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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފާއި ނަން :

-1

ބިދޭސީންރާއްޖެ އައުން

-2

(ހ) މިޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 1/2007:ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު )
ގެ ދަށުން

ބިދޭސީން ރާއްޖެ އަށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް އައުމުގައާއި ،އެމީހުން

ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދެވެ.
(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި

ގެންގުޅެންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި،

ލޭބާރ ޤާނޫނާއި

މިޤަވާއިދާއި ޚިލާފްނުވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ނ) މިޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ '' ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ގެ
ވާރކް ވީޒާ އާއިބެހޭ ޤަވާއިދު '' އެވެ.

(ހ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީއަކަށް
އަތުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް އެތެރެވެވޭނީ ،އޭނާގެ

 6މަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތުއޮތް ޞައްޙަ ޕާސްޕޯރޓެއް
އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
(ށ) މިމާއްދާގެ (ހ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ބިދޭސީއަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނީ
ޑިސްއެމްބާކޭޝަން ކާޑު ފުރައި ،އޭނާގެ ޕާސްޕޯރޓާއެކު އިމިގްރޭޝަން
އޮފިސަރަކަށް ހުށަހަޅައި ،އޭނާއަށް ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
1

އޮވެ،

ބިދޭސީން ރާއްޖޭ ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް

-3

ރާއްޖެގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެތެރެ

-4

އެތެރެވުމުގެ ޝަރުޠު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް

ބިދޭސީއަކަށް އެތެރެވެވޭނީ އެމީހެއްގެ ކިބައިގާ

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.
(ހ) އެމީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  6މަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތުއޮތް ސައްޙަ ޕާސްޕޯރޓެއް
އޮތުން.
(ށ) އިމިގްރޭޝަންގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވެގެން ފޮނުވާލަންޖެހިއްޖެ ހިދެއްގައި
ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި
އެމީހަކު ރާއްޖެއައުމުގެ

އެމީހެއްގެ

އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިސާ ގެ ޢަދަދު
އިމިގްރޭޝަންގައި ޑިޕޮސިޓް ކުރެވިފައި

 24ގަޑިއިރު ކުރިން

ހުރުން.
(ނ) އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ތެދުބަހުން ޖަވާބުދާރީވުން.
(ރ) މިޤަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި

ހިމެނޭ ރާއްޖެއެތެރެވުމުގެ ހުއްދަނެތް މީހެއް

ކަމުގައިނުވުން.
(ބ) ރާއްޖެއެތެރެވާން އަންނަ ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެއެތެރެ ވުމަށް އަންނަ މަޤްސަދު
ބަޔާންކުރުން.
(ޅ) ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ "
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް" ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން އަދި މިހުއްދައިގެ މަޢުލޫމާތު
ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއަކުން އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން
(ކ) މިމާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

'' އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް

''ލިބިފައި

އޮތުމަކުން އެމީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަކަށް ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.
(އ) އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށްވުން
މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެއަށް

އެތެރެނުކޮށް ،އެމީހަކު ރާއްޖެ އައި އުޅަނދެއްގައި ،ނުވަތަ އެއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން
ހަމަޖައްސާ އެހެން އުޅަނދެއްގައި އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޮންޓްރޯލަރ
އަށް ލިބިގެންވެއެވެ  .އަދި އެމީހަކު ފޮނުވާލެވެންދެން އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި
ބަންދު ކޮށްފަ އި ބެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް ކޮންޓްރޯލަރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ  .މިގޮތަށް ބަހައްޓާ
ބެހެއްޓުމުގައި އެމީހަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ

އުފުލަންވާނީ އެމީހަކު ރާއްޖެ

އައި އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.

ނ
ވުމަށްހުއްދަނެތް މީހު ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގައި އަދި

އިމިގްރޭޝަން ޤަވާއިދުގައި އެެެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު،
އަންނަނިވި ގިންތީތަކުގެ ބިދޭސީންނަކީ ،ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ
މީހުންނެވެ.
(ހ) ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު އެމީހެއްގެ ކެއިންބުއިމާއި ،ނިދުމުގެ ކަންކަން
ހަމަޖެއްސޭނެގޮތެއް އޮތްކަން ،ނުވަތަ އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް އޮތްކަން ،ނުވަތަ
2

އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަން
ސާބިތުކޮށްދެވެންނެތް މީހުން.
(ށ) ޢާންމު ސިއްޙަ ތަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ،ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން.
(ނ) އެހެން ޤައުމެއްގެ އަދުލު އިންސާފަށް ފިލައިގެންއުޅޭ މީހުން.
(ރ) ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އުނިކަން އަތުވެދާ ނެފަދަ
ކަމެއް ކުރާ ،ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން.
(ބ) ދިވެހި ދައުލަތާ އިދިކޮޅު ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަމަށް
ބެލެވޭ މީހުން.
(ޅ) ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި ،އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާ
ގުޅުންހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނާ އި ޓެރަރިސްޓުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
މީހުން.
(ކ) ޤައުމުގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކޮށްފާނެކަމަށް
ބެލެވޭ މީހުން.
(އ) ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ޤައުމެއްގެ މީހަކު ރާއްޖެއެެެތެރެވުން މަނާކުރެވިފައިވާ
ޤައުމެއްގެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައިވުން.
(ވ)

އަސްލު އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެހެންމީހެއްގެ ޑޮކިއުމެންޓެއް

ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރާމީހުން.
(މ) ހިއުމަންސުމަގްލިން /ޓްރެފިކިންގް ،ފަދަ ކަމަކާ ގުޅުންހުރިމީހުންނާއި އެކަމަށް
ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން.
(ފ) ސަރަހައްދީ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާއަކުން ހިފެހެއްޓުމަށް އަންގާފައިވާ
މީހުން.
(ދ) ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދީގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރާމީހުން.
(ތ) ޞައްޙަނޫން ޕާސްޕޯޓްގައި އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރާމީހުން.
(ލ) އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރާމީހުން.
(ގ) އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސް އަޅާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ
ފަރާތްތައް،
(ޏ) މިމާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތީތަކުގެ އިތުރަށްވެސް ،މިމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތީތަކާ

އެއްގޮތްކަމަށް  ،ނުވަތަ އެއްބާވަތެއްކަމަށް ބެލެވޭ

ގިންތީތަކުގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީންނާއި ،މިމާއްދާގައި އެވާ ގިންތީތައް އެގޮތަށް
ކަނޑައެޅި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމައްޓަކައި

 ،ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް

އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ރަނގަޅު ނުވާނެކަމަށް ފެންނަ ބިދޭސީއަ

ރާއްޖެ
ކަށް ރާއްޖެ

އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

3

ވާރކް ވިޒާނެގުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު
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އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ވާރކް ވީޒާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް

ނެގުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ރާއްޖެ އައި ދުވަހުން ފެށިގެން 15

ދުވަހުގެ މުއްދަ ތު

ދެވޭނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ވީޒާ ޖަހަން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،މިޤަވާއިދުގެ
 13ވަނަމާއްދާގެ (ށ) ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވާރކްވީޒާގައި އެތެރެވުން
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މިޤަވާޢިދުގެ  2ވަނަމާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން

ރާއްޖޭގައި ވަޒީ ފާއަދާ

ކުރުމަށްއަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވާރކް ވީޒާ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ
ޤައުމުތަކުން އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
 - 1ހ) -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ،ކޮންސުލަރ އޮފީސް ގާއިމުކޮށްފައިވާ
ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ވާރކް ވީޒާ ދޫކުރުމުގެ އިންތި
މިޝަން ނުވަތަ

ޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ

ކޮންސުލަރ އޮފީސްހުރި ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ނަށް،

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް އެތެރެވެވޭނީ ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން

ވާރކް ވީޒާ

ނަގައިގެންނެވެ.
ށ) -ވާރކް ވީޒާ ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޮމިޝަން ނުވަތަ ކޮންސުލް އޮފީސްހުރި ޤައުމުތަކުގައި ރެސިޑެންޓް
ޕާރމިޓް ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ އެހެންޤައުމު ތަކުގެ ރައްޔިތުންވެސް ރާއްޖޭގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އެތެރެވެވޭނީ ވާރކް ވީޒާ ނަގައިގެންނެވެ.

ނ) -ވާރކް ވީޒާ ނަގައިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ފަރާތްތައް ،ވީޒާ ދޫކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެން

1

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް

އަންނަންވާނެއެވެ.
ރ) -ރާއްޖެއައުމަށް އެމްބަސީއެއް މެދުވެރިކޮށް ވާރކް ވީޒާ ހޯދާފައިވާ
ފަރާތްތައް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ،މިޤަވާޢިދު

 3ވަނަ މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

( - 2ހ) ރާއްޖެ އަންނައިރު ބިދޭސީމީހާއަށް މިޤަވާޢިދުގެ  3ވަނަމާއްދާގެ (ޅ)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުއޮތް

''

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް

''

ލިބިފައިވުމާއި ،އެމްބާކޭޝަން ކާޑުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އައިކަމަށް
ޖަހާފައިވުން.
ޑިޕޮސިޓްފައިސާއަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކާ
4

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ

ޚިލާފްވާ ފަރާތްތައް އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ

-7

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބެހެއްޓޭ ފައިސާއެކެވެ.
(ހ) ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގާ ނެގޭފައިސާގެ މިންވަރަކީ  ،ޢާންމު ފެއަރ އަކުން
އިކޮނޮމީ ކްލާހުން އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް އެންމެ ކުރުމަގަކުން ދެވޭ ވައިގެ ބަނދަރަކާ
ހަމައަށް ނެގޭ އެއްކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގާ އަދި އެމީހަކު ފޮނުވާލެވެންދެން
އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭތިއްބޭ މީހުންނަށް ކާންދިނުމާ
ޓްރާންސްޕޯރޓާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހިގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދެކެވެ.
(ށ) ރާއްޖޭއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް

މިޤަވާޢިދުގެ 3

ވަނަމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އައުމުގެ 24
ގަޑިއިރު ކުރިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އި މިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގައި
ޑިޕޮސިޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުދައްކާވަނިކޮށް
ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެނަމަ  ،އެމީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރެވޭނީ

ޑިޕޮސިޓް

ފައިސާގެ އިތުރުން 2000/ - ،ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ އެއް ނެގުމަށްފަހުއެވެ  .އަދި
އެފަރާތެއްގެ ނަމުގަ އި އެފަހަރަކު ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ކޮ ންމެ ބިދޭސީއަކަށް 500/ -
ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.
(ރ) ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ ތަކާ އޮފީސްތަކާ  100% ،ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ
ކުންފުނިތަކާ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ އެސޯޝިއޭޝަންތައް
މުއައްސަސާތައް

(ށ)

މިމާއްދާގެ

އަދި މިނިވަން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ

ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
(ބ) މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖެ
ގެންނަ މީހުން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން
ހަމަޖައްސަންވާނީ އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ދިންފަރާތުންނެވެ.
(ޅ) ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ
ބަދަލަކާގުޅިގެން އިތުރަށް

ފައިސާގެ އަދަދަށް ގެނެވޭ

ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ

ޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓި ފަރާތަށް އެންގުމުން

7

އެފައިސާ ދެއްކުމަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ

އިމިގްރޭޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ކ) ޑިޕޮޒިޓްގެ ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
 - 1ނަގުދު ފައިސާ އިން
 -2ކޭޝްކާޑުން
-3

ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ޗެކަކުން
5

(މިޗެކުގައި ހުށައަޅާ ދުވަސްނުލާ

 5ދުވަހުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ ޖަހާފައިވުން)

(އ) ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކޮށް
ދާމީހުނާއި

ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ފުރައިގެން

ވަޒީފާ ދިންފަރާތް ބަދަލުވާމީހުން އަދި ބިދޭސީމީހާ ނިޔާވުމުން

އިމިގްރޭޝަންގައި ބެހެއްޓިފައިވާ
ކުރުމަށްއެދޭފޯމް"

ފައިސާ

ހޯދުމަށްއެދި

"ޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑް

ފުރުމަށްފަހު ،އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށައެޅުމުން އެފައިސާ

ދޫކުރުމަށްޓަކައި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

15

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތައް

ހުށައެޅޭނެއެވެ .މިނޫން ޙާލަތެއްގައި ޑިޕޮސިޓްގެ

ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ

ރިފަންޑްކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ވ) ޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑް ކުރަންއެދޭފަރާތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ،މިޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުތަ ކުން ،ކުރަންއަންގާ ކަމެއްނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،އެކަމަށް
ތުން

އިމިގްރޭޝަނުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެފަރާ

އިމިގްރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާ އެއްވާނަމަ ،ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިން
އެޚަރަދު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 .މިމާއްދާގެ (ކ)

ގައިވާގޮތުގެ މަތީން ޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑް ކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ
ދޫކުރާނީ އިމިގްރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ ،އެފައިސާއެއް
އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
(މ) ވަޒީފާދޭފަރާތުން ބިދޭސީމީހާގެ ނަމުގައި

ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮސިޓް

އެއްވެސް ސަ ބަބަކާ ހުރެ އެހެން ބިދޭސީއަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ބިދޭސީމީހާއަށް ވަޒީފާދިން

ފައިސާ
 .އަދި

ފަރާތް ބަދަ ލުވީކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ބިދޭސީމީހާއަށް

އަލަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ނަމަށްެް މިފައިސާ ބަދަލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ފ)

ބަދަލުވުމުން އަލަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތަ

ވަޒީފާދޭފަރާތް

ށް ވާރކް ވީޒާ

ހައްދާދެވޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮސިޓް
ފައިސާ އެމީހާގެ ނަމުގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަންގައި ޑިޕޮސިޓް ކުރުމުންނެވެ.
(ދ)

މިޤަވައިދުގެ

(ފ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން ،ވީޒާ

ބަެަދަލުކުރުމުގައި ބިދޭސީމީހާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާ
ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފަލަންޖެހޭނީ އަލަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ.
(ދ)

ވަޒީފާދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ބަދަލުނުވެ ،ވާރކްސައިޓް

ބަދަލުކުރުމުން،

ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި

ބަހައްޓާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.
6

އިތުރު

ފައިސާއެއް

އިމިގްރޭޝަނުގައި

ވީޒެާ

-8

ވާރކް ވިޒާނެގުން

-9

ވާރކް

(ހ) ވާރކް ވީޒާއަކީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ބިދޭސީއަކަށް ވާރކްވީޒާ ދިނުމަށް
އެދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އި މިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމަށް
ބެލުމަށްފަހު ކަޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ވީޒާ އެކެވެ .މިވީޒާ އަކީ އެއްފަހަރަށްވުރެ
ގިނަފަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވީޒާއެކެވެ.

ވާރކް ވިޒާ ހޯދުމަށްއެދި ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ) ވިޒާ އަށް އެދޭ ފޯރމް  ( IM25ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ )
(ށ)

ނެގިތާ

90

ދުވަސް ނުވާ

1

ގަނޑު ފޮޓޯ

(އިމިގްރޭޝަނަެުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕާސްޕޯރޓް ފޮޓޯގެ މިންގަނޑަށްފެތޭ)
(ނ) ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
(ރ) އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް
(ބ) މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް (މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުއޮތް)
(ޅ) މަހަކަށް ވީޒާފީއަށްވާ  250/-ރުފިޔާ
(ކ) މެޑިކަލް ރިޕޯރޓް ( ސަރުކާރުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ)
(އ) އަހަރަކަށް ވާރކްވީޒާ ކާޑަށްވާ  50/-ރުފިޔާ
(ވ) ވަޒީފާ ދިންފަރާތަކީ އަމި އްލަފަރުދެއްނަމަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑްގެ ކޮޕީ ،ކުންފުނި
ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

7

/ކްލަބް ޖަމިއްޔާ

ޖަމާއަތެއްނަމަ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ވާރ ވީޒާފީ ދެއްކުމަށް ތިރީގައި އެވާ ތަކެތި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ވާރކް ވީޒާފީ ދެއްކުން

-10

(ހ) ވާރކް ވީޒާފީ ދެއްކުމަށް އެދޭ ފޯމް (ފުރިހަމަކޮށްފައި)
ވާރކްވީޒާ ކާޑަކީ ،ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަނުން

ވާރކް ވީޒާ

-11

ކާޑް ހެއްދުން

ވިޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ފަރާތެއްކަން އަންގާދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެ

ވާރކް

ކެވެ .މިކާޑްނެތި

ބިދޭސީންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެއެވެ.
(ހ) ވާރކް ވީޒާ ކާޑު ހަދާދެވޭނީ އަހަރަކަށް  50/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށްފަހުއެވެ.
(ށ) ވާރކް ވީޒާ ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ
އިމިގްރޭޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ގެއްލޭ ނުވަތަ ،ހަލާކުވާ ކާޑެއްގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބަދަލުގައި އައުކާޑެއް ހަދާދެވޭނީ މި މާއްދާގެ

އަގު

ނެގުމަށްފަހުއެވެ.
(ނ) ވާރކް ވީޒާ ކާޑަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިދެއްގައި
އެފަރާތަކަށް ދެއްކޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މީހާގެ އަތުގައި އޮންނަން ޖެހޭއެއްޗެކެވެ.
(ރ) ވާކްވީޒާ ކާޑު ހައްދާ ދެވޭނީވާރކް ވީޒާގެ މުއްދަތަށެވެ.
(ބ) ވާރކް ވީޒާ އާކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ކާޑް އާކުރަންވާނެއެވެ.

ވާރކް ވީޒާ އާއި ކާޑުގެ މުއްދަތު
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(ހ) ވާރކް ވީޒާ އާއި ވާރކްވީޒާ ކާރޑް ދޫކުރާނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސް ވުމުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ސައްޙަ ކަން ދެމިއޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

(ށ) ވާރކް ވީޒާ އާއި ވާރކް ވީޒާ ކާޑުގެ

އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާރކް ވީޒާފީ ދައްކާފައިެިވާ މުއްދަތަށެވެ.
އާއި ވާރކް ވީޒާ ކާޑު

(ނ) ވާރކް ވީޒާ

ގެ މުއްދަތު ގުނާނީ

އެމީހަކު ރާއްޖެއަށް

މަސައްކަތްކުރަން އެތެރެވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ވާރކް ވީޒާ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ
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(ހ) ވާރކް ވީޒާ ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް  250/ -ރުފިޔާ

ދަންކަންޖެހޭނެއެވެެެ .ވާރކް

ވީޒާފީ ދެއްކުމަކީ އެމީހަކަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
(ށ) ވާރކް ވީޒާ ހޯދުމަށްދެވޭ  15ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ވީޒާ އަށް އެދި
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ވާރކް ވީޒާ ދެވޭނީ ވާރކް ވީޒާ ފީގެ އިތުރުން އެމީހާ

ރާއްޖެ އެތެރެވި

ދުވަހުން ފެށިގެން ވާރކް ވީޒާ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 10/ -
ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ  .ވާރކް ވިޒާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހަކީ،ޖޫރިމަނާ
ފައިސާ ނެގޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.
(ނ) ވާރކް ވީޒާފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމު ގެ ކުރިން ،ކުރިޔަށް އޮތް މުއްދަތަށް
ފީދައްކަންވާނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފީނުދައްކައިފިނަމަ ،ފީބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރަށް
8

ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  10/ -ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ  .ވީޒާ ދެއްކުމުގެ
މުއްދަތު ގުނުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.
(ރ) ވާރކް ވީޒާފީ ނުދައްކާ  3މަހަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ވާރކް ވީޒާ ދެވޭނީ
ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ވީޒާފީ އާއި އެދުވަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން،
ކުރިއަށް  3މަހަށް ވާރކް ވީޒާ ފީ ދެއްކުމުންންވެ .ވީޒާގެ މުއްދަތު  3މަހަށްވުރެ ކުރުނަމަ
ފީދައްކާނީ ވީޒާގެ މުއްދަތަށެވެ.
(ބ) މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފީ ނުދައްކާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭބިދޭސީން
ވަކިމުއްދަތަކަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވަލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި މިފަ ދަ ބިދޭސީއަކު ބަހައްޓަފައިވާ ފަރާތާމެދު

މިޤަވާއިދުގެ  18ވަނަމާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިތުރުން ،އިމިގްރޭޝަނުން ދޭ ވާރކް ވީޒާ
ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވަކިމުއްދަތަކަށް އެފަރާތަށް ދިނުން ހުއްޓާލެވިދާނެއެވެ.
(ޅ) ރާއްޖޭގައި ވަޒީ ފާ އަދާކުރަމުންދާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތް
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާ ބަދަލުވިކަމުގެ ލިޔުން
އެޕްރޫވަލް) އިޝޫކޮށްފައިވާ ދުވަހުންފެށިގެން
އިމިގްރޭޝަެަނަށް ހުށަހަ ޅަންވާނެއެވެ.

ނޫން އެހެން
(އެމްޕްލޮއިމަންޓް

 15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާކްވީޒާއަށް އެދި

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ވީޒާ

ހޯދުމަށް

ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،މިޤަވާއިދުގެ  13ވަނަމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓާ ވާރކް ވީޒާގެ
މުއްދަތު ހަމަވުން

-14

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓާ ވާރކް ވީޒާ ހަމަވެފައިވާނަމަ ،އެމީހަކަށް ރާއްޖެ
އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އާހުއްދައެއް

'' އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް '' ލިބިގެން ނުވަތަ

ހުއްދަ އިތުރުކޮށްފައިވާނަމައެވެ  .މިފަދަ ފަރާތްތަށްވެސް ރާ އްޖެ އެތެރެ ކުރެވޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ
 5ވަނަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  15ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވާރކް
ވީޒާ އަށްއެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،މިޤަވާއިދުގެ

 13ވަނަމާއްދާގެ (ށ) ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވާރކް ވީޒާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
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(ހ) ވާރކް ވީޒާ ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވޭނީ ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބިނާކޮށް ހުށައަޅާ
ޕާސްޕޯރޓްގެ މުއްދަތައްބަލާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށެވެ.
(ށ) ވާރކް ވީޒާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ވާރކްވީޒާ ކާޑް އާކުރަންވާނެއެވެ.
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ކުރިއަށް  1މަސްދުވަހުގެ ވީޒާފީ

(ނ) މިމާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
މުއްދަތު

އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ

އައުކޮށް ،ވާރކް ވީޒާގެ

ޕާސްޕޯރޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ

6

މަސްދުވަސްކުރިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅައިގެން ޕާސްޕޯރޓް އައު ކޮށް ނުވަތަ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމަށްފަހު ވާރކް ވީޒާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވާރކް ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ކުރިން ވާރކް ވީ ޒާ އައުކުރުމަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ވާރކް ވީޒާ އިތުރުކޮށްދެވޭނީ މިޤަވާއިދު ގެ
 13ވަނަމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ .ވީޒާގެ މުއްދަތު
ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓް ފުރިގެން

އިތުރުކުރުމަށް ހުށަނޭޅިވަނީ ،ޕާސްޕޯރޓް ގެއްލިގެން

ކަމުގައިވީނަމަވެސް ވާރކް ވީޒާ އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރުން
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ވާރކް ވީޒާގައި ހުރިމީހަކު ފިލުން
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(ހ) ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް

ކުރާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީ ފާއިން ވަކިވެގެން

ފުރައިގެންދިއުމުން އޭނާއަށްދީފައިވާ ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލްކު ރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ތަކެއްޗާއެކު
އެމީހާއަށް ވަޒީފާދިންފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 -1ވީޒާ ކެންސަލް ފޯމް (ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ)
 -2ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ
 -3ދޫކޮށްފައިވާ ވާރކް ވީޒާ ކާރޑް
(ށ) ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މަެަސައްކަތް ކުރަން
ވަޒީފާ

އުޅޭ ބިދޭސީއަކު އެމީހާއަށް

ދިންފަރާތުގެ ހުއްދަ އެއްނެތި ފުރައިގެން ހިގައްޖެނަމަ ނުވަތަ ފުރައިގެން ދިއުމަށްފަހު

 30ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ރާއްޖެނައިސް ހުރެއްޖެނަމަ،

އެމީހާއަށް ދީފައިވާ ވާރކް ވީޒާ

ކެންސަލް ވާނެއެވެ .މިފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެބި ދޭސީ މީހާ ރާއްޖެއިން ފުރާތާ

30

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ހ) ވާރކް ވީޒާގައި ހުރި މީހަކު ވަޒީފާ
ގެއްލިއްޖެނަމަ

7

ދިން ފަރާތައް ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ވީތަނެއް ނޭގި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން

ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ) ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ދީފައިވާ ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލަ
އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

10

ހުށައެޅޭ މައްސަލަ ނިމޭގޮތުގެ މައްޗަށްބަލާ އެމީހަކަށް

ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް

(ނ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ވާރކް ވީޒާ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި
ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި

ފައިސާއެއްވާނަމަ ،އެފައިސާއެއް

ބިދޭސީމީހާއަށް ވަޒީފާ

ދިންފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
(ރ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެ އްގައި
ބިދޭސީމީހާގެ ޕާސްޕޯރޓް އިމިގްރޭޝަނަށް

ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރުމަށްޓަކައި

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .ޕާސްޕޯރޓް ހުށައެޅެ ން ނެތްނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން އެކަން
އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ޅ) ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ހުށައެޅޭ މައްސަ ލަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ

ހިދުން ފެށިގެން އެމީހުންގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާ ލުމާހަމައަށް ހިގާ ޚަރަދުގެ

ޒިންމާ އުފުލަން ވާނީ އެބިދޭސީއަކު ފިލިއިރު ނުވަތަ ގެއްލުނުއިރު އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ
ފަރާތުންނެވެ.
(ރ) ބިދޭސީއަކު ފިލާފަ އިވާނަމަ ،އެބިދޭސީ އަކު ހޯދާ ފުރުވާލެވެންދެން ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި
ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކުށާއި އަދަބު
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(ހ) މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރުމަކީ
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ

 ،ނުވަތަ މިޤަވާޢިދުން

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ،

ކުށެކެވެ.
)ށ) ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަނެތް ބިދޭސީއަކު ލައްވާ ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް
މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ނ) ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން

ހުރުމުގެ ހުއްދަނެތް ބިދޭސީ އަކުރާއްޖޭގެ އެއްވެސް

ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ރ) ވާރކް ވީޒާ ދީފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ޒިންމާގައިވާ ބިދޭސީން ފިޔަވާ
އެހެން ބިދޭސީން ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ބ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށެއްކުރީ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ނަމަ އެމީހެއްގެ
އަދަބަކީ 50،000/ - ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ  .މީގެއިތުރުން
އިމިެިގްރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދައްކައިފިނަމަ  ،ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ
ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއް ރިޓާންވުމުގެ ސަބަބުން އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބެންޖެ

ހޭ ފައިސާ

ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި ،ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުދައްކާ ބިދޭސީން އެތެރެކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

11

ބްލެކް ލިސްޓްކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވާރކް ވީޒާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވަކިމުއްދަތަކަށް
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ޅ) މިމާއްދާގެ (ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި
ވާގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ އަދަދު

ކުށް ކުރި
ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަމަ

 2000/-އާއި  10000/-ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން

ދެވަނަ ފަހަރު ނަމަ

 10000/-އާއި  20000/-ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން

ތިންވަނަ ފަހަރު ނަމަ

 20000/-އާއި  30000/-ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން

ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ނަމަ

30000/-

އާއި 50000/ -

ދެމެދުޖޫރިމަނާ

ކުރުމާއިއެކު އެފަރާތުގެ ޒިންމާގެ ދަށުން އެއްވެސް
ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އެތެރެެެެެކުރުމުގެ ހުއްދަ
ނުދެވޭނެއެވެ.

(ކ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެ ތެރެވުމުގެ ހުއްދަދެވޭ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކުވެސް އޭނާއަށްދެވިފައިވާ
ހުއްދައިގައިވާ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި ނުވަތަ ހުއްދައިގައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
(އ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދެވޭ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކުވެސް އޭނާއަށްދެވިފައިވާ
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ ހުއްދަ ބާތިލްވުމުން ރާއްޖޭގައި ހުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ވ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށެއްކުރީ ބިދޭސީއަކުނަމަ ،އެމީހެއްގެ އަދަބަކީ،
15000/-

ރުފިޔާއާއި 50000/ -

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ

.

މީގެއިތުރުން ،އެމީހަކު ވަކިމުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު،
ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(މ) މިމާއްދާގެ (ކ) އަދި (އ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި ވާގޮތުގެ
މަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

ކުށް ކުރި
ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަމަ

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ އަދަދު
15000/-

އާއި  30000/ -ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް
ރާއްޖެނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިހްތިޔާރު
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ކޮންޓްރޯލަރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދެވަނަ ފަހަރު ނަމަ

 30000/އާއި  50000/ -ދެމެދުގައި ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް
ރާއްޖެނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިހްތިޔާރު
ކޮންޓްރޯލަރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ފ) މިމާއްދާގެ (މ) ގައިބަޔާންވެގެންވާ ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ  5މަހާއި 10

އަހަރާއި

ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އެމީހަކު ރާއްޖެނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާ ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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