފަރާތަކީ ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭނެ
ފރާތެއް ކަމުގައި
ޝރުޠު ފުރިހަމަވާ ަ
ަ
ފަރާތެއްނަމަ ،އަދި އެ ފަރާތަކީ ވަރކް ޕަރމިޓަށް
ށ
ތ ް
ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެކަން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާދޭ ފަރާ ަ
ދ
އަންގައި ،މި ގަވާއދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޑިޕޮޒިޓް ދެއްކުމަށް ވަޒީފާ ޭ
ށ އެންގޭނެއެވެ.
ފަރާތަ ް

)ކ(

ޓ ދެއްކުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިޕޮޒި ް
4

ގައި ބަޔާންކުރާ
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އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ

ކުރިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް

އަދަދު21 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ޓ
އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނަށް ވަރކް ޕަރމި ް
ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ބިދޭސީ
ޓ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ށ ވަރކް ޕަރމި ް
ފަރާތަ ް
ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ

.9

)ހ(

ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ޝަޚްޞު

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭނީ،
ތ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާ ް

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ވެރިފައިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ކުރެވޭ ވެރިފިކޭޝަން

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ފަރާތް ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި
ށ
މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވުމަށް /ގެނައުމަށް ،އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮ ް
ތށް އެންގޭނެއެވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާ ަ

)ނ(

ތ ވެރިފައި ކުރެވޭނީ ،ރެގިއުލަރައިޒް އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ
ބިދޭސީ ފަރާ ް
މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ އެ ބިދޭސީ
ޓ އާއި ރެކޯޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ފަރާތުގެ ބައޯމެޓްރިކް ޑޭ ާ

)ރ(

ވެރިފިކޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ހޯދޭ ނަތީޖާތަކެއްގެ
ރތް ރެގިއުލަރައިޒް ނުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ،
އ ބިދޭސީ ފަ ާ
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެ ،
ކަނޑައެޅުނު ސަބަބު މިނިސްޓްރީން ވަޒީފާދޭ ފަރާ ަ
ތ
ތށް އަންގައި ،އެ ބިދޭސީ ފަރާ ް
ރާއްޖެއިން ފުރުވައިލުމަށް އެންގޭނެއެވެ.

ބިދޭސީ ފަރާތް

.10

)ހ(

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން،

ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމަށް

ދ
އެ ި

ޅ
ހުށަހަ ާ

ބިދޭސީ

ތ
ފަރާ ް

ގ
ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމުގައި ބިދޭސީ ފަރާތް ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ެ

ހުށަހަޅާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

)އައު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ( ސްޓޭޓަސްއަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
)ށ(

މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ފރާތަކީ ި
ފދޭ ަ
މިގޮތުން ،ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވަޒީ ާ
 7ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ނުވަތަ ފިޔަވަޅު
ރތެއްނަމަ،
އަޅާފައި ނުވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަ ާ
ރެގިއުލަރައިޒްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތް ،އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި
ރެގިއުލަރައިޒް ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރެގިއުލަރައިޒް ކުރެވޭ

.11

)ހ(

ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ކާކުކަން

ފރާތް ރެގިއުލަރައިޒް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިދޭސީ ަ
ކުރެވޭނީ ،އެ ފަރާތުގެ އަތުގައި މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓެއް އޮތްނަމައެވެ.

އަންގައިދޭ ލިޔުން

)ށ(

ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތުގެ އަތުގައި މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓެއް ނެތްނަމަ،
އ
ށ "ކޮންޑިޝަނަލް ވަރކް ޕަރމިޓް" އެ ް
އައު ޕާސްޕޯޓެއް ހެދެންދެން އެ ފަރާތަ ް
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު21 :

)ނ(

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-16 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ކޮންޑިޝަނަލް ވަރކް ޕަރމިޓް" ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން
) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ކޮންޑިޝަނަލް ވަރކް ޕަރމިޓް" ދޫކުރެވޭނީ
ފ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމިޓް ީ
ދެއްކުމުންނެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ކޮންޑިޝަނަލް ވަރކް ޕަރމިޓް" ގެ މުއްދަތުގައި ބިދޭސީ
ފަރާތުގެ އައު ޕާސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ،މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

އ
ތރޭގައި އައު ޕާސްޕޯޓު ހުށަހަޅާފަ ި
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ެ
ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ ވަރކް ޕަރމިޓް އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ރެގިއުލަރައިޒް ނުކުރެވޭނެ

.12

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ރެގިއުލަރައިޒް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ބިދޭސީ ފަރާތްތައް

)ހ(

ވަރކް ވީޒާ ނޫން އެހެން ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީ
ފަރާތްތައް؛

)ށ(

ތކުގެ ތެރެއިން،
ތ ަ
ވަރކް ވީޒާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާ ް
ށ ދޫކުރެވިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް؛
އެ ފަރާތަ ް

)ނ(

ތކުގެ ތެރެއިން،
ތ ަ
ވަރކް ވީޒާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާ ް
ޞައްޙަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް އޮތް ފަރާތްތައް.

ބިދޭސީ ފަރާތް
ރެގިއުލަރައިޒްކުރުމަށްފަހު

.13

ރތެއް ރެގިއުލަރައިޒްކުރެވި
މި ގަވާއިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ބިދޭސީ ފަ ާ
މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއަ ް
ދ
ގ ވަޒީފާ ޭ
އ ބިދޭސީ ފަރާތު ެ
ތ އަދި ެ
ފރާ ް
ށ ފެއްތިއްޖެނަމަ ،އެ ބިދޭސީ ަ
ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
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ުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

2021/R-16 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

21 :ުއަދަދ

50 :ްވޮލިއުމ

10 ުޖަދުވަލ

ްލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓުގެ ޓެމްޕްލޭޓ
[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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