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   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 
 

 ވަނ62ަގެ " ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު "2008/2: މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
 .މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

)ހ(  1.  ތަޢާރުފާއި ނަން 

     

ވާރކް،  ކޯޓާ ހޯދުމާއިށްނައުމަކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެވަޒީފާ އަދާދިވެހިރާއްޖޭގައި ، މިއީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ.  ހޯދުމާއި، ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެޕާމިޓް

އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނެސް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންވާނީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ
  .މަތިންނެވެ

)ށ(    

     

)ނ( .އެވެ" ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގަވާއިދުދިވެހި"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ     

     

ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

  ހޯދުން ކޯޓާ

   

     

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުނ1ްމި ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
މިނިސްޓްރީއަށް، ޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެންނަންވާނީދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަ

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެންނަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދަދުގެ، ހުށަހަޅައިގެން
ކޯޓާ (2ވާއިދުގެ އެނެކްސް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ މި ގަމިގޮތުން  .ކޯޓާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

  .ވެދާއިރާތަކަށެ ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، މި އެނެކްސްގައިވާ )ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލް

)ހ(  2. ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް  
ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކޯޓާ 

 ހޯދުން

      

ކޯޓާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަކުރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައި
އަދި ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ އެ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށެވެ

 މިގޮތުން ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް ހޯދުމަށް .އެކަށީގެންވާ ދިވެހިން ލިބެންނެތް ވަޒީފާއަށެވެ
އިޢުލާން ކުރިކަންއި އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ހިންގާ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގަ

 ވިދިވިދިގެން ތިން ދުވަހުނޫހެއްގައި  ދުވަހުނެރޭއިމާއި މާލޭގައަންގައިދޭ ރަށު އޮފީހުގެ ލިޔު
  .  ކޯޓާ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޝާއިޢު ކުރިކަމުގެ އިޢުލާން

)ށ(     
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ސްޓްރީތަކަށް، ކޯޓާދިވެހިން ވަޒީފާގައި ތިބި އަދަދުގެ ނިސްބަތުން، ކަނޑައެޅޭ ވަކި އިންޑަ
  .ވެއެވެތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންދިނުމުގެ އިޚް

)ނ(     

      

މި ފޯމާއެކު، ފޯމުގައި. އެވެ' ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް'ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ 
ކޯޓާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާލޫމާތާއި މާބަޔާން ކޮށްފައިވާ މައު

 . ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

  )ރ(

     

 ކަންތައްތައް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ،  ހުށަހެޅުމުންކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި
  .ބެލުމަށްފަހު، އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ

 

   )ބ(

ކޯޓާ ލިބިގެން ގެންނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން އެ .1
  .މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވެފައިވުން

ހިފައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެކުރަން ހަމަޖެ .2
 .ޞައްހަކަން

  .ކޯޓާ ލިބިގެން ގެންނަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ތިބުމުގެ ކަންތައް  ހަމަޖެހިފައިވުން .3
  

   

  ން މަސައްކަތް ތަކަށް ނުވަތަ ޑޮމެސްޓިކް މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގޭގެ
  .ދާއިރާ ތަކަށެވެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އްދަ ދެދޭސީން ގެނައުމުގެ ހު ބި
  

 "ރވެންޓްޑޮމެސްޓިކް ސ"ރުމަށް ގޭތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކު .1

ރަޖިސްޓްރީ   އެގެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައިއެގެއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް .2
 "ކާރު ޑްރައިވަރުން"ކޮށްފައިވާ ކާރެއް ދުއްވުމަށް 

އްގެ ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ އާއިލީ މެމްބަރެއް ބަލިވެގެންއެގެއެ .3
  "އެޓެންޓެންޑުން"އެބަލިމީހާ ބެލުމަށްޓަކައި 

   )ޅ(

    

 ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  ކެޓަގަރީއަށ1ްގެ ) ޅ(މި މާއްދާގެ 
 ބިދޭސީންއްޖޭން ބޭރުންކުރުމަށް ރާ" ގޭތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތް"

މިގޮތުން މިމަޤާމަށް .ންޓުންގެ ގޮތުގައެވެޑޮމެސްޓިކް ސަރވަ ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި
  .ވިދާނެއެވެ ގެނެއަންހެނެއް ނުވަތަ ފިރިހެނެއް

   )ކ(

    

ލިބިދެވޭ ކޯޓާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދީފައިވާ ކޯޓާއަށްވުރެ  .3 )ހ(
ނުވަތަ ކޯޓާ ، އިތުރަށް
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  .ކީ މަނާ ކަންކަމެވެކަންތައްތަކަ
   

ނުވަތަ ކޯޓާ ނުހޯދައި ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން، ލިބިދެވޭ ކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް .1
 .ގެންގުޅުން

  

މި، އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއެއް .2
 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ވީއްލުން

 .ނުވަތަ ފޮނުވުން

ނުހޯދައި ވަޒީފާގައި ބިދޭސީން 
 ގެންގުޅުން މަނާކުރުން

        

އާއި ޚިލާފަށް ކޯޓާ ނުހޯދައި ނުވަތަ ކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް ބިދޭސީން) ހ(މި މާއްދާގެ 
 ނުވަތަ ފޮނުވި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ވީއްލިތެއްގެގެންގުޅުނު ފަރާތާއި، ބިދޭސީން އެހެންފަރާ

  .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ) ނ(މި މާއްދާގެ 

      )ށ(

     

ނުވަތަ ކޯޓާ ނުހޯދައި ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެފައިވަނީ ނުވަތަ، ދީފައިވާ ކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް
  :އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ވީއްލާފައިވަނީ

 ބިދޭސީންނަށް ކަމުގައިވާނަމަ، ކޮންމ10ެފެށިގެން  ބިދޭސީން 1 .1
  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން؛ 1000ބިދޭސީކަށް 

 ރުފިޔާއިނ000،25ް ބިދޭސީންނަށްވުރެ އިތުރަށް ކަމުގައިވާނަމަ، 10 .2
  .އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

   )ނ(

     

ލު ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތަކާއިމެދު އަމަ) ހ(މި މާއްދާގެ 
  .މަތިންނެވެ

  

ކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް .1
ވިސާގައިނަމަ، ވަޒީފާ ދިންފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި އެ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން

 .ފުރުވާލަން ވަޒީފާ ދިންފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ
  

ޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެހެންކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް ގެންގު .2
ފަރާތެއްގެ ކޯޓާގެ ދަށުންނަމަ، ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި އެ ބިދޭސީން

 .ރާއްޖެއިން ފުރުވާލަން ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ
 

ންއަދި މިގޮތުން ފޮނުވާލެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ  ކޯޓާއި .3
 .އުނިކުރެވޭނެއެވެ

  

   )ރ(
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  . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓާ އިތުރުކޮށް ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވ1ެ .4
     

ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގާ މުއްދަތުގެ) ނ(މި މާއްދާގެ 
ގައިވާތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދައްކާ ނިމެންދެން އެ ފަރާތަކަށް ތިރީ

  .ޚިދުމަތްތަށް ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ
  

  . ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްނުދިނުން .1
 . އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ޕާމިޓް ނުދިނުން .2
.ކޯޓާގެ ދަށުން ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތު ސައިޓް ބަދަލުކޮށް ނުދިނުން .3

  )ބ(

     

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އ3ެށުން ކޯޓާ ލިބިދެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި މާއްދާގެ ދަ
ކޯޓާގެދަށުން ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ވާރކް ޕާމިޓް ހޯދުމަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ކޯޓާގެ އަދަދުގެ

  .ތެރެއިން ބިދޭސީން ނުގެނެސްވާ އަދަދު ކޯޓާއިން އުނި ކުރެވޭނެއެވެ

 މަސް ދުވަސް ވުމުން 3   )ޅ(
  ކުރުންކޯޓާ ބާތިލު

     

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ދާއިމީ ކޯޓާ ދެވޭނީ ކޯޓާ
 މާއްދާގައި ވަނ5ަވާއިދުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މި ގަ، ހޯދުމަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކާއި

ތިބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކުންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންްޓތަކުގެ ގިން
  .  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ގިންތިއަކަށް ކޯޓާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށެވެ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .4 
ކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ދާއިމީ 

 ކޯޓާ ދިނުން

     

ސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގިންތިއިމާރާތް ކުރުމުގެ މަ
  .ދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެކަނޑައެޅޭނީ ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެ

  

ސައްކަތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަ .5  )ހ(
ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ގިންތި 

 ކަނޑައެޅުން

 ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެދޭސައްކަތުގެއިމާރާތް ކުރުމުގެ މަ'ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ 
  .   މައުލޫމާތާ އެކުގައެވެފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ' ފޯމް

      )ށ(

        

ވާއިދުގެ ދަށުން ގިންތި ކަނޑައެޅޭ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބިދެވޭމި ގަ
ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ ދާއިމީ ކޯޓާގެ ދަށުން ބިދޭސީން

  .  އަހަރު ދުވަސްވުމަށް ފަހުގައެވ1ެގެނެސްގެން ގެންގުޅޭތާ 

      )ނ(

        

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދާއިމީ ކޯޓާ ލިބޭ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކަށް ކޯޓާ މި
މިގޮތުން ކޯޓާގެ ދަށުން. ލިބިދެވޭނީ އެ ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ނަމުގައެވެ

ން ހިންގާގެނެވޭ ބިދޭސީން އެ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށު

      )ރ(
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ނަމަވެސް. އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ފިޔަވާ އެހެން ދާއިރާއެއްގައި އެ ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި

  .ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެވެ
        

މަންޓްގެ ޕާރފޯމަންސް އަހަރަކު އެއްފަހަރުވާ ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްކޯޓާ ދޫކުރެވިފައި
އަދި މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ކުރިން އެ ކުންފުންޏަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ. މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނެއެވެ

އިންޓަށްންޏަށް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދެވިފައިވާ ޕޮކަންކަމަށް ބަލައެިއ ކުންފު
ގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދުގެމިގޮތުން ބަލާބެލުމު. އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެއެވެ

ނިސްބަތުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ގިންތި ބަދަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
  .ލިބިގެންވެއެވެ

      )ބ(

        

ގިންތި ބަދަލު ވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދެވޭ ކޯޓާގެ ޢަދަދު ބަދަލުވާއިރު ކޯޓާގެ އަދަދަށްވުރެ
އަދި.  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭން ފޮނުވާލަން ވާނެއެވ30ެ ސީންތުރަށް ތިބޭ ބިދޭއި

  .ފޮނުވާލުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަންވާނީ އެ ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުންނެވެ

      )ޅ(

        

                ވަގުތީ ކޯޓާ ދިނުން

        

 ނުވަތަށް ކުރާ ކުންފުންޏަވަގުތީ ކޯޓާއަކީ، އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 އިމާރާތް ކުރުމުގެ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް،އިންވެސްޓްމަންޓަށް،

މަސައްކަތްކުރުމަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މަޝްރޫޢަކަށް، އެ މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތަށް، ދެވޭ
   .ކޯޓާއެކެވެ

ސައްކަތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަ  .6  )ހ(
ކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ވަގުތީ 

  ކޯޓާ ދިނުން

        

ށް ލިބިފައިވާ ދާއިމީ ކޯޓާގެއިމީ ކޯޓާ ދެވިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓަދާ
އިތުރުން ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ވަގުތީ ކޯޓާ ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

  .މަތިންނެވެ

      )ށ(

        

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު' މްކޯޓާ ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯ'ވަގުތީ ކޯޓާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ . 1 
ކޯޓާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގައި އި، ލިޔުންތަކާއެ ފޯމްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

  . އެކު މިނިސްޓްރީއަށެވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާ

      

        

 . ފޯމިއުލަރ އިންނެވެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާވަގުތީ ކޯޓާގެ. 2 
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TQ = 13  x                       Build up floor area (M2) 
 Project Duration (Number of Days)             
        

ގެ ދަށުން ކޯޓާގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް) ށ(މި މާއްދާގެ 
  .ވެއެވެނަގާނެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން

      )ނ(

        

.ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މަޝްރޫޢަކަށް، ވަގުތީ ކޯޓާ ދެވޭނީ އެ މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތަށެވެ
މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވޭނީމަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ކޯޓާގެ 

  . ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވ2ެފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށް

      )ރ(

        

ތުރު ދުވަސްކުރިން މުއްދަތު އ30ިއެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ . 1
ކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް

  .ބެލުމަށްފަހު، އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައެވެ

      

        

ގެތެރޭގައި ވަގުތީ ކޯޓާގެ މުއްދަތު  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވ1ާ މާއްދާގެ މި. 2
 ވަގުތީ ކޯޓާގެ މުއްދަތު އިތިރުކޮށެއްމުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ،

  .ނުދެވޭނެއެވެ

      

        

ގެ ދަށުންވަގުތީ ކޯޓާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދީފައިވާ ) ށ(މި މާއްދާގެ 
 އެ މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހެން މަޝްރޫޢެއްގެގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން

މިގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ. މަސައްކަތްަށ ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ
 މިމަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ، އެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެލުމަށްފަހު، އެ ޢަދަދަށެވެ) ށ(މާއްދާގެ 

ވަގުތީ ކޯޓާގެ ދަށުން ގެނެވޭ     )ބ(
މީހުން އެއް ޕްރޮޖެކްޓުން 
އަނެއް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަދަލު 

  ކުރުން

        

        ކޯޓާ ނުދޭ ވަޒީފާ          

        

ވަޒީފާތަކާއި ދިވެހިން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ އެއިރަކަށް ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް 
މަސައްކަތްތަކަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މިގޮތުން ކޯޓާ ނުދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާތައް އިޢުލާން.  ލިބިގެންވެއެވެއަށްމިނިސްޓްރީ
 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ކޯޓާ ނުދޭ ވަޒީފާ .7 )ހ(

       

ގެ ދަށުން ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ) ހ (ލު ކުރަންފަށާއިރު، މި މާއްދާގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަމި      )ށ(
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  . ގައި އެވަނީއެވ3ެހުއްދަނުދޭ ވަޒީފާތައް މި ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
       

       ވާރކް ޕާމިޓް            

       

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ގެންނަ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް

  .ހޯދަންވާނެއެވެ' ވާރކް ޕާމިޓް'މުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ރުކު

 ވާރކް ޕާމިޓް ހޯދުން .8 )ހ(

        

 ބިދޭސީންނަށް ވާރކްތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާއަކަށް ގެނެވޭ. 1 
ޕާމިޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން ނުވަތަ ވަޒީފާ

  . ދޭފަރާތުން އަންޔަންކުރާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭެޖންސީ އަކުންނެވެ
  ސިއްހީ ދާއިރާ) ހ   (
ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ) ށ(

  ޓީޗަރުންނާއި އެދާއިރާގެ އެހެން ވަޒީފާ
ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި) ނ(

  ސްޕެޝަލިސްޓުން ފަދަމީހުން

ވާރކް ޕާމިޓް ހޯދުމަށް     )ށ(
އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް 
  ހުށަހެޅުން

        

އި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަށް ފިޔަވައި އެހެންގަ) 1(ގެ ) ށ(މި މާއްދާގެ .  2 
ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް ވާރކް ޕާމިޓް ހޯދުމަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރި ކޮށެވެ

      

        

 މިގޮތުން.ތަށެވެވާރކް ޕާމިޓް ހަވާލު ކުރެވޭނީ ވާރކް ޕާމިޓް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާ
 އެޖެންސީއަކުންޕްލޯއިމަންޓްމްއެމްޕްލޯޔަރުގެ ފަރާތުން ވާކްޕާރމިޓަށް އެދި ހުށަހެޅީ އެ

  . ކުރެވިދާނެއެވެ ޙަވާލު އެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީއާ އެ ވޯކްޕާމިޓްކަމަށްވާނަމަ، 

      )ރ(

        

ބަލައިގަނެވޭނީ' ން ފޯމްވާރކް ޕާމިޓް އެޕްލިކޭޝަ'ވާރކް ޕާމިޓް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
 . ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމުގައިވާ ލިޔުންތަކާއި އެކުގައެވެއެފޯމު 

ވާރކް ޕާމިޓް އެޕްލިކޭޝަން   )ބ(
 ފޯމް

    

 ވަނަ މާއްދާގައ10ިވާރކް ޕާމިޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު މި ގަވާއިދުގެ 
 . ވާނެއެވެވާގޮތުގެ މަތިން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކަން

  )ޅ(
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 ރުފިޔާގ200ެ/-ވާރކް ޕާމިޓް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކު ވެގެން އަލުން ހަދައިދެވޭނީ 
  .ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ

/ ވާރކް ޕާމިޓް ގެއްލިގެން    )ކ(
ހަލާކުވެގެން އަލުން 

 ހަދައިދިނުން

     

     

         ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްގައި ސޮއި ކުރުން

     

އެމީހެއްގެ ޤައުމުން ރާއްޖެ އައުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީން
ލެޓަރ އޮފް'އެމީހަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވާ  ފުރުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކާއި

 . ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ، ގައި' އެޕޮއިންޓްމަންޓް

ލެޓަރ އޮފް  .9 )ހ(
ންޓްގައި ސޮއި އެޕޮއިންޓްމަ

 ކުރުން

        

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީ، އިންޓްމަންޓަކީލެޓަރ އޮފް އެޕޮ
،އެމީހާއަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވެންދެން، މީހާއާއި

މި، ރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްގައިލެޓަ. ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ލިޔެުމކެވެ
  . ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވ4ެގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

      )ށ(

        

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ'ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް 
  .ނެއެވެއި ތަޢާރަޒު ވެގެން ނުވާގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ވަނަ ބާބ4ުގެ ޤާނޫނު

ލެޓަރ އޮފް     )ނ(
ޓްމަންޓް، އެޕޮއިން

އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ
  ތަޢާރަޒުނުވުން

        

 ކޮޕީގައި ރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅާނަމަ އެ ފެކްސް ކޮޕީފެކްސް ގެލެޓަރ އޮފް އެޕައިންޓްމަންޓް
އެ، އެޖެންސީގެ ވެރިއަކު ސޮއިކޮށް ،ސީގެ ސްޓޭމްޕް ޖަހައިއެޖެންއެމްޕްލޯއިމަންޓް 

  . އޮންނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަށް ބަޔާންކޮށްފައިކޮޕީގައިވާ

      )ބ(

        

                 ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން

        

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ) ށ(މިމާއްދާގެ 
،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންމި މާއްދާގައި ، އަދާކުރަން ބިދޭސީން ގެންނަ ފަރާތްތަކުން
 . މިނިސްޓްރީގައި ޑިޕޮޒިޓް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން  .10  )ހ(

        

      )ށ( ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި،،އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި
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ބްސަރުކާރު ބައިވެރިވާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކްލަ
  .އެއަރލައިންތައް ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ ޖަމްއިޢްޔާތަކާއި،

        

ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ މީހާގެ ޤައުމަށްރާއްޖޭ، ޑިޕޮޒިޓްގެ މިންވަރު ބިނާކުރެވެނީ
ޓިކެޓު. ވައިގެ މަގުން ދިޔުމަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާގެ މައްޗަށެވެ

އާންމު ފެއަރ އަކުން އެންމެ ކުރުމަގަކުން އެ ޤައުމަކަށް، އިކޮނޮމީ ކްލާހުން، އަގުކުރާނީ
  .ދެވޭ ވައިގެ ބަނދަރަކާ ހަމައަށް ނެގޭ އެއްކޮޅު ޓިކެޓުގެ އަގަށެވެ

      )ނ(

        

.ބިދޭސީ މީހާ ގެންނަން ވާރކް ޕާމިޓަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ޑިޕޮޒިޓް ދައްކަން ވާނެއެވެ
ޓް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،ޑިޕޮޒި

   .ނެވެދިވެހި ރުފިޔާއިން
  

  ޑިޕޮޒިޓް  މީހުންގެ އަދަދު
 މީހުންނާ 15 އިން ފެށިގެން 1

  ހަމައަށް
ގެންނަ ބައެއްގެ އެއްކޮޅު ޓިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ ަފ

%100  
ހުންނާ  މ35ީ އިން ފެށިގެން 16

  ހަމައަށް
ގެންނަ ބައެއްގެ އެއްކޮޅު ޓިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ ފަ

%75  

   އިން ފެށިގެން މަތ36ި
ގެންނަ ބައެއްގެ އެއްކޮޅު ޓިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ ފަ

%50   

      )ރ(

        

  .ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ
  

  .އިންދު ފައިސާނަގު .1
  ނުވަތަ ޗެކަކުން،ބޭންކްވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބިދޭސީމީހާ ގެންނަން ހުށަހަޅާ  .2

ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީއަކުން .3
  .ހުށަހަޅާ ބޭންކް ގެރެންޓީ އަކުން

      )ބ(

        

ން ފުރުވާލަންދެން ހުށަހަޅާ ބޭންކްބޭންކް ގެރެންޓީގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެވޭ ބިދޭސީ
މި ބޭންކް ގެރެންޓީ އޮންނަންވީ ގޮތުގެ. އޮންނަން ވާނެއެވެ) ވެލިޑިޓީ(ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު 

  . ގައިއެވަނީއެވ5ެނަމޫނާ މި ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

  ބޭންކް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު    )ޅ(

        

އޮފިޝަލް ނުވަތަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ނަމަ،ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޓިކެޓްގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ      )ކ(
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 ނުވަތަ ޔޫއެސް ޓިކެޓްގެ އަގުން ބޮޑުވި އަދަދުއެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ،
 ދެއްކުމަށްޑޮލަރުގެ އޮފިޝަލް އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށްއައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ

އިޢުލާން ކުރާތާ ބަންދުއްކަން މިގޮތުން ފައިސާ ދަ. ލާނު ކުރެވޭނެއެވެޢުއިޢާއްމުކޮށް 
 . ދުވަސްތެރޭގައި އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވ7ެދުވަސް ނުހިމަނާ 

        

 ވާރކް ޕާމިޓް ދޫކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް އަންނަ،ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ޢަދަދު
ބިދޭސީންގެ ޖުމްލަމިގޮތުން . އުނިއިތުރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ

އަދަދަށް އަންނަ އުނިއިތުރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 . ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އިތުރަށް

     )އ(

        

ނަމަ އެފައިސާއެއްގެ ދަށުން ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭ )އ(އަދި ) ކ ( މާއްދާގެމި
ބަލައެއްޕާމިޓް އެޕްލިކޭޝަންފޯމު  ވާރކްދެއްކުމުން ނޫނީ އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ

  .ނުގަނެވޭނެއެވެ

      )ވ(

        

ވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ފަރާތަކަށް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ނުވަތަ، ތުން ފޮނުވައި ނުލައިފިނަމަބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަން އެންގުމުން އެފަރާ

އެޚަރަދެއް ނުކޮށްފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން އަންގައި
ޑިޕޮޒިޓްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން އެޚަރަދު ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް

 . ލިބިގެންވެއެވެ

     )މ(

        

،ވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، މި ގަ
އެޚަރަދެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

، ޚަރަދެއް ކޮށްފިނަމަންމިނިސްޓްރީއެފަރާތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓަށްވުރެ އިތުރަށް 
މިފައިސާ. ނިސްޓްރީއަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މ7ިއެއިތުރުވާ ޢަދަދު 
 . ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ )ވ (މާއްދާގެމި ދައްކާ ނިމެންދެން 

     )ފ(

        

          ބިދޭސީން ގެނައުމަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

        

  އެއަރޕޯޓުން ބިދޭސީ މީހާއާއި ޙަވާލުވުން
  

      

ވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ޕްރޮފެޝަނަލްވާރކް ޕާރމިޓް ލިބިގެން ދި
ގިންތި ފިޔަވާ އެހެން ގިންތި ތަކުގެ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވާއިރު އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ

މީހާ ރާއްޖެ އައުމުން ބިދޭސީ .11 )ހ(
އެއަރޕޯޓުން އެމީހަކާއި 
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 ގަޑިއިރު ކުރިން، އެމީހަކު ރާއްޖ1ެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައުމުގެ 
މަންޓް އޭޖެންސީ އަކުން، އެ ބިދޭސީމީހާގެ ވާރކް ޕާމިޓްގެގެނައުމަށް މެދުވެރިވާ އެމްޕްލޯއި

އަސްލު ހިފައިގެން އެމީހަކު އެތެރެވާ ބަނދަރަކަށް ގޮސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން
އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަށް ވާރކް ޕާމިޓް ހުށަހަޅާ އެ ބިދޭސީއަކާ ހަވާލު

 . ވާންވާނެއެވެ

 ޙަވާލުވުން

     

ބިދޭސީ މީހާ ބަލާ އެއަރޕޯޓަށްދާ މީހާގެ އަތުގައި އެމީހަކީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީއެއްގެ
މީހެއްކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ  ފޮޓޯޖެހި ލިޔުން އޮންނަން

  .ވާނެއެވެ

   )ށ(

     

               ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑު 

     

ރާއްޖެ އެތެރެވި ދުވަހުން ފެށިގެން، ވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީ މީހާ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ޕާރމިޓް ފީ ދައްކައި، އޭނާގެ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށ15ް

މިގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު. ހަޅަން ވާނެއެވެއޭނާއަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށްވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑު  .12 )ހ(
 ހެއްދުން

        

  :ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ހައްދަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކަކީ
  ވާރކް ޕާމިޓްގެ ފަސްޓް ކޮޕީ. 1
ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް: މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް. 2

   މަސްދުވަސްް ހަމަނުވ6ާމެޑިކަލް ހެއްދިތާ (ރިޕޯޓުގެ އަސްލު 
ވާރކް ޕާމިޓަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާން: ޕާސްޕޯޓް. 3

ޕާސްޕޯޓް ބެލުމަށް ފަހު(.  މަސް ދުވަސް އޮންނަށްވާނެއެވ12ެމަދުވެގެން 
  )ވަގުތުން ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ

 (25mm x 32mm) ކުލަ ފޮޓޯ 1ސްޓޭމްޕް ސައިޒްގެ : ފޮޓޯ. 4

  )ށ(

    

 މަސް ދުވަހުގެ ވާރކް ޕާމިޓް ފ1ީވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ހައްދަން ހުށަހަޅާއިރު، މަދުވެގެން 
  .ދައްކަންވާނެއެވެ

  )ނ(

     

ވާރކް ޕާމިޓް ދޫކުރެވޭ   )ރ( .  އަހަރު ދުވަހަށެވ1ެއްގައި ދޫކުރެވޭނީ މީލާދީ ވާރކް ޕާމިޓް އާންމު ގޮތެ
 މުއްދަތު
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ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑާއި ޙަވާލުވާން
ގައި ކާޑާވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑް ބަލާ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު. ވާނެއެވެ

ކާފައިވާ މުއްދަތުއްވާ ކުރިން ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ، ފީދައްޙަވާލުނުވެއޮ
ސާފައިހަމަވެގެން އިތުރަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ފީ އާއި ފީނުދެއްކުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 

  . ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެެވދައްކާ ނިމެންދެން އެ ފަރާތަކާމެދު
  

  .ން ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްނުދިނު .1
އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ޕާމިޓް. 2   

 .ނުދިނުން

ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑާއި   )ބ(
 ޙަވާލުވުން

     

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ހައްދަން ހުށަނާޅައިފިނަމަ،15ރާއްޖެ އަންނަތާ 
ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑް ހައްދަން ހުށަހަޅާ ދުވަހާ،  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެނ16ްރާއްޖެ އަންނަތާ 

 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް މިނިސްޓްރީއަށ25ް/-ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ކޮނެްމ ދުވަހަކަށް 
މި ގޮތުން ޖޫރިމަނާއާއެކު ވާރކް ޕާމިޓް. ދެއްކުމުން ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ހަދައިދެވޭނެއެވެ
   .ގެ ތެރޭގައެވެމަސްދުވަހު 12 ކާޑު ހަދައިދެވޭނީ ރާއްޖެ އައިދުވަހުން ފެށިގެން

ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑު    )ޅ(
ހެއްދުމަށް ހުށަނޭޅުމުން 

 ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

       

ތެރޭގައި ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑް ހެއްދުމަށް މަސްދުވަހުގެ 12ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އަންނަތާ 
ވާލުމަށްފަހު އަދި ފުރު.ޖެހޭނެއެވެހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ފުރުވާލަން 

  .ވާނެއެވެ އެބިދޭސީއެއްގެ ވާރކްޕާމިޓް ކެންސަލް ކުރަން މި މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅަން

ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑު    )ކ(
ހެއްދުމަށް ހުށަނޭޅުމުން 

  ފުރުވާލަން އެންގުން

     

 ބިދޭސީން ފުރުވާލުމަކީ އެބިދޭސީއަކަށްލަންޖެހޭގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފުރުވާ) ކ(މި މާއްދާގެ 
 ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް، އެ ބިދޭސީއަކުލާމިގޮތުން ފުރުވާ. ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ރުފިޔާއިނ75ް/- ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 16ރާއްޖެ އައިތާ 
  . ވަޒީފާދިން ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

   )އ(

     

 ހަދަންވާރކް ޕާމިޓް ކާޑުދުވަހުގެ ތެރޭގައި   މަސ12ް ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު 
ހުށަހަޅާފައިނުވާ ބިދޭސީއެއް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަނަކުން

 ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލްކޮށް، އެބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެއިންބިދޭސީއެއްގެފެނިއްޖެނަމަ އެ
   .ލެވޭނެއެވެފޮނުވާ

ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑް ނުހަދާ    )މ(
ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން 

އިންސްޕެކްޝަނަކުން 
ފެނިއްޖެނަމަ ފޮނުވާލަން 

 އެންގުން

       

     )ފ( ބިދޭސީން ފުރުވާލުމަކީ އެބިދޭސީއަކަށްލަންޖެހޭގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފުރުވާ) މ(މި މާއްދާގެ 
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 ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް، އެ ބިދޭސީއަކުލެވޭއަދި ފުރުވާ. ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
 ރުފިޔާގ75ެ/- ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 16އައިތާ ރާއްޖެ 

  .ވާނެއެވެމަގުން ވަޒީފާދިން ފަރާތް ޖޫރިމަނާ 
     

 ތިރީގައިވާކާމެދު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާ ނިމެންދެން އެ ފަރާތަވާމި މާއްދާގެ ދަށުން 
  .ގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ

  

  . ކޮށްނުދިނުންކޯޓާ އިތުރު.  1
  .އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ޕާމިޓް ނުދިނުން. 2

   )ދ(

     

     ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުގެ އަތުގައި އޮތުން

     

އަދި ސަރުކާރުގެ. ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ބިދޭސީމީހާގެ އަތުގައި އަބަދުވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ
  .މާބެހޭ ފަރާތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ކާޑު ދައްކަންވާނެއެވެކަ

ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑް ބިދޭސީ  .13  )ހ(
 މުވައްޒަފުގެ އަތުގައި އޮތުން

     

ވާރކް ޕާމިޓް ނުވަތަ ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އަލުން ހައްދަން
ފުރިހަމަ' ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑް އަލުން ހެއްދުމަށްއެދޭ  ފޯމް/ ވާރކް ޕާމިޓް 'ހުށަހަޅާނީ 

 . ކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާ އެކުގައެވެ

ވާރކް / ވާރކް ޕާމިޓް   )ށ(
ޕާރމިޓް ކާޑް ގެއްލިގެން 
ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އަލުން 

 ހެއްދުން

     

 ރުފިޔާގ200ެ/-ވެގެން އަލުން ހަދައިދެވޭނީ  ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުކާޑުވާރކް ޕާމިޓް 
  .ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ

   )ނ(

     

       ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

     

ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ
މިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މުއްދަތުއަދާކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ، ވާރކް ޕާ

  . އިތުރު ކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު  .14  )ހ(
ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު 

 އިތުރު ކުރަން ހުށަހެޅުން

    

އްދަތު އިތުރުވާރކް ޕާމިޓްގެ މު'ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅާނީ 
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ތަކާއި' ކުރަން އެދޭ ފޯމް

 މަސ1ްވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، މަދުވެގެން . އެކުއެވެ

  )ށ(
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 .ދުވަހުގެ ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ދައްކަން ވާނެއެވެ

    

 ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅޭނީ، މުއްދަތު ހަމަވިވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު
ދުވަހުން ފެށިގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ދުވަހާ ހަމައަށް ފާއިތުވެފައިވާ ކޮންމެ

އަދި.  ރުފިޔާގެ މަގުން ޖޫރިމަނާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުންނެވ25ެ/-ދުވަހަކަށް 
ސް ފަހުން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން  ހުށަހަޅާމަ 12ތު ހަމަވެގެން ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަ

   .ލަން ޖެހޭނެއެވެފަރާތްތަކުގެ ވާރކް ޕާމިޓް ބާޠިލްކޮށް އެ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ފުރުވާ

ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު   )ނ(
އިތުރު ކުރަން ހުށަނޭޅުމުން 

  ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

    

 ބިދޭސީން ފުރުވާލުމަކީ އެބިދޭސީއަކަށްންޖެހޭލަގެ ދަށުން ފުރުވާ) ނ(މި މާއްދާގެ 
އަދި ފުރުވާލެވޭ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ޕާމިޓްގެ. ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ދުވަހާ ހަމައަށްލިފުރުވާ ހަމަވިދުވަހުން ފެށިގެން އެބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިންމުއްދަތު 
 މަގުން ވަޒީފާދިން ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާގ75ެ/- ކޮންމެ  ދުވަހަކަށް ވޭތުވެފައިވާ

  .ނެއެވެވާ

   )ރ(

     

)ބ( ވަނަ މާއްދާގެ 2ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅުމުން، މި ގަވާއިދުގެ 
ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ

ވާރކް ޕާމިޓް ތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ،މި ކަން. ލިބިގެންވެއެވެއަށް މިނިސްޓްރީ
އަށްމިނިސްޓްރީކެންސަލް ކޮށް، ރާއްޖެއިން ފުރުވާލަން އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 އަހަރުވަންދެން އިތުރުކޮށްނުދ1ޭއަދި އެފަރާތަކަށް ލިބިދެވިފައިވާ ކޯޓާ . ލިބިގެންވެއެވެ
 .ގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ

  )ބ(

    

 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާ ނިމެންދެން އެ ފަރާތަކަށް ތިރީގައިވާވާމި މާއްދާގެ ދަށުން 
  .ގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ

  

  . ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްނުދިނުން .1
  .އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ޕާމިޓް ނުދިނުން.  2   

      )ކ(

        

                  ވާރކް ޕާމިޓް ފީ

        

ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ގެ ގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް
މި މިގޮތުން ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ . ދައްކަންވާނެއެވެއަށްމިނިސްޓްރީ  ރުފިޔ250ާ/-މަހަކަށް 

މި. ވެ ހުށަހެޅުއްވުމުންނެމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހުފޯ ގައިވާ 6ވާއިދުގެ އެނެކްސް ގަ

 ވާރކް ޕާމިޓް ފީ .15 )ހ(
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އެމީހަކަށް، ށް ދެއްކުމަކީއަމިނިސްޓްރީ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މީހާގެ ފަރާތުން، ފީ
އެމީހަކު ރާއްޖެ އަށް، މި ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ. ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 . މަސްދުވަހަށެވ1ެމަދުވެގެން ، މަސައްކަތް ކުރަން އެތެރެވި ދުވަހުން ފެށިގެން

        

ކުރިއަށް އޮތް މުއްދަތަށް ފީ، ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން
މި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު. ދައްކަން ވާނެއެވެ

ސްޓްރީއަށް ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް މިނ25ި/- ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
  . ދެއްކުމުންނެވެ

ވާރކް ޕާމިޓް ފީ     )ށ(
  ނުދެއްކުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

        

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ޕާމިޓް ފީ
  .ފިޔަވައި، ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ ޗެކުންނެވެ

  

   ބިދޭސީންގޭތެރޭގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ. 1  
  ބަލި މީހުނ ބެލުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން. 2  
   ޑްރައިވަރުންޑޮމެސްޓިކް. 3  

      )ނ(

        

ވާރކް ޕާމިޓްގެ. ޖޫރިމަނާއާއި އެކު ފީ ދެއްކޭނީ ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތާއި ހަމައަށެވެ
ރު ކުރުމަށްމުއްދަތު ހަމަވުމުން ވާރކް ޕާމިޓްގެ ފީ ދެއްކޭނީ ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތު

 . ފަހުގައެވެ

  )ރ(

     

ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ،
އެމީހަކަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ، އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް، ގެ ޚަރަދުގައިއެމީހަކަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތު، ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށްފަހު
 . ފޮނުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ

  )ބ(

     

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް،  މީހުންގެ ޢަދަދުޖެހޭގެ ދަށުން ފޮނުވާލަން ) ބ(މި މާއްދާގެ 
1ކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ކޯޓާއިން އުނިކޮށް ކޯޓާ 

މިގޮތުން ފޮނުވާލާއިރު އެމީހަކަށް. ކޮށްނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެއަހުަރވަންދެއް އިތުރު 
ދައްކަންޖެހޭ ވާރކް ޕާމިޓް ފީ އާއި ފުރުވާލާ ދުވަހާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ

  . ދައްކަން ވާނެއެވެރީއަށްމިނިސްޓް

   )ޅ(

     

އަށް ވާރކް ޕާމިޓް ފީވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކޮށް، ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެއިން ފުރާ ތާރީޚާ ހަމަ    )ކ(
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  .ދައްކަން ވާނެއެވެ
     

 ލިޔުމެއްކައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުންކުރެޕާރމިޓް ފީދެއްކުމަށްޓަ ވާރކް
  .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެޕާރމިޓް ފީ  ހުށަހެޅުމުން ވާރކް

  ޕާރމިޓްގެ އޮރިޖިނަލް ވާރކް.1
  ކޮޕީ ޓް ފަސްގެޕާރމިޓް ވާރކް.2
   ޕީ ސެކަންޑް ކޮގެރމިޓްޕާ ރކްވާ.3

  ކާޑް ޕާރމިޓް ރކްވާ.4

   )އ(

     

އެމީހަކަށް ވަޒީފާދިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީއަކު ގެނެސްފިނަމަ
  .ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރަން ވާނެއެވެ

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން   .16 )ހ(
  ބެލެހެއްޓުން

       

އެފަރާތަކަށް ލިބިދެވިފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު .1
 ،އެމީހަކު ބެލެހެއްޓުން

 ވަނަ ުދވަހުގެ ކުރިނ7ްބިދޭސީ މީހާގެ ފާއިތުވި މަހުގެ މުސާރަ، ހިނގާ މަހުގެ  .2
  ދިނުން،

ޚަރަދެއްވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  .3
 ،ކުރުން

 ކެއިންބުއިމާއި ނިދުމުގެ ކަންތައް އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން، .4

ވާރކް ޕާމިޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފީއަކާއި ފައިސާއެއް މި .5
 ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ދެއްކުން،

 ހަކު އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް ފޮނުވުން،ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެމީ  .6

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެމީހަކު، ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވިނަމަވެސް .7
އެމީހަކު، ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 ،ފޮނުވާލަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރުން

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިންއްޖެނަމަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހާ މަރުވެ .8
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ. ޢަމަލުކުރަންވާނއެވެ

 . މުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދިން ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެވަޅުލުޙާލަތްތަކުގައި 

މީހެއްގެ ޤައުމަށް ހަށިގަނޑު އެހާގެ އެމީ އާޢިލާގެ ފަރާތުންބިދޭސީމީހާގެ .9
 މިއެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށްއެފަރާތެއްގެ ޚަރަދުގައި ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާނަމަ 
 މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ.ޤަވާޢިދު މަނަލެއްނުކުރެއެވެ

 .ބިދޭސީ މީހާގެ އާޢިލާގެ ފަރާތުންނެވެ
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ޒީފާ އަދާކުރަން ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއެއް ފިލައިފިނަމަވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ވަ
ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެ ބިދޭސީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން

 ދުވަހ3ުއެންޑް އެމިގްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޓީވީން ނުވަތަ ދުވަހު ނޫހެއްގައި މަދުވެގެން 
މިގޮތުން ކުރާ. ށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެއިއުލާންކޮށް، އެ ބިދޭސީއެއް ހޯދުމަ

  . އިއުލާނުގައި އެ ބިދޭސީއަކާބެހޭ ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނަން ވާނެއެވެ
  

  ނަން. 1
  ޤައުމު. 2
  ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން ރަށުގެ ނަމާއެކު. 3
  )ކުޑަވެގެން ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ(ފޮޓޯ . 4 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއް   .17  )ހ(
 ނުވަތަ ފިލައިފިނަމަ

ގެއްލިއްޖެނަމަ ޢަމަލު 
  ކުރަންވީ ގޮތް

        

 ދުވަހުގ15ެގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އިއުލާން ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރުމަށްއެ ބިދޭސީއެއްގެތެރޭގައި އެ ބިދޭސީއެއް ނުފެނިއްޖެނަމަ، 

  .މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅަން ވާނެއެވެ

      )ށ(

        

ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލްކުރެވޭނީ، ވާރކް
މިގޮތުން .ރކް ޕާމިޓް ފީ ދެއްކުމުންނެވެޕާމިޓް ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ވާ

ނުވަތަ އަދި ފިލައިގެން .ބާތިލްކުރެވޭ ވާރކް ޕާމިޓްއަށް ދެވިފައިވާ ކޯޓާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ
ގެއްލިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިއިރު،
ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ، ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްަދތަށް ވާރކް ޕާމިޓް ފީ

ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރަންއާއި، 
 ރުފިޔާގެ މަގުނ75ް/-ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމަައށް ފާއިތު ވެފައިވާ  ކޮންމެ  ދުވަހަކަށް 

  .ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ

      )ނ(

        

ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ބާތިލް ކުރުމަށް އެދި
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ތިރީގައިވާ' މުވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ބާތިލު ކުރަންއެދޭ ފޯ'ހުށަހަޅާނީ 

  . ލިޔުންތަކާއި އެކު މިނިސްޓްރީއަށެވެ
  

ބިދޭސީމީހާ ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށްޓަކައި އިއުލާނު ކުރިކަމުގެ .1
 .ލިޔުން

  .ވާރކް ޕާމިޓްގެ އޮރިޖިނަލް .2

      )ރ(
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 ވައިގެމަގުން ދިއުމުގެ ޓިކެޓްގެވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅާ ބިދޭސީއެއްގެ ޤައުމަށް
.ގައި ބަހަޓަންވާނެއެވެމިނިސްޓްރީއަގަށްވާ ފައިސާ އެ ބިދޭސީއަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން 

މިގޮތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ބިދޭސީއަކަށް ކުރިން ބެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓުން
ދޭގޮތަށްން އަނބުރާ ނުމިނިސްޓްރީހަމަވާނަމަ އެއަދަދަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ 

  .ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ

      )ބ(

        

ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން  ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީއެއް،
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުންކުރާ އިންސްޕެކްޝަނަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން

ދު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބިދޭސީއެއްގެ ގައުަމށް ފޮނުވުމުގެ ޚަރަ
ފިލުމަށްފަހު ބިދޭސީމީހާ ވަޒީފާގައި. އެ ބިދޭސީމީހާ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުނު ފަރާތުންނެވެ

ގެންގުޅުނީ ކޮންފަރާތަކުންކަން ކަނޑައެޅިގެން ސާބިތުނުވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ބިދޭސީއެއްގެ
 ފިލިއިރު ނުވަތަ ގެއްލުނުއިރު ވަޒީފާގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެބިދޭސީއަކު

  .ދީފައިވާ ފަރާތުންނެވެ

      )ޅ(

        

ބިދޭސީ މީހާ ފެނިގެން އެމީހާ ފުރުވާލުމަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނިންމައިފިނަމަ
ހިފެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ އިތުރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ

  .ންވާނީ އެ ބިދޭސީއަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުންނެވެޚަރަދު ކުރަ

      )ކ(

        

ން ބާތިލްމިނިސްޓްރީފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ޕާމިޓް 
ކުރުމުން އެ ބިދޭސީއަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ

މިގޮތުން މިފަދަ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް. ންނެވެބިދޭސީންނާއި މެުދ އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު
ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް

  .ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

      )އ(

        

މައެކަނިވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންވާނީ ހަ
ނަމަވެސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް. ވާރކް ޕާމިޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށެވެ

ނިމިގެން ލިބޭ ހުސްވަގުތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން އަދާކުރުމަށް މި ގަވާއިދު
ންހުއްދަކުރާ މަސައްކަތް، ވަޒީފާދިން ފަރާތައް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު އެހެ

  .ފަރާތަކަށް ކޮށްދިނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ

ހުއްދަ ދޭ ވަޒީފާ ނޫންއެހެން  .18 )ހ(
 ވަޒީފާއެއްއަދާ ނުކުރުން

       

ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ލިބޭ ހުސްވަގުތުގައި، ބިދޭސީން އަމިއްލައަށް ގްރޫޕް      )ށ(
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  .ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
        

        ސާގައި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާކުރުންޓޫރިސްޓް ވި

        

މި . ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު، ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖެއަށް 10މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން 

ޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއާއި ކުރުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް 
.                             ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ   .19 )ހ(
އަދާކުރާ ބިދޭސީން 
ގަވާއިދާ ޚިލާފްވުމުން 
އެމީހުންނާއި މެދު އެޅޭ 

  ފިޔަވަޅު
  

ވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި  ބިދޭސީން ނުވަތަޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސްއުޅޭ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބިދޭސީން ގެނެސް ރެކްރޫޓް

 އަހަރު ދުވަހުގ10ެބިދޭސީން މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ . ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފްމުއްދަތަށް ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް 

  . ޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެއިމިގްރޭ

     )ށ(

       

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދިން ފަރާތަށް ފިލައިގެން އުޅ17ޭމި ގަވާއިދުގެ 
 ނާދެވޭ ގޮތަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށ10ްބިދޭސީން 

  .ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ

     )ނ(

       

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީއަކު ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން
ވާރކް ޕާމިޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން، ވަކިވެގެން ފުރައިގެންދާއިރު

 . އެމީހަކަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެއެފައިސާއެއް ދެއްކުމަކީ، ޖެހި ނުދައްކާނަމަ

ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން  .20 )ހ(
ވަކިވެގެން ފުރައިގެން ދިޔުން

        

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތު
ގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ނުވަތަހަމަނުވަނީސް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ނުވަތަ ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ބިދޭސީމީހާ އެދިގެން
އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ބިދޭސީ މީހާ، ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ހިނގައްޖެނަމަ

ށްއަމިނިސްޓްރީން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކ7ަފުރައިގެން ދިޔަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 
 . އަންގަންވާނެއެވެ

  )ށ(

     

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރައިގެންދާ މީހުންގެ  މައްސަލަ) ށ(މި މާއްދާގެ 
މިނިސްޓްރީން ބެލުމަށްފަހު، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ހަމަވަންދެން

  )ނ(
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 ނާދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރުއެހެންފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ރާއްޖެ
  .ށް ލިބިގެންވެއެވެއަމިނިސްޓްރީ

  
  

     

     އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރުން/ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން / ވަޒީފާދޭ ފަރާތް 

     

ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް.1
30ކުރެވޭނީ، ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑް ހެއްދުމަށްފަހު، ވާރކް ޕާމިޓް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ބަދަލު

 .ދުވަސް ކުރިން ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތް   .21 )ހ(

        

ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ދަށުން ހުންނަ  އެހެން ސައިޓްއެއްގެ  ވަޒީފާއަކަށް ބިދޭސީމީހާ.2
  .ވާރކްޕާރޓް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެބަދަލުކުރާނަމަ ބަދަލުކުރެވޭނީ 

      

        

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީއަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތަކީ މި ގަވާއިދުގައި) ހ(މި މާއްދާގެ 
  .ވާގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

      )ށ(

        

އޮކިއުޕޭޝަން/ތަން/ވަޒީފާދޭ ފަރާތް'ލު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތް ބަދަ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މި ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ'  ބަދަލު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް

  .ލިޔުންތަކާ އެކު މިނިސްޓްރީއަށެވެ

  ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުން    )ނ(

    

ލު ކުރަންއެދި ހުށަހަޅާއިރުއޮކިއުޕޭޝަން ބަދަ/ތަން/ވަޒީފާދޭ ފަރާތް
. ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވ10ެވާރކްޕާރމިޓްފީދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާން މަދުވެގެން 

  .އަދި ހުށަހަޅާއިރު މަދުވެގެން އެއް މަސް ދުވަހުެގ ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ދައްކަން ވާނެއެވެ

  )ރ(

    

10 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، މި ގަވާއިދުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަދަލު ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، އަލަށް

  .ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދައްކަން ވާނެއެވެ
  )ބ(

    

ބިދޭސީއަކު މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަން ނުވަތަ ހުއްދަ ދީފައިވާ މަސައްކަތް
،ދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންވާރކް ޕާމިޓް މުއް، ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާނީ) އޮކިއުޕޭޝަން(
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި' އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް/ތަން/ވަޒީފާދޭ ފަރާތް'

 .ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާ އެކު މިނިސްޓްރީއަށެވެ

އޮކިއުޕޭޝަން / ސައިޓް   )ޅ(
 ބަދަލު ކުރުން 
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 ދީފައިވާ ތަން ނުވަތަ އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނީބިދޭސީއަކު މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ
  .  ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުންނެވ50ެ/-ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ ގެގޮތުގައި 

އޮކިއުޕޭޝަން / ސައިޓް    )ކ(
 ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ

     

            ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓް ދޫކުރުން

     

 މަސް ދުވަހަށް ނުވަތ3ަ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ
އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި

ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ .ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުންނަށެވެ
ހާގެ ނަން، ޕާސްޕޯޓްނަންބަރު،މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި އެ ބިދޭސީމީ. ސިޓީއަކުންނެވެ

ޤައުމީ ނިސްބަތް، ކުރާ މަސައްކަތް، ރާއްޖެއައުމަށާއި ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް،
 ބިދޭސީމީހާގެއަދި އެ ސިޓީއާއެކު.  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެމަސައްކަތްކުރާތަން

  .ށަހަޅަންވާނެއެވެޕީ ހު ފޮޓޯ އަދި ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ކ1ޮސްޓޭމްޕް ސައިޒްގެ 

 މަސް ދުވަހަށް ވަގުތީ 3 .22 )ހ(
 ވާރކް ޕާމިޓް ދޫކުރުން

    

ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓް ދޫކުރާއިރު، ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތައް، ވާރކް ޕާމިޓް ފީ
  .ދައްކަން ވާނެއެވެ

  )ށ(

    

މުއްދަތު ވާރކް ޕާމިޓްގެގުތީ ދުވަހުގެ މުއްދަތައްވުރެ ކުރުމުއްދަތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވ90ަ
 އެ ބިދޭސީއަކުއިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ވާރކްޕާމިޓެއްގެ މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވޭނީ

 މުއްދަތު.ވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ މަސްދ3ުރާއްޖެއައި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
ޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ވަގުތީ ވާރކްޕާމި، އިރުއިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ

 .ކުރިން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  )ނ(

     

ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން
ދަތު ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް، ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްޖެހޭ އަދި ފުރުވާލަން.ޖެހޭނެއެވެފުރުވާލަން 

 ރުފިޔާގެ މަގުން ވަޒީފާދިން ފަރާތ75ް/-ހަމަވުމަށްފަހު ފާއިތުވެފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
  .ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ވަގުތީ ވާރކް ޕާމިޓްގެ    )ރ(
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކުރެވޭ 

 ޖޫރިމަނާ

     

            ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލު ކުރުން

     

އަންނަ ބިދޭސީއަކު، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރާއްޖެއިންވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖެ 
ފުރުވާލުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް

ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލު ކުރުން .23 )ހ(
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  .ކުރަން ވާނެއެވެ
     

 ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކްއާއި ޚިލާފަށް، ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމުގެ ކުރިން އެ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ޕާމިޓް ބާތިލްނުކޮށް ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމަށްފަހު، ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،
ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރެވޭނީ ވަޒީފާ

  . ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުނެވ200ެ/-ދިންފަރާތުން 

   )ށ(

     

ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލު' ތަކުގައި، ނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތްރކް ޕާމިޓް ބާތިލު ކުރެވޭވާ
،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މި ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއިއެކު' ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް

 .މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  )ނ(

    

މަށްފަހު ވަޒީފާއަށް އެނބުރިވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރު .1
 .ނާންނަ ގޮތަށް ދިޔުން

  

ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ރާއްޖޭން .2
  .ފުރައިގެން ދިޔުން

  

ވަޒީފާގައި ހުރި ބިދޭސީއަކުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ބޭނުން ނުވާތީ ނުވަތަ ވަޒީފާ .3
ލްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިންއަދާކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ޤާބި

 .ވަކިކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުން
  

ބިދޭސީން ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިޔުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް އެބުރި ނައިސް .4
ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދުން ނުވަތަ ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމަށްފަހު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

ތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާކަޑައަޅާފައިވާ މުއްދަ
 .ދޭފަރާތުން ބިދޭސީ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން

  

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާދިން ފަރާތުން ޚިލާފުވުމުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ .5
 .ފަރާތުން ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން

  

 .ށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ބިދޭސީ މީހާ މަރުވުންރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަ .6
  

ވަޒީފާދިން ފަރާތް މަރުވުން ނުވަތަ ވަޒީފާދިން ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު .7
ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ،  އެކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ

 .އުވާލުން

  



 23

  

ރާއްޖޭގައި، ޓް ކެންސަލްކޮށްއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މިނިސްޓްރީން ވާރކް ޕާމި .8
 .ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކު އަނބުރާ އޭނާގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުން

  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައ15ި ބިދޭސީމީހާ ހޯދުމަށްދެވޭ ޅޭފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން އު .9
 .އެ ބިދޭސީ މީހާ ނުފެނިއްޖެނަމަ، ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

  

 .ޓް ލިބިގެން އައިސްހުރި ބިދޭސީއަކު ފުރައިގެން ދިއުންވަގުތީ  ވާރކް ޕާމި .10

     

ޤާނޫނާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ،މިޓް ބާތިލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންރވާރކް ޕާ
ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް،

އޭނާގެ ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރުމަށް، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ށްކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހާއަ
 . ހުށަހަޅާކަން އަންގަންވާނެއެވެ

  )ރ(

     

މިޓް ބާތިލްރމިޓް ލިބުމަށްފަހު، ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ވާރކް ޕާރވާރކް ޕާ
ވާރކް. ލް ކުރެވޭނެއެވެމިޓް ބާތިރ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ޕ7ާކުރަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖ7ެމިޓް ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޕާ
އަތުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީމީހާއަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް

އިން ފޮނުވާލަންކޮށްދިނުމަށްފަހު، ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ހަރަދުގިައ އެ ބިދޭސީއެއް ރާއްޖެ
  .ވާނެއެވެ

   )ބ(

     

  .ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި، އޮޓަމެޓިކުން ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ
60ބިދޭސީއަކު، ވާރކް ޕާމިޓް ދީފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ދީފައިވާވާރކް ޕާމިޓް . 1

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއެްޖ ނައުން
 

   )ޅ(

     

ކް ޕާމިޓް ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް، ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތުގެވާރ
ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ގޮސް، ވާރކް ޕާމިޓް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ރާއްޖެ
އައިސްފައި ނުވާނަމަ، ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ކުރެވޭނީ، އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ފުރި

ވާރކް ޕާމިޓް ފީ އާއި އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާތާރީޚާ ހަމައަށް، 
  .     ދެއްކުމުންނެވެ

   )ކ(

     

ވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ބިދޭސީއެއް، ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލް ނުކޮށް    )އ(
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ރާއްޖެއިން ފުރުމަށްފަހު، ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ވާރކް
މިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން، ވާރކް ޕާމިޓް ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ވާރކްޕާ

ވާރކް ޕާމިޓް ފީޕާމިޓް ބާތިލް ކުރެވޭނީ، އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ފުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް، 
  .     އާއި އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ

     

މިޓް ކާޑު ހަދާދެވިފައިވާ ބިދޭސީއަކު ފުރަން ދާއިރުއާއި، އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަވާރކް ޕާ
 .   އިރު އޭނާގެ އަތުގައި ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ

ފުރަން ދިޔުމާއި ރާއްޖެ  .24 )ހ(
 އެތެރެވުން

       

ކް ޕާމިޓްގެވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން އަލަށް އަންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެވާއިރު، ވާރ
އަދި ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށްފަހު. ދެވަނަ ކޮޕީގެ އަސްލު އޭނާގެ އަތުގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

  .ވާރކްޕާމިޓް ކާޑު ލިބެންދެން އޭނާގެ އަތުގައި މި ކޮޕީ އޮންނަން ވާނެއެވެ

     )ށ(

        

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އެ
.މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ
.ހާޒިރުވާން އަންގާނީ ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ފޯނުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ

  .މިގޮތުން އެފަރާތާ ނުގުޅިއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ ހާޒިރުނުވި ކަމަށެވެ

އި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކަ  .25 
  މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވުން

       

        ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވުމުން ބިދޭސީން ފޮނުވާލުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑް ހައްދަން
ކް ޕާމިޓްގެހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ނުދެއްކުމުން ނުވަތަ ވާރ

މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ
ޚިލާފު ވުމުގެ ސަބަބުން، ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވަލަން މިނިސްޓްރީއަށް އިޙްތިޔާރު

ރީގައި ބަޔާންލިބިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓާގޮތަށް ނިންމޭނީ، ތި
  .ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ވަޒީފާ ދިންފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ

  

 .ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ދެއްކުން .1

2މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، ގިނަވެގެން  .2

ލެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެފައިސާ ދައްކަން އިޤްރާރުވެ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތާވަ
  .ހުށަހެޅުން

ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވުމުން   .26 )ހ(
ބިދޭސީން ފޮނުވާލުމުގައި 

  އަމަލު ކުރާގޮތް

       

ގެ) 2(ގެ ) ހ(މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް، މި މާއްދާގެ 
  . ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމައެވ750ެ/-ދަށުން، ފަސްކޮށްދެވޭނީ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 

     )ށ(
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ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަން ފެއްޓުމުން، އެ
ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓާއިން ބިދޭސީން ނުގެނެސް ތިބި މަގާމުތަކަށް އެ ފަރާތުން އެދޭ

  .ގޮތެއްގެމަތިން ވާރކް ޕާމިޓް ދެވޭނެއެވެ

     )ނ(

        

 ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް ކޯޓާ އިތުރުކޮށް ދެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަން
  .ދައްކައި ނިމުމުންނެވެ

      )ރ(

        

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ ދައްކައ2ިގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
  .ނުނިންމައިފިނަމަ، އަމަލު ކުރެވޭނި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  

 ޕާމިޓް ކާޑް ހެއްދުމަށް ހުށަނާޅާ ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ފީގަވާއިދުން ވާރކް .1
ނުދައްކާ ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ހުށަނާޅާ ތިބި
ބިދޭސީންނާއި އެ ބިދޭސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް

 .ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތިބި ބިދޭސީން ފޮނުވާލަން އެންގުން
  

 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތަށް އެންގުނ7ްޖޫރިމަނާ ފައިސާ  .2
  

 .ލިބިފައިވާ ކޯޓާއިން ބިދޭސީން ނުގެނެސް އޮތް އަދަދު ކޯޓާ އިން އުނި ކުރުން .3
  

  .މި ގަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންދެއް އިތުރު ކޯޓާ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން .4

     )ބ(

       

ޖޭގައި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިދިވެހިރާއް
 . ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެޤާނޫނާކުރަންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި  .27 
  ޢަމަލުކުރުންޤާނޫނަށްބެހޭ 

       

ތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއްގައި  ބަޔާންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޚިދުމަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު ނޫން. ކުރަންވާނީ ފުރިހަމަ ތެދު މައުލޫމާތެވެ

30މައުލޫމާތެއްކަން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، މި ގަވާއިދުގެ 

  .ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

  ތެދު މައުލޫމާތު ދިނުން  .28 

       

ވާރކް ޕާމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން،
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާތަނަށް

ރީގެ ނުވަތަނުވަތަ ބިދޭސީން ތިބުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާތަނަށް، މިނިސްޓް

  އިންސްޕެކްޓް ކުރުން  .29 )ހ(
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ތިޔާރު ގޮސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ އިޚްމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިންސްޕެކްޓަރުން
  .މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

       

ގެ ދަށުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަންގައި، ވަޒީފާ ދޭފަރާތުންނާއި ވަޒީފާ) ހ(މި މާއްދާގެ 
  . ންސްޕެކްޓަރުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެއަދާކުރާ ފަރާތުން އި

     )ށ(

        

ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ނިޔާވިއިރު، އެފަރާތުގެ ޙަވާލުގައި ވާރކްޕާމިޓް ލިބިގެން ބިދޭސީން
ކާ އެ ބިދޭސީއަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިން އާމަ، ވަޒީފާ ދިންފަރާތުގެ ވާރިޘަތިބިނަ

އަދި އާ އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއި.  ކުރެވިދާނެއެވެމެއްގައި ސޮއިވަޒީފެާގ އެއްބަސްވު
ކުރަން އެއްބަސްނުވާނަމަ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ

އެއް ރާއްޖެއިން އެބިދޭސީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައ30ިކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 
  .ވެފުރުވާލަން ވާނެއެ

  ނިޔާވުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް  .30  

        

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދީފައިވާ ކޯޓާއަށާއި ވާރކް ޕާމިޓަށާއި، އަދި
ބިދޭސީއެއް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހުއްދައާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް

  .ޅިގެން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެކަމަކަށް، މި ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގު

  31.    

        

މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ހާލަތެއްގައި، މި ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތާއިމެދު ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ، ކަންކަމުގައި

  .     ލިބިގެންވެއެވެއަށް މިނިސްޓްރީޔާރު ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތި
  

 ރުފިޔާއާ 000،10/-،   ރުފިޔާއާއ500ި/-ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވި ފަރާތް . 1
  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން، ނުވަތަ

ބިދީޭސ މީހާ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޙަރަދުގައި ފޮނުވާލަން އެންގުން،  . 2
  ނުވަތަ 

ށް ކޮށްފައިވާކަން އިސްލާހުކޮށް، ޖޫރިމަނާ ދައްކައި، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަ. 3
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންދެއް މި ގަވާއިދުގެ 

  ދަށުންދޭ ޚިދްމަތް މެދުކަނޑާލުން، ނުވަތަ
  މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން، ނުވަތަ. 4
 އަހަރާ 3 އަހަރާއައި 1 ،ޒީފާއަށްގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަަމަލުކުރި ފަރާތުގެ ވަ. 5

 .ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން  .32 
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  :މިގަވާއިދުގައި
  

އުޖޫރައަކަށް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް ކުރާ ، ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ" ވަޒީފާ"
  .މަސައްކަތަށެވެ

  

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ " ސްޓްރީމިނި"
  . އަށެވެލް ސެކިއުރިޓީޝައެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯ

  

ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް " ކޯޓާ"
  .ދަދަށެވެއެންމެ ގިނަވެގެން ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުން ހުއްދަކުރާ އަ

  

، މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ" ވާރކް ޕާމިޓް"
  .ދޫކުރާ ހުއްދަ އަށެވެން މިނިސްޓްރީދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީންނަށް 

  

،މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ" ވާރކް ޕާރމިޓް ކާޑު"
ދޫކުރާ ން މިނިސްޓްރީ،  އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފަ

  .ކާޑަށެވެ
  

 ބިދޭސީއަކު ކުރާ މަސައްކަތުން އެ ގެ އަކަށް،ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ" ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް"
  .އާމްދަނީ ނުލިބޭގޮތަށް ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ

  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުއްދަ، ބުނެފައިވަނީކަމަށް" ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް"
  .ލިބިގެންނޫނީ ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދިނުން މަނާ ސިއްހީ ޚިދުމަތަށެވެ

  
ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން" އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީ"

 .  ކުންފުނިތަކެވެހިންގާ ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

  މާނަ  .33 

  
 



  1އެނެކްސް 
  

  އްކޯޓާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ވަޒީފާތަ
  
  

 ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީން. 1

  ހިލޭސާބަހަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީން. 2

 އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކާއި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީން. 3

 ސޯސިއޭޝަނެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީންއެ. 4

 ޑިޕާރޓްމަންޓްް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއިން ހުއްދަކުރާ ދާއިރާ ތަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެވާ ބިދޭސީން. 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



2އެނެކްސް   
 

:ނައުމަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބިދޭސީން ގެ  
 
 
 

:  ކޯޓާ ހަމަޖައްސައިދޭ އުސޫލު
 

 އިމާރާތް ކުރާތަނުގެ ބޮޑުމިނާއި، މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހު -
.ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ކޯޓާ ހަމަޖައްސައިދިނުން

 01 އެކައުންޓެންޓް އަދި 01 ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުންޏަކަށް ދާއިމީ -
.ވިލްއިންޖީނިއަރ ހަމަޖެއްސުންސި
 އިމާރާތް ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަނަކީ ބިން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ -

.ތަނަކަށް ވުން
 01 އަތޮޅުތެރޭގައި އިމާރާތްކުރާ ތަނެއް ނަމަ، އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް -

.ސިވިލްއިންޖީނިއަރ ދިނުން
:ކޯޓާ ހަމަޖައްސައިދެވޭ ފޯމިއުލާ  

13l x of f.Buildup Area x No 
No. of  Days  

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑ600ަ އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން -
. މީހުންގެ ކޯޓާ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަށް ދިނުނ06ްތަނެއް ނަމަ 

އަކަ ފޫޓް ހަމަޖެހުނީ މުނިސިޕަލްޓީއިން ވަކި މީހަކަށް ގޭގ600ެ(
  .ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދެނީ މިވަރަށް ކަމަށްވާތީ

އަކަ ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ ފޯމިއުލާ ބޭނުން 600ރާތަން އިމާރާތް ކު -
  .ކުރުމަށް

  :ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
  :ްމަސައްކަތަށ އިމާރާތްކުރުމުގެ

  . ކޯޓާ ފޯމް-
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅުތެރެނަމަ، އަތޮޅު. ( އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
 އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓާއަށް އެދެނީ-

އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި
  .އަސާސީ ގަވާއިދުން

ހައުސިން ބޯޑް. ( އިމާރާތްކުރާ ތަނުގެ ކުރެހުން-
  )އްދަކޮށްފައިހު

ރަށު އޮފީހުން/  އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ އިމާރާތެއްނަމަ، އަތޮޅު
  )އެންޑޯޒު ކުރުން

)ޑުގެ ހުއްދައާރބަން ބޯ(ގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  އިމާރާތް ކުރުމު-
  . އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން-
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅުރޭ އަތޮޅުތެ-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
 ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ޓުއަރިޒަމް އިން ދީފައިވާ-

 .ޕާމިޓް

 
 މުޅި ރިސޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަން މަސައްކަތަށް ކޯޓާއަށް އެދޭ އަދަދުގެ-

  . އަށް ވާވަރަށް ބިދޭސީން ދޫކުރުނ%50ް
 އިތުރުކުރަން ބިދޭސީން ގެންނަން ހުށަަހަޅާ ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާއެއް-

 އަދަދަށ50ް%  އެދުގެ -:ރިސޯޓްތަކަށް ބިދޭސީން ދޫކުރުމުގައި
  .ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ބިދޭސީން ދޫކުރުން

އަދި މީގެ.  ރިސޯޓްގެ ވެރިފަރާތަށް ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ދިނުމަށް-
ކިޗަން ހެލްޕަރ އަދި 04 ކައްކާ، 02( މީހުންގެ ކޯޓާ 40އިތުރުން 

 :އުސޫލު ބަލާ ދިނުމުގައި ކޯޓާ އޮޕަރޭޝަނަށް ޓްގެރިސޯ

   ކޯޓާ ފޯމް-
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ. ( އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ-
  . ރިސޯޓް އޮޕަރޭޝަން ލައިސެންސް-
  . ރިޕްލޭސްމަންޓް ޕްލޭން-
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-



މި ކޯޓާ އަކީ ރިސޯޓްގެ.  އަހަރަށް ދިނުމަށ01ް)  ލޭބަރ34
ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމަށް ދާ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ގެ އެކަމަޑޭޝަން

  . ހެދުމަށާއި، ސައިޓް ސާފް ކުރުމަށް ދެވޭ ކޯޓާއެކެވެ
 ރިސޯޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަށް އެދޭ އިރު ރިސޯޓްގެ-

ފައިވާ ގޮތާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތް އެގޭމަސައްކަތްތައް ބެހި
އަދި މި ލިޔުމަށް. ގޮތަށް ލިޔުމެއް ރިސޯޓް ވެރިފަރާތުން ހޯދުން

  . ބެލުމަށްފަހު، މަސައްކަތުގެ ނިސްބަތުން ކޯޓާ ދިނުމަށް
 

  . ރިސޯޓެއްނަމަ، އެކަމުގެ އެގްރީމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ-
  . ރިސޯޓްގެ އެޗްއާރު ޕްލޭން-
ކޯޓާ. ( ރިސޯޓްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހިންގެ ލިސްޓް-

 )އިތުރުކުރަން އެދޭނަމަ
  : ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތަށް ދޫކުރާ ކޯޓާ-
  

 

ހާމީހުން  ކޮންމެ މެޝިނަކަށް އަދި ފަހާ ފޮއްޓަކަށް އެކަކުގެ މަގުން ފަ-
) ޓެއިލަރ-އެ ގޮތުން މި ދާއިރާއަށް ދެވޭ މީހުން ދިނުމަށް. (ދޫކުރުން

 :ދޫކުރުން ކޯޓާ ފަހާތަންތަނަށް

  ކޯޓާ ފޯމް -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . ގެ ލިޔުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތު-
ރަށުއޮފީހުން/ ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ -

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
 ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީކުންފުންޏެއް
  .ގަވާއިދުން

  )މާލޭގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްނަމަ. ( މުނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ-
  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ-

މީޓަރ ) ކޮށީގެ ދިގުމިން، ފުޅާމިން، ފުންމިން(ކޮށީގެ ވޮލިއުމް -
  .ކިއުބުން ބެލުމަށްފަހު

   ލޭބަރ01 -: މީޓަރ ކއުބާއި ދެމެދު ކޮށިތަކަށ550ް - 50 -
   ލޭބަރ02 -: މީޓަރ ކއުބާއި ދެމެދު ކޮށިތަކަށ1500ް - 551 -
   ލޭބަރ03 -: މީޓަރ ކިއުބަށްވުރެ ބޮޑެތި ކޮށިތަކަށ1501ް -

 އިން 0.0283ފޫޓް ކިއުބު މީޓަރ ކިއުބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި،
. ގުނަކުރާނީއެވެ  

ބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮށީގެ ދިގުމިން،  ފޫޓް ކިއުބު މީޓާ ކިއު-
  .  އާއި ގުނަކުރާނީއެވ0.0283ެފުޅާމިން، ފުންމިން ގުނަކުރުމަށްފަހު 

 Volume= length x breath x depth 
(if in ft) volume = L x B x D x 0.0283 
Volume (cage)= = length x breath x depth x 0.0283 

  :ގެންގުޅުން ފާނަ
  މްކޯޓާ ފޯ -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު އަތޮޅުތެރޭ-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
ލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއް-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ކޮށީގެ ހުއްދަ-



  .ޕޯޓް ލައިސެންސްއެކުސް/ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
  

މީޓަރ ) ކޮށީގެ ދިގުމިން، ފުޅާމިން، ފުންމިން(ކޮށީގެ ވޮލިއުމް -
  .ކިއުބުން ބެލުމަށްފަހު

   ލޭބަރ01 -: މީޓަރ ކއުބާއި ދެމެދު ސަރައްދަށ550ްް - 50 -
- 551 - 1500ް    ލޭބަރ02 -: މީޓަރ ކިއުބާއި ދެމެދު ސަރަހައްދަށް
   ލޭބަރ03 -: މީޓަރ ކިއުބަށްވުރެ ބޮޑެތި ސަރަހައްދަށ1501ް -

 އިން 0.0283ފޫޓް ކިއުބު މީޓަރ ކިއުބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި،
. ގުނަކުރާނީއެވެ

 ފޫޓް ކިއުބު މީޓާ ކިއުބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮށީގެ ދިގުމިން، -
  .  އާއި ގުނަކުރާނީއެވ0.0283ެފުޅާމިން، ފުންމިން ގުނަކުރުމަށްފަހު 

 Volume= length x breath x depth 
(if in ft) volume = L x B x D x 0.0283 
Volume (cage)= = length x breath x depth x 0.0283 

.  ދިނުމަށ95ް ޓެމްޕަރަރީކޮށް ގިނަވެގެން -

  :އާޅާކުރުމަށްް ލަނޑާ ހުއިފި
  ކޯޓާ ފޯމް -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު އަތޮޅުތެރޭ-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ކޮށީގެ ހުއްދަ-
  .އެކުސްޕޯޓް ލައިސެންސް/ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

  . މި މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިނަށް ބެލުން-
  

  .ށް އެކަކުގެ މަގުން ވެއިޓަރުންގެ ކޯޓާދޫކުރުން ގޮޑިއަކ8ަ ކޮންމެ -
. ބަދިގެއަށް ކައްކާއެއް ދޫކުރުން-
. ކިޗަންހެލްޕަރ1 ކައްކާ 1 ގޮޑި، ބަދިގެއަށް 30 އާއި 11 -
.  ކިޗަންހެލްޕަރ1 ކައްކާ 2 ގޮޑި، ބަދިގެއަށް 60 އާއި 31 -
. ކިޗަންހެލްޕަރ2 ކައްކާ 3 ގޮޑި، ބަދިގެއަށް 90 އާއި 61 -
. ކިޗަންހެލްޕަރ2 ކައްކާ 4 ގޮޑި، ބަދިގެއަށް 120އި  އ91ާ -
.  ކިޗަންހެލްޕަރ3 ކައްކާ 5 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 150 އާއި 121 -
. ކިޗަންހެލްޕަރ3 ކައްކާ 6 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 179 އާއި 151 -
.  ކިޗަންހެލްޕަރ4 ކައްކާ 7 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 208 އާއި 180 -
. ކިޗަންހެލްޕަރ4 ކައްކާ 8 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 237 އާއި 209 -
. ކިޗަންހެލްޕަރ5 ކައްކާ 9 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 266 އާއި 238 -
.  ކިޗަންހެލްޕަރ5 ކައްކާ 10 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 295 އާއި 267 -
. ކިޗަންހެލްޕަރ6 ކައްކާ 11 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 234 އާއި 296 -
. ކިޗަންހެލްޕަރ6 ކައްކާ 12 ގޮޑި،ބަދިގެއަށް 353 އާއި 325 -
. ރެސްޓޯރަންޓްނޫން ތަންތަނަށް ނޫނީއަންހެނުން ދޫނުކުރުން-
 ޝިފްޓަށް 2 ގަޑި އިރު ހިންގާ ތަންތަނަށް ހަމަ މިއުސޫލުން 24 -

) ގަޑިއިރަކަށ12ްކޮންމެ .(މީހުން ދޫކުރުން

  :ތަންތަނަށް ފަދަ ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ހޮޓާ ކެފޭ،
  ކޯޓާ ފޯމް -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
އަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  .އްދަ ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ހު-
  . ސާފްތާހިރު ކަމުގެ ހުއްދަ-
  

  



No. of chair x 1.4(shift)+ kitchen staff (as above) 
         8 

ނަމަވެސް.  ޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓުން ދިނުމަށ01ްކޮންމެ ގެއަކަށް  -
 ޑޮމެސްޓިކ01ްވަކި ބިސީގެ ގޮތުގައި އުޅޭނަމަ، ބިސީއަކަށް 

 . ސަރވެންޓުން ދިނުމަށް
 . ޑުރައިވަރ ދިނުމަށ01ްކޮންމެ ކާރ ރަޖިސްޓްރީއަކަށް  -
 . އެޓެންޑެންޑް ދިނުމަށ01ް ކޮންމެ ބަލި މީހެއް ބެލުމަށް -
 ޝީޓާ ދެމުދުގެ ވޭންތަކަށް ޑޮމެސްޓިކ05ްއި  ޝީޓ01ާ -

މީގެ ކުރިންވެސް މިނީ ވޭން ތަކަށް ދަނީ. ޑުރައިވަރުން ދިނުމަށް
އަދި މި ވެހިކަލަކީ ޕްރައިވެޓް. ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރުންގެ ކޯޓާ ދެމުން

  .ވެހިކަލަކަށް ވާންޖެހޭ

 
 
 
 
 
 
 
 

ރައިވަރ ޑޮމެސްޓިކް ޑ01ު -
 
 
 

. ޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓް ދިނުމަށ01ް -

)ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީއަށް ބެލުމަށްފަހު( ކާރ ޑުރައިވަރ 01 -

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ސިއްހީ ދާއިރާއިން  ޑޮމެސްޓިކް-
ސަރވެންޓް ނުވަތަ ޑުރައިވަރގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގާނެކަމަށާއި، އެ

  .ކޯޓާއަށް އެދޭ އިރު ލިޔުން ހުށަހެޅުންފަރާތް އިހްމާލުވާ ގޮތަށް 
  
  
  

 އަދި ޑުރައިވަރ ޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓް، ޑޮމެސްޓިކް
  :އެޓެންޑެންޓް

  . ކޯޓާ ފޯމް-
  .ޓާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ކޯ-
 ކޯޓާއަށް އެދޭ ގޭގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި-

ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓްގެ އަސްލާއި. (ކޮޕީ
  )ކޮޕީ
 އެޓެންޑެންޓެއް ގެންނަނަމަ، ބަލިމީހާއަށް ޑޮކްޓަރ ދީފައިވާ-

  .ލިޔުމުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ
 ކާރ ޑުރައިވަރެއް ނަމަ،ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު އަދި-

  .ކޮޕީ
 ވަކި ބިސީއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ ނަމަ، ގޭގެ ވެރިފަރާތުން-

އަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ، ރަށު އޮފީހުން ދީފައިވާ. (ދީފައިވާ ލިޔުން
  )ލިޔުން

 އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ، މި ކަމަށް ޚާއްސަ-
ވިފައިވާ ފޯމް، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުންކުރެ

  .ފުރިހަމަކޮށް އަސްލު ހުށަހެޅުން
 ކޯޓާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން، މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް-

ކޯޓާ) ޕްރައިވެޓް(ލީސިން މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ކާރަށް 
  .ދިނުމަށް

މް،ކޯޓާ ފޯ. ( ލީސިންގ އިން ނަގާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން-
  )އައިޑީ

  
 ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ ބިދޭސީންނަށް ޑޮމެސްޓިކް-

  . ސަރވެންޓުން ދިނުން
 މަތީގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް، އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ-

ތަނަކުން، ޕްރޮފެޝަނަލް މީހާގެ ނަމުގައި ގެނެވޭ ބިދޭސީ މީހާގެ
ޓިކްހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް ބަޔާކޮށް، ޑޮމެސް

  .ސަރވެންޓެއްގެ ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
 ކުންފުނިތަކަށް، ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި-

.ހުންނަ، ޕްރައިވެޓް ކާރު ތަކަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި
  )މިނިސްޓަރ(
  



  
  

މިނިސްޓަރގެ އަންހެނުން (ޑުރައިވަރގެ ކޯޓާއަށް އެދޭ މީހާއަށް  -
ކޯޓާދިނުމަށް އެދި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ސިޓީއެއް ) ނުވަތަ ދަރިފުޅު

. ހުށަހެޅުން

  : ވަނަ ދުވަހ12ު ޖޫން 2008
ކުރެވޭނީޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓުންނާއި ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރ ދޫ

ހަމައެކަނި ސިއްޚީ ދާއިރާއަށާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ގެނޭވޭ
  . ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުންނަށެވެ

ނުވަތަ) ޝެއަރ ހޯޑަރުން(މީގެ އިތުރުން ކުންފުނި  -
ޖަމިއްޔާ ފަދަ ތަންތަނަށް ގެނެވޭ ޕްރޮފެޝަން މީހުންނަށް

  . މި މަގާމަށް ކޯޓާ ނުދިނުމަށް
  

  :2008ޓް  އޮގަސ20ް
 ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ-

ވެހިކަލްތަކަށް، ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރ ދިނުމުގައި، މިނިސްޓަރ
ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި ހުންނެވި މީހުން ފިޔަވައި

  .އެމީހުންގެ އަނބިންގެ ނަމުގައި ކޯޓާ ދޭނަމަ

)ބާރބާރ(ޓާ ދިނުމަށް  ކ01ޯ ކޮންމެ ބޯކޮށާ ގޮޑިއަކަށް -
  :ތަންތަނަށް ޕާރލަރފަދަ ބިއުޓީ ތަންތަނާއި ބޯކޮށާ

   ކޯޓާ ފޯމް-
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ ތެއްނަމަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަ-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ދި އަސާސީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަ
  .ގަވާއިދުން

  

. ލޭބަރުނ02ް ހާޑުވެއަރ މުދާ ފިހާރައެއްނަމަ، -
. ލޭބަރ01 އާދައިގެ މުދާ ފިހާރައެއްނަމަ، -
ފުލޯތަކަށް ހުރިނަމަ، ކޮންމެ ( ލޭބަރ 02 ހާޑުވެއަރ ގުދަނެއްނަމަ، -

) ލޭބަރ02ފްލޯއަކަށް 
ންމެ ފުލޯތަކަށް ހުރިނަމަ، ކޮ( ލޭބަރ 01 އާދައިގެ ގުދަނެއްނަމަ، -

) ލޭބަރ01ފްލޯއަކަށް 
 ލޭބަރ01 ސޭލްސްމަސް އަދި 01 ރިސޯޓްގެ ފިހާރައެއް ނަމަ، -
 01 ލޭބަރ އަދި 01 ޖެމޮލަޖިސްޓް، 01 ޖުވެލަރީ ފިހާރައެއްނަމަ، -

  ):ޓްރޭޑް ރީޓޭލް ހޯލްސޭލް(ކުރާތަންތަން ވިޔަފާރި
        ކޯޓާ ފޯމް -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
މިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް



)ރިސޯޓް ފިހާރައެއްނަމަ، ސޭލްސްމަން ދިނުމަށް. (ސޭލްސްމަން .އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ

  .ގަވާއިދުން
  . އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ-
ފިހާރަ. (ށް ހިފި ތަނެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ ކުއްޔަ-

  )އަދި ގުދަން
އަމިއްލަ ގޭގައިހުރި ގުދަނެއްނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ-

  .ލިޔުން

)ކުރީގެ އުސޫލު( ލޭބަރ     01 ކޮޮންމެ މެޝިނަކަށް -
)ކުރީގެ އުސޫލު( ލޭބަރ       01 ތައްގަޑަކަށް 5 -
. ލޭބަރ01 ކުރުމަށް މެޝިން އޮޕަރޭޓް:  ގާއަޅާ-

. ލޭބަރ01       މެޝިނަށް ތަކެތި އެޅުމަށް 
ކޮންކުރީޓް މެޝިނަށް ތަކެތި އަޅާ އޮޕަރޭޓް/  ސިމެންތި-

. ލޭބަރ02ކުރުމަށް 
)ޑެލިވަރީއަށް( ލޭބަރ 01 މި މަސައްކަތަށް ވެހިކަލެ ވާނަމަ، -
 ލޭބަރ01 ވެހިކަލަށް ގައު ބަރުކޮށް، ބޭލުމަށް -

  :ކުރާތަންތަން ސައްކަތްމަ މުގެ ގާއެޅު
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު-

  . އިވާ ފޯމްޗެކުކޮށްފަ
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

. ބިން ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް-
  )އެގްރީމަންޓް(

 15000 ތަނުގެ ބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހު ކޯޓާ ދިނުމަށް އެ ގޮތުން-
 ލޭބަރުން 02އަކަފޫޓްގެ ތަނެއްނަމަ، ) ފަނަރަ ހާސް އަކަފޫޓް(

.ދިނުމަށް
 މި ގޮތަށް ހަމަޖެހުނީ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއާއި ވާހަކަ -

. އިދެއްކުމަށްފަހުގަ

 ކޯޓާ ދަނޑުވެރިކަމަށް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން
  :ދިނުންް

 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ ކަތެއްނަމަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައް-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

އަދި އަސާސީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 
  .ގަވާއިދުން



 ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބިން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ-
މި ލިޔުމުގައި ތަނުގެ. ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން(ލިޔުން 

  )ބޮޑު މިނާއި، މުއްދަތު ހިމަނިފައިއޮތުން
  

 ދިގު މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ރަށްރަށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާ، -
. ލޭބަރ ދިނުމަށ01ްރ އަކަށް ހެކްޓަ

 ވަރުވާއަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ރަށްރަށް ވަރުވާގެ ނިސްބަތުން، ތިރީގައި -
:އެވާ ގޮތަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް

 މީހުނ01ްރުފިޔާގެ ވަރުވާއެއް އޮންނަ ރަށެއްނަމަ، 500/-
 މީހުނ02ްރުފިޔާ ދެމެދު ވަރުވާގެ ރަށެއްނަމަ، 2000/- އާއި 500/-
މީހުނ04ްރުފިޔާ ދެމެދު ވަރުވާގެ ރަށެއްނަމަ، 7000/- އާއި 2000/-
 މީހުނ06ްރުފިޔާ ދެމެދު ވަރުވާގެ ރަށެއްނަމަ،10000/-އާއި 7000/-
 މީހުނ08ް ރުފިޔާއިން މަތީގެ ވަރުވާއެއްގެ ރަށެއް ނަމަ، 10،000/-

)މި މަސައްކަތަށް ދޫކުރަނީ ލޭބަރުންނާއި، ހޯޓިކަލްޗަރިސްޓްން (

  :ކުރުމަށްް ންދަނޑުވެރިކަ ފަޅުރަށްރަށް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު-

  . މްޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯ
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

ފިޝަރީޒު(މުގެ ލިޔުން  ރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަ-
  )މިނިސްޓްރީގެ

 ދިގު މުއްދަތައް ހިފައިގެން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ-
ރަށެއްނަމަ، އެކަމެއް ކުރުމަށް ފިޝަރީޒުއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ޕްރޮޕޯސަލްގެ ކޮޕީ އަދި ތަނުގެ ބޮޑު މިން އެގޭނެ ފަދަ

  .ލިޔުމެއް

. ދިނުމަށް ލޭބަރ ކޯޓ06ާ މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް -

. މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެހެން ދޫކުރުމަށ35ް -

         :މަސްކެއްކުމަށްް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން
 ކޯޓާ ފޯމް                   -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ހުގެރަށު އޮފީ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން  ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަންޓް ކޮ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

. މި މަސައްކަތަށް ބިން ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން-



  )އެގްރީމަންޓް( 
  . ސާފްތާހިރުކަމުގެ ލިޔުން-
 މި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ސަރަހައްދު އެގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު-

  )ރަށު އޮފީހުގެ އެންޑޯޒް ކޮށްފައި.( ށުގެ ޗާޓްކޮށްފައިވާ ރަ
 ރަށުގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދެއް އޮވެ، އެ ސަރަހައްދުން މި-

)ރަށު އޮފީހުގެ. (މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން
  )2008-03-13. ( އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބޮޑު މިނަށް ބެލުން-
ރެވޭ މަސައްކަތަށް ތަނުގައހުރި މެޝިނަރީތަކުގެ އަދަދާއި،ކު-

  .ބެލުން
  .  ދުވާލަކު އުފެއްދޭ ވޮލިއުމަށް ބެލުމަށް-

. މީހުން ދިނުމަށ04ް މަސައްކަތް ފެށުމަށް -

.  މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް ދިނުމަށ35ް މި މަސައްކަތަށް -

           :މަސްކެއްކުމަށްް ފަޅުރަށްރަށުގައި
 ކޯޓާ ފޯމް                   -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (.ޢުލާން އި-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން  ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު-

  . ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް
އްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  )ފިޝަރީޒު( މި މަސައްކަތަށް ރަށް ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން -
  .ތާހިރުކަމުގެ ލިޔުން ސާފް-
  . މަސައްކަތުގެ ފްރޮޕޯސަލް-

. ލޭބަރުން ދިނުމަށ15ް މި މަސައްކަތަށް ގިނަވެގެން -
  :ކުރުންް އެކުސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް މެޓަލް ސްކްރަޕް

 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއި



ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . އެކުސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ-
  .އެމް އެން އެސް އެލް ގެ ލިޔުމެއް/  ކަސްޓަމް-
.    ގުދަނެއް ވާނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާއިވާ ކަމުގެ އެގްރީމަންޓް-

. މީހުން ދިނުމަށ23ް ގިނަވެގެން -
)ކުލިނިކް ގޮތަށް ހިންގާ އޮޕްޓިކަލް ސެންޓަރ(

  :ސެންޓަރ އޮޕްޓިކަލް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . އިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސަ-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު-

  . ފޯމް
 ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ،-

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުން

  . ހުއްދަ މުދާ ވިއްކުމުގެ އިމްޕޯޓް-
.    ގުދަނެއް ވާނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާއިވާ ކަމުގެ އެގްރީމަންޓް-

.  މީހުން ދިނުމަށ03ް މަސައްކަތް ފެށުމަށް -
. މީހުން ދިނުމަށ09ް ގިނަވެގެން -
 މޮބައިލްކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އެގްރީމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހު، -

. މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ދޫކުރުނ09ް ގިނަވެގެން
 ވޯކްޝޮޕަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭ އަދަދުގެ އިތުރުން އެތަނަކަށް -

 8ލިބޭ އެކިއެކު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް، ބެލުމަށްފަހު ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
.މީހުންގެ ނިސްބަތުން ކޯޓާ ހަމަޖެއްސުން

 މީހުން 25ކޮށް ގިނަވެގެން  ފައިބަރ މަސައްކަތްތަކަށް ދާއިމީ-
.ދޫކުރުން

 މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހު، -
.  މީހުން ދިނުމަށ105ްގިނަވެގެން 

 

 މެކޭނިކު، އިލެކްޓްރޯނިކު، ގަރާޖު، ވަޑާންގެ،
  :ވޯރކްސްް ފައިބަރ އިންޖީނިއަރިންގ، އިލެކްޓްރިކަލް،

 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (.ޢުލާން އި-

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު-

  . ފޯމް
ގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއް-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓް-
.      ތަނެއް ނަމަ، މިނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ މާލޭގައި ހުރި -

. އެކި މާއްދާތަކަށް ވަކިން ދޫކުރާ ގޮތަށް-
. ކިޔަވައިދޭ ޝިފްޓްތަކަށް ވަކިން ދޫކުރުން-

  :ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތަކާއި، ޓިއުޝަން
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ން،ރަށުގައި ކުރު/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-



  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ. ޑުގެ ކޮޕީމީހެއްގެ އައިޑީ ކާ
  .ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުން

  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓް-
)       އެޑިއުކޭޝަން( ކިޔަވައިދޭ ތަނުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ -

ގެ  ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ ސަފާރީ އުޅަނދު ތަކު-
.އެދުގެ ނިސްބަތުން ހުއްދަ ދޫކުރުން

 ބާމަނ02ް -
 ކައްކ02ާ -
)މަދުވެގެން( ޑައިވިންގ އިނިސްޓްރެކްޓަރ 02 -
)ސްޕަރތަކަށް ދޫކުރާ އުސޫލުން( ސްޕަރ ތެރަޕިސްޓް -

 01 ގެސްޓަކަށް 10ޑައިވިންގ އިނިސްޓްރެކްޓަރ، ދޫކުރާނީ ކޮންމެ 
.އިނިސްޓްރެކްޓަރެއްގެ މަގުންނެވެ

  :އުޅަނދުތަކަށްް ސަފާރީ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ(. އިޢުލާން -

  )ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .   އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

ގެ  އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ކުންފުންޏެއްނަމަ،މީހެއް
  .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުން

  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓް-
  )ޓްރާންސްޕޯޓް( އުލަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީކޮޕީ -
  )ޓުއަރިޒަމް. ( ސަފާރީ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ-
  

ރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޑުރައިވަރެއް ގެނައުމަށް  ކުލީ ދަތުރު ކު-
.ހުއްދަ ދޫނުކުރުމަށް

 ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންކުރާ -
.ވެހިކަލްތަކަށް ޑުރައިވަރެއްގެ ކޯޓާ ދިނުމަށް

 

  :ޑުރައިވަރުންނަށް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
،އަތޮޅުތެރެނަމަ () ފިޔަވައިޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީ. ( އިޢުލާން-

ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން/ އަތޮޅު
  ) ރަށު އޮފީހުގެ/އަތޮޅު

  .   އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

ލްމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަ
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  )ޓްރާންސްޕޯޓް( ވެހިކަލްގެެ ރަޖިސްޓްރީކޮޕީ -
  :ގާރމެންޓްސްް ފެކްޓްރީ،

 ކޯޓާ ފޯމް        -



 އާދައިގެ ފެކްޓްރީއެއްނަމަ، އެތަނެއްގައި ހުރި މެޝިނަށް ބެލުމަށްފަހު -
.ކުރުމަށްްމެޝިނަކަށް އެކަކު ދޫ

 އަށް 40%-20% ފެކްޓްރީގައި ކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް -
.ދޫކުރާ ގޮތަށްް

 މީހުންގެ ނިސްބަތުން 4 ހައިޓެކް ތަންތަނަށް ކޮންމެ މެޝިނަކަށް -
.ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް

 ކުރުން،ރަށުގައި/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-
  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލްމީހެއްގެ ނަމު
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓް-
 ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން މެޝިންތައްހުރިކަން ދޭހެކޮށްދޭ-

  .ގެ ކޮޕީލިޔުމު
.          މަސައްކަތްކުރާ ދަންފަޅި އެގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް-

 40 ކުންފުނީގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހު، -
.މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަކަށް ބިދޭސީން ދޫކުރުން

  :ސްޓިވަޑޯރިންގ( މަސައްކަތް އުފުލުމުގެ މުދާ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގުދަންތަކުގެ އެގްރީމަންޓް-
  .ށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ މަސައްކަތް ކުރުމަ-

. މީހުން ދޫކުރުމަށ02ް ގިނަވެގެން -

  :ހަދާތަންތަން ހެދިކާ /ޕާރސަލް ބަތް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . ޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން އެކަމަ-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް



ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-
މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް

.ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ 
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ

  .ގަވާއިދުން
  )ހެލްތު. ( ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ-

 މި މަސައްކަތަކީ، އިގްތިސާދީ ގޮތުން، ރަގަޅު ކަމަކަށްވެފައި-
25މިހާރުވެސް މި މަސައްކަތަށް ބިދޭސީން ދޫކުރެވިފައިވާތީ، 

  .ތުރުނުވާގޮތަށް ބިދޭސީން ދޫކުރުމަށްމީހުންނަށް ވުރެ އި
 މީހުނ08ްކަށް ކޮށް ގެން ބަންނަ ކޮންމެ ދޯންޏަ އެގްރީމަންޓް-

  .ދިނުމަށް

  :ކުރާތަންތަނަށް މަސައްކަތް ފައިބަރު
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ފީހުގެރަށު އޮ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަންޓް ކޮ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

މަ، މަސައްކަތް ކުރަނީ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާގެންކަމަށްވާނަ-
  . އެގްރީމަންޓްކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމުގެ

މަސައްކަތުގެ.( ދޯނިބަނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ-
  )ފްސީލްތަ
  . އޮޑީ ނަންބަރ-

.  ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ދިނުމަށް ވަކި އަދަދެއް ނެތް-

  :ތަންތަން ޚިދުމަތްދޭ ސިއްޙީ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
)ލްސް ފިޔަވައިމެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަ. ( އިޢުލާން-
ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ(

  ) އޮފީހުގެރަށު /  އަތޮޅު-ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
. ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަންޓް

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ



  .ގަވާއިދުން
  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގުދަންތަކުގެ އެގްރީމަންޓް-
  ).ހެލްތު(  ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ-
  

. ފާމަސިސްޓެއް ދޫކުރުމަށ01ްކަށް  ފާމަސީއަ-

. ފާމަސިސްޓުނ02ްގަޑިއިރު ހިންގާ ފާމަސީއެއް ނަމަ،  24 -

  :ފާމަސީތަކަށް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުގެ މަސައްއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފާމަސީ ހިންގުމުގެ
ކުންފުންޏެއްނަމަ،. ހުއްދައިގެ ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  . އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުންކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގުދަންތަކުގެ އެގްރީމަންޓް-
  . ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ-
 ގަޑިއިރު ހިންގާ ފާމަސީއެއްނަމަ، އެކަމުގެ ހުއްދައިގ24ެ -

  .ކޮޕީ
  

. މީހުން ދިނުމަށ01ް ކޮންމެ މެޝިނަކަށް -

  :ކުރާތަންތަނަށް މަސައްކަތް ޕްރިންޓިންގ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  .ޓް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެގްރީމަން-
  . މާލޭގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްނަމަ، މިނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ-
  



  . މީހުން ދިނުމަށ01ް ކޮންމެ މެޝިނަކަށް -
 ގަޑި އިރު ހިންގާ ތަނެއްނަމަ، ހަމަމިއުސޫލުން ދެ ޝިފްޓަށ24ް -

  .  މީހުން ދޫކުރުމަށ02ް
-   

 
 
 
 
 

  :ބޭކަރީތަކަށް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
އެ، ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

 މަސައްކަތް ކުރަނީ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާގެންކަމަށްވާނަމަ،-
  .ގްރީމަންޓްކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމުގެ އެ

  . ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ-

ފޯއްކޮށާ މެޝިނަކަށް. ( މީހުން ދިނުމަށ01ް ކޮންމެ މެޝިނަކަށް -
  )އެކަކުގެ މަގުން ދިނުމަށް

  . މީހުން ދިނުމަށ02ް އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގިނަވެގެން -

  މީހުންގެ ކޯޓ10ާ ހަވާދު މުގުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަވެގެން -
.ދިނުމަށް

  :ތަންތަންް ކުރާ ފެކެޓް ފޯއް /ތަންތަން ހަވާދުމުގުރާ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އްނަމަ،އަތޮޅުގެ މަސައްކަތެއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ސާސީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަ
  .ގަވާއިދުން

  . ތިލަފުށީގައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ނަމަ، އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ-

  . މީހުން ދިނުމަށ03ް މަސައްކަތް ފެށުމަށް -
  . މީހުން ދިނުމަށ09ް ގިނަވެގެން -

  :ކުރާތަންތަން މަރާމާތް މްޕިއުޓަރކޮ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ން،ރަށުގައި ކުރު/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު-

  . ފޯމް



ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-
 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލްމީހެއްގެ ނަމުގައި

.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ

  .ގަވާއިދުން
  

. މީހުން ދިނުމަށ03ް މަސައްކަތް ފެށުމަށް -
. މީހުން ދިނުމަށ09ް ގިނަވެގެން -

 

  :ްކުރާތަންތަން މަސައްކަތް ތެލުގެ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

ޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލްމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަ
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެގްރީމަންޓް-

. މީހުން ދިނުމަށ03ް މަސައްކަތް ފެށުމަށް -
. ދިނުމަށް މީހުނ09ް ގިނަވެގެން -

 

  :ތަންތަންް ގެންގުޅޭ ކުކުޅު ގެރިބަކަރި
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
 ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

 ހިފާފައިވާ ތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް-
  .އެގްރީމަންޓް

  )ރަށު އޮފީހުގެ(ރިބަކަރި ކުކުޅު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ  ގެ-

 މީހުން ދޫކުރުމަށ01ް މެޝިނަކަށް -
 

 

  :ދިނުމަށްް ޚިދުމަތް ލޯންޑްރީގެ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . ކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން އެ-



 
 
 
 
 
 

ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-
  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައި

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެގްރީމަންޓް-
  

. މީހުން ދިނުމަށ03ް މަސައްކަތް ފެށުމަށް -
. މީހުން ދިނުމަށ01ް ފާޚާނާއަކަށް، ކޮންމެ ޝިފްޓަކަށް 08 ކޮންމެ -

 

  :ޓޮއިލެޓް ޕޭ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

ޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލްމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  .ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓް މަސައްކަތް ކޮށް-

   ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށް މީހުން ދިނުމަށް-
  . މީހުން ދިނުމަށ02ްމަށް  މަސައްކަތް ފެށު-

  :ފޯވަޑިންގ ފްރައިޓް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމު-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްް-

  . މީހުން ދިނުމަށ04ްށުމަށް  މި މަސައްކަތް ފެ-
  

  :މަސައްކަތަށް ކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލް ސްޓްޕެ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން



  . މީހުން ދިނުމަށް ނިންމާފައ40ިގިނައިން 
  

  . ސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައް-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  .ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްއްކަތް ކޮށް މަސަ-

  . މީހުން ދިނުމަށ01ް މެޝިނަކަށް ޓެކްނީޝަންގެ ގޮތުގައި -
  

  :ތަންތަން ޚިދުމަތްދޭ ސާފްކޮށްދިނުމުގެ ނަގާ ފޮޓޯ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  )  ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.މަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓް

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ-

  . މީހުން ދިނުމަށ02ް މަސައްކަތް ފެށުމަށް -

  :ތަންތަން ހަދާ ހެދިކާ/ ޕާރސަލް ބަތް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، ތޮޅުތެރެނަމައަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
 ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ-
  :ތަންތަން ކުރާ ކޭޓަރ

 ކޯޓާ ފޯމް        -



  . މީހުން ދިނުމަށ03ްމަސައްކަތް ފެށުމަށް  -
 . މީހުން ދިނުމަށ34ްގެން ގިނަވެ -
  

ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-
  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ންގަވާއިދު

  . ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ-

  
  . މީހުން ދިނުމަށ05ްމަސައްކަތް ފެށުމަށް  -
  . މީހުން ދިނުމަށ10ްގިނަވެގެން  -

  ):އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް( މަސައްކަތް ޖެނިޓޯރިއަލް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/ ތޮޅު އަ-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

   މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓް-

  . އެކައުންޓެންޓެއް ދޫކުރުމަށ01ް -

  :ކޮމްޕެނީ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
 ރަށުގައި ކުރުން،/އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-

  .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުން
 ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ވިއްކުމަށްޓަކައި،-

 ގުޅޭ ބިދޭސީއަކު ގެންނަނަމަ، އެރާއްޖެއިން ބޭރުން އެކަމާއި
ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ އެޖެންޓްކަން ރަސްމީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ
އެގްރީމަންޓް ކޮޕީއަކާއި، އެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ވިއްކުމަށް ރާވާފައިވާ

  .ބިޒުނަސް ޕްލޭން އެއް ހުށަހެޅުމަށް



% 75 x Total No of Beds) 1(
              10

%30x Beds Total No of ) 2(
              10

 
= (1) 75%- (2) 30%

 

  :ރިސޯޓް( ސްޕަރ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަންޓް ކޮ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ރިސޯޓާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ-

. ލޭބަރުން ދިނުމަށ02ް އެދަކަށް 8 ކޮންމެ -
 

  :ގެސްޓްހައުސް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ ޅުއަތޮ، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  .ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-
ހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލްމީ

.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ

  .ގަވާއިދުން
  . ގެސްޓްހައުސް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމުގެ އެގްރީމަންޓް-
  )ޒަމްޓޫރި. ( ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ-

 ޓެކްނީޝަންއިން ދިނުމަށް-

  :މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
އްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  )ހެލްތު. ( ލެބޯޓްރީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ-
  :ތަންތަން ކުރާ އެސަމްބަލް އިކަލްމޮޓޯސަ



 މެކޭނިކ03ުށް  މަސައްކަތް ފެށުމަ-
. ލޭބަރ02 މަސައްކަތް ފެށުމަށް -

. މީހުން ދިނުމަށ05ްގިނަވެގެން 
 

 
 
 

 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . ޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން އެކަމަޑޭ-
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭ-

  .ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑު

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

 ހިފާފައިވާ ތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް-
  .އެގްރީމަންޓް

  )މާލޭގައި ނަމަ. ( މުނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ-

  
  . މީހުން ދިނުމަށ04ްމަސައްކަތް ފެށުމަށް  -
 .ށް މީހުން ދިނުމ05ަ މަސް ވުމުން 06 -
 .އެކްސްޕާޓްންނަށް ދިނުމަށް -
 .މަލެއިން ބޭރުގައި ކުރާނަމަ، ކައްކާއިން ދިނުމަށް -
މި އަދަދަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް. ( މީހުން ދިނުމަށ12ްގިނަވެގެން  -

  .)ގިންތީގެ މީހުން ފިޔަވައި ދޫކުރާ އަދަދެކެވެ

  ):ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކަންނެލީގެ ބޮޑު
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، ތެރެނަމައަތޮޅު (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.ންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއިންވެސްޓްމަ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނާއެކު-

% 75 x Total No of Beds) 1(
              10

%30x Total No of Beds ) 2(
              10

 
= (1) 75%- (2) 30%

 

  :ސްކޫލްް ޑައިވިންގ
 ކޯޓާ ފޯމް        -
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީކުން
  .ގަވާއިދުން

  .  ރިސޯޓާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ-
  )ޓޫރިޒަމް. ( ޑައިވިންގ ސްކޫލްގެ ރަޖިސްޓްރީ-



  
  .  މީހުންގެ ދިނުމަށ04ް ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް -

 ދިނުން ގެންގޮސް ފެން ފަހަރުތަކަށް އުޅަނދު
  :އުސޫލުން ޓްކޮންޓްރެކް(

 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލްމީހެއްގެ ނަ
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . ފެންގަތުމާއި، ފެން ވިއްކުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުން-
   ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީލީ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ-

  
  .  މީހުންގެ ދިނުމަށ02ްމެ އެގްރީމަންޓަކަށް ކޮން -
 .ވެހިކަލެއް ވާނަމަ ޑުރައިވަރ ދިނުމަށް -
  

  :މަސައްކަތަށް އުކުމުގެ ކުނި
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . އްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖަ-
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . އުކުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ކުނި-
  

  
 . ކުޅުންތެރެއިނ03ްކުލަބަކަށް ގިނަވެގެން  -
 . ކޯޗ01ް -
  

  :ދިނުން ކޯޓާ ތަކަށް ކުލަބު ބޯޅަ ފުޓް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . މަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން އެކަ-
  .ކޯޓާއަށް އެދޭ ކުލަބުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ-
ކޯޗު/  އެފް އޭ އެމް އިން ކުލަބަށް ކުޅުން ތެރެއިން -

  .ދިނުމަށް ދީފައިވާ ލިޔުން

  
  :މަސައްކަތަށް ނިންވުމުގެ ލިފާންއަ



 .ހުށަހަޅާ އެގްރީމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހު -
 .މަށްް މީހުންގެ ކޯޓާ ދިނ23ުމި މަސައްކަތަށް އެންމެ ގިނަވެގެން  -

 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމު-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން-

  
 މީހުނ45ްގެން އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަށް އެންމެ ގިނަވެ -

 .ދިނުމަށް

  :ތަކަށްމަސައްކަތް ވަޅުލުމުގެ ކޭބަލް
 ކޯޓާ ފޯމް        -
ރަށުގައި ކުރުން،/ އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަ (. އިޢުލާން-

  ) ރަށު އޮފީހުގެ/  އަތޮޅު-އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން-
ލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއް-

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
.އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ
  .ގަވާއިދުން

  . މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން-
 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 3އެނެކްސް 
 
 
 

  ކޯޓާނުދޭ ވަޒީފާތައް
  

 )ރިސޯޓްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ފިޔަވައި(ކޭޝިއަރުން  .1

 ސްޓޯ ކީޕަރުން .2

 އިލެކްޓްރީޝަނުން .3

  )ރިސޯޓް ފިޔަވައި ކުންފުނިތަކަށް(ލޭބަރުން  .4

 އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން .5

މިސާލަކަށް އެސިސްޓެންޓް ( އެސިސްޓެންޓުން  މުވައްޒަފުންގެޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ .6

 )ޓެންޓް، އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރއެކައުން

 ސެކެޓްރީން .7

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން .8

 )ރިސޯޓްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ފިޔަވައި(ރެސްޓޯރަންޓް ސްޕަވައިޒަރުން  .9

 ) މިލިއަން އަށްވުރެ ކުޑަ ވިޔަފާރިތަކަށ5ްވިޔަފާރީގެ ޓާންއޯވަރ (އެކައުންޓެންޓުން  .10

 މިއުޒިކް ކުޅޭ މީހުން / ޖާދޫގަރުން .11

ސޯޓަށް ނުވަތަ ރިސޯޓްް ހިންގާ ފަރާތަށް، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ސީދާ ޓޫރިސްޓް ރި .12

 .ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ވަޒީފާ

 ކުލީ ދަތުރު ކުރާ ޕިކަޕް ލޮރީ ފަދަ އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރުން/ ކްސީ ޑްރައިވަރުން ޓެ .13

  

  



  4 އެނެކްސް
 

   ހިމަނަށްޖެހޭ ނުކުތާތައްލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްގައި

TERMS TO BE INCLUDED IN THE LETTER OF APPOINTMENT 
 

Details of the Employer 
1. Name (if body corporate, name of the company) 
2. National Identity Card No./Registered No. of  company 
3. Address 

Details of the Employee 
1. Name 
2. Permanent address 
3. Passport number 
4. Nationality 

Details  of Employment 
1. Title/Occupation 
2. Basic salary 
3. Place of work/work site 
4. Duration of the contract 

Note: 
1. The Ministry of Higher Education, Employment and Social Security does not 

encourage the charging of a fee/commission by the employer or employment 
agency from any person with respect of a job offer. Any person who does pay 
a fee/commission with respect to a job offer does so at his or her own risk. 

 
2. Any claim/complaint regarding salary matters should be forwarded by the 

employee to the Ministry of Higher Education, Employment and Social 
Security within 30 days of the date the salary is due to be paid. 

 
I have fully understood and accepted the terms of this appointment order to work in 
the Maldives under the designated employer/sponsor. 
 

For and on behalf of Employer/sponsor   Employee 
Name:        Name: 
Signature:        Signature: 
Designation:       Date: 
Date: 

     
 
(Stamp) 



5އެނެކްސް              
 

Bank Guarantee 
 

Whereas [name of the employer] (hereinafter called “the employer”) has submitted its 
application for Work Permit for the recruitment and employment of expatriate(s) in the 
Republic of Maldives, 
 
KNOW ALL PEOPLE by these presents that WE [name of the bank] of [name of the 
country], having its registered office at [address of the bank] (hereinafter called “the 
Bank”), are bound unto the Government of Maldives represented by Ministry of Higher 
Education, employment and Social Security (hereinafter called “the Ministry”) in the sum 
of United States Dollars [amount in figures and words] for which payment well and truly 
to be made to the said Ministry, the Bank binds itself, it’s successors, and assigns by 
these presents. Sealed with the Common Seal of the said Bank this _______ day of 
________ 2006 
 
THE CONDITIONS of this obligation are: 
 

1. If the employer fails to repatriate the worker, for whom Work Permit has been 
granted, in the time period and on terms specified in the applicable 
Regulations; 

2. If the employer fails to pay the salary to any worker for whom work permit 
has been granted, as determined by the Ministry.  

 
We undertake to pay the Ministry the above amounts or part of it, as may be determined 
by the Ministry, upon receipt of its first written demand, without the Ministry having to 
substantiate its demand, provided that in its demand the Ministry will note that the 
amount claimed is due to the occurrence of the above conditions. 
 
 This guarantee will remain in force up to and including _____________, and any 
demand in respect thereof should reach the Bank not later than the above date. 
 
This guarantee shall be governed and construed in accordance with the laws of Republic 
of Maldives. 
 
 
 

[Seal and signature of the Bank] 
 
 
 
 
 



6އެނެކްސް              
 
Terms that must be included in the Employment Contract 
 
1. Particulars of the Employer: 
 
 1.1  Name: 
 1.2  Address: 
 1.3  Phone and Fax number: 
 1.4  E-mail address: 
 1.5 If the employer is a body corporate, nature of business:  
 
2. Particulars of the Employee: 
 
       2.1 Name: 
       2.2 Permanent Address: 
       2.3 Present Address: 
       2.4 National ID number (If a Maldivian): 
       2.5 Passport number (If a foreigner) 
       2.6 Work Permit number (If a Foreigner) 
       2.7 Country/ Atoll and Island: 
       2.8 Date of Birth: 
 
3. Particulars of the Job: 
 
       3.1 Rank: 
       3.2 Salary: 
       3.3 Other Allowances: 
       3.4 Place of Work: 
       3.5  Working hours: 
       3.6 Details of the work given: 
 
4.  Miscellaneous: 
 
       4.1 Holidays and arrangements for granting leave 
       4.2 Arrangements for the expenses involved in arriving for work, going on and returning                                         

from leave, and returning home when employment terminates. 
       4.3 Arrangements for medical treatment to the employee. 
       4.4 Acceptable reasons for absence from work. 
 
5. Employment termination and serving notice:  
 
       5.1 Duration of the agreement: 
       5.2 Manner in which employment may be extended 
       5.3 Length of notice to the employee if the employer wishes to dismiss the employee, and 

length of notice to the employer if the employee wishes to terminate the employment. 
 
        
6. SETTLEMENT OF DISPUTES 
  
6.1 procedures for dispute settlement for breach of employment contract 
6.2 Procedure for dealing with matters not covered in the employment contract 




