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  ިދވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު 
 
 

ވަނަ  62ގެ " ެބހޭ ޤާނޫނުވަޒީފާާއއި" 2008/2: ނު ަނންބަރުމި ގަވާއިދަކީ، ޤޫާނ
 .މާއާްދގެ ަދށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

)ހ(  1.  ތަޢާރުފާއި ަންނ  

     

ވާރކް ، ކޯޓާ ހޯދުމާއި ށް އުމަކުރުމްަށ ބިދޭސީން ގަެނ ވަޒީފާ އަދާ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ، މިއީ
ިދވެހާިރއްޖޭގައި ވަޒީފާ . ހޯދުމާއި، ބިދޭސީން ވަޒީާފގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ ާޕމިޓް

އަދާކުރުމްަށ ބިދޭސީން ގެނެސް ވަޒާީފގައި ގެންގުޅްެނވާނީ މި ގަވާއިދާ ޚިލުާފނުވާ 
  .ގޮތުގެ މަތްިނެނވެ

)ށ(    

     

)ނ( .އެވެ" އްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދުިދވެހާިރ"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ     

     

     ހޯދުން  ކޯޓާ  ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

     

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ަފރާތްތައް ފިޔަވާ އެހެން  1މި ގަވާއިދުގެ ެއެނކްްސ 
، މްަށ ބިދޭސީން ގެނަްންނވީާނަފާރތްތަކުްނ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރު 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމްަށ ބިދޭސީން ގެނަްންނ ބޭންުނވާ ، ހަުށހަަޅއިގެން މިނިސްޓްރީއަށް 
ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ މި ިމގޮތްުނ  .މަސައްކަތްތަކާއި އަދަުދގެ ކޯޓާ ހޯދުމަށަްފހުގައެވެ

ގެ މަތީން، ގައި ާވގޮތު )ިދުނމްަށ ހަަމޖެހިފައިވާ އުސޫލު ކޯޓާ( 2ވާއިދުގެ ެއެނކްްސ ގަ
  .ވެދާއިރާތަކަށެމި ެއެނކްސްގައިވާ 

)ހ(  2. ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް  
ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކޯޓާ 

 ހޯދުން 

     

ކޯޓާ ިދުނމްަށ ހަަމޖެހިފައިވީަނ މިނިސްޓްރްީނ ހުއްދަކުރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައި 
ރެވޭނީ އެ ވަޒީފާ އަދި ކޯޓާ ދުޫކ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަިކ މަސައްކަތެއް ކުރުމެަށވެ

ިމގޮތްުނ ިދވެހްިނ ވަޒީފާއަށް   .އަދާކުރާނެ އެކަީށގްެނާވ ިދެވހްިނ ލިބްެނެނތް ވަޒީފަާއށެެވ
އިޢާުލްނ އި ހުޯދމްަށ އެމަސައްކަތެއް ުނަވތަ ްޕޮރޖެކްޓްއެއް ހިންގާ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރުަށގަ

 ޫނެހއްގައި ުދވަހު ެނޭރ މާއި މާލޭގައިކުރިކަްނ ައްނގައިދޭ ރުަށ އޮފުީހގެ ލިޔު
ކޯޓާ ޯފާމއި އެކު  ޝާއިޢު ކުރިކަމުގެ އިޢާުލްނ ވިދިވިދިގްެނ ތްިނ ުދވަހު 

  . ހަުށހަޅްަނވެާނއެވެ

)ށ(    

     



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

2 
 

ސްޓްރީތަަކށް، ިދވެހްިނ ވަޒާީފގައި ތިިބ އަދަުދގެ ިނސްބަތުން، ކަނޑައެޅޭ ވިަކ ިއްނޑަ
  .ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެކޯޓާ ިދުނުމގެ އިޚް

)ނ(    

     

މި ޯފާމއެކު، ޯފމުގައި . އެވެ' ކޯޓާ ހޯދުމްަށ އެދޭ ޯފްމ'ކޯޓާ ހުޯދމްަށ އެދި ހަުށހަޅާނީ 
ކޯޓާ ިދުނމްަށ ހަަމޖެހިފިައވާ އުސުޫލގައި ލޫމާތާއި މާބަޔާން ކޮށްފިައވާ މައު 

 . ލިޔްުނަތއް ހަުށހަޅަން ވާނެއެވެ ބަޔްާނކޮށްފައިވާ 

  )ރ(

     

ކަންތައްތައް   ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ ތީިރގައި މިދްަނނަވާ ، ކޯޓާ ހުޯދމްަށ އެދި ހުށަހުެޅމްުނ
  .ބެުލމަށަްފހު، އެކްަނތައްތައް ުފިރހަމަ ވާނަމައެވެ

 

  )ބ(

ކޯޓާ ލިިބގްެނ ގެންނަ މުވައްޒުަފްނ މަސައްކަތް ކުރުމްަށ ހަަމޖެހިފައިވާތަން އެ  .1
  .މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވެފައިވުން

އްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވެވިފިައވާ އެއްބްަސވުުމގެ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަަސ  .2
 .ޞައްހަކަން

ކޯޓާ ލިބިގްެނ ގެންނަ ބިދޭސީ މަުވއްޒުަފްނ ތުިބުމގެ ކަްނތައް  .3
  .ހަަމޖެހިފިައވްުނ 

  

   

  ންމަސައްކަތް ތަަކށް ުނަވތަ ޑޮމެސްޓިކް މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭން ބޭރު ގެޭގ 
  .ދާއިރާ ތަަކށެެވބަޔާން ކޮށްފައިވާ  އްދަ ެދވޭނީ ތީިރގައިޭދސީން ގެނައުމުގެ ހު ބި 

  
"ރވެންޓްޑޮމެސްޓިކް ސ"ރުމަށް ގޭތޭެރގައި ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކު .1
  އެގެއްގެ ވެރަިފާރތުގެ ަނމުގައި  އެގެއަށް ބޭންުނާވ ކަްނކަްނ ކުރުމްަށ .2

 "ކާރު ޑްރައިވަރްުނ"ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިައވާ ކާރެއް ދުއްވަުމށް 

ތުގެ ބަދުަލވެރިަކުމގެ ަދށުގައިވާ އާއިލީ މެމްބަރެއް އެގެއެއްގެ ވެރަިފާރ .3
  "އެޓެންޓެންޑުން"ބަިލެވގެން އެބިަލީމހާ ބުެލމަށްޓަަކއި 

  )ޅ(

     

ވަަނ ަނމްބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފިައވާ  ކެޓަގަރީއަށް  1ގެ ) ޅ(މި މާއާްދގެ 
ބިދޭސީން  ކުރުމްަށ ރާއްޖޭން ބޭރުން" ގޭތޭެރގައި ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތް"

ިމގޮތްުނ މަިމޤާމަށް  .ންޓުންގެ ގޮތުގައެވެ ޑޮމެސްޓިކް ސަރަވ ގެނެވީޭނ ހަަމއެކަނި
  .ވިދެާނއެވެގެެނ  ައްނހެެނއް ުނަވތަ ިފރިހެނެއް 

  )ކ(

     

ލިބެިދޭވ ކޯޓާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފިައވާ  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ީދފައިވާ ކޯޓާއަށްވެުރ  .3 )ހ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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  .ކަމެވެ ކަްނތައްތަކަކީ މަނާ ކަްނ
   

ުނވަތަ ކޯޓާ ުނހޯދިައ ވަޒާީފގައި ބިދޭސީން ، ލިބެިދޭވ ކޯޓާއަށްވެުރ އިތުރްަށ .1
 .ގެންގުޅުން

  

މި ، އެފަރާތަކަށް ީދފައިވާ ކޯޓާގެ ަދށުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއެއް .2
 ގަވާއިދާ ޚިލަާފށް އެހެން ަފރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ުނަވތަ މަަސއްކަތަަކށް ވީއުްލްނ 

 .ވްުނުނަވތަ ޮފުނ 

ުނވަތަ ކޯޓާ ، އިތުރްަށ
ުނޯހދިައ ވަޒީާފގައި 
ބިދޭސީން ގެންގުޅުްނ 

 މަނާކުރުން 

       

އާއި ޚިލަާފްށ ކޯޓާ ުނހޯދިައ ުނަވތަ ކޯޓާއަށްވެުރ އިތުރްަށ ބިދޭސީން ) ހ(މި މާއާްދގެ 
ުނަވތަ ޮފނުވި ަފާރތް  އްލިތެއްގެ ވަޒީފަާއށް ވީ ގެންގުޅުނު ަފާރތާއި، ބިދޭސީން އެހެންފަރާ

  .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ) ނ(މި މާއާްދގެ 

    )ށ(

     

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

ދޭސީންނަށް ކަމުގައިވާނަމަ، ކޮންމެބި 10ބިދޭސީން ފެށިގެން  1 .1
 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން؛  1000ބިދޭސީކަށް 

ރުފިޔާއިން 000،25ބިދޭސީންނަށްވުރެ އިތުރަށް ކަމުގައިވާނަމަ،  10 .2
  .އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

  )ނ(

     

ީރގައިވާ ގޮތުގެ އާއި ޚިލުާފާވ ަފާރތަކާއިމެދު އަމަލު ކުރެވީޭނ ިތ ) ހ(މި މާއާްދގެ 
  .މަތްިނނެވެ

  

ކޯޓާއަށްވެުރ އިތުރްަށ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް  .1
ވިސާގައަިނމަ، ވަޒީފާ ިދނަްފރާތުގެ ޚަަރުދގައި އެ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން 

 .ުފރުވާލަން ވަޒީފާ ިދނަްފާރތަށް ެއްނގޭނެއެވެ 
  

އްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެހެން ކޯޓާއަށްވެުރ އިތުރްަށ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ރާ .2
ަފާރތެއްގެ ކޯޓާގެ ަދށްުނަނމަ، ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ަފރާތުގެ ޚަަރުދގައި އެ 

 .ބިދޭސީން ރާއެްޖއިން ުފރުވާލަން ކޯޓާ ލިބިފިައވާ ަފާރތަށް ެއްނގޭނެއެވެ
 

އަދި ިމގޮތްުނ ޮފނުވާލެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ަފރާތުގެ  .3
 .ނެއެވެކޯޓާިއން ުއިނކުރެޭވ

  

  )ރ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

4 
 

  .އަހަރު ުދވުަހގެ މުއްދަތަށް ކޯޓާ އިތުރުކޮށް ނޭުދގޮތަށް ހަަމޖެއްސޭނެއެވެ 1 .4
     

ގެ ަދށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމާަނ ފައިސާ ދްެއކުމަށް ައްނގާ މުއްދުަތގެ ) ނ(މި މާއްާދގެ 
ތޭެރގައި ނުދައްކައިފަިނމަ، ފައިސާ ދްައކާ ިނމެންދެން އެ ަފރާތަަކށް ތިރީގައިވާ 

  .ތްތަށް ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެޚުިދމަ
  

  .ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްނުދުިންނ  .1
އެފަރާތުގެ ވަޒީފަާއށް ގަެނއުމަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ާޕމިޓް   .2

 .ނުދުިންނ
ކޯޓާގެ ަދށުން ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތު ސައިޓް ބަދަލޮުކށް  .3

 .ނުދުިންނ

  )ބ(

     

މްަސ ުދވުަހގެ ތެރޭގައި އެ  3ބެިދޭވ ތާރީޚްުނ ެފށިގްެނ މި މާއާްދގެ ަދށުން ކޯޓާ ިލ
ކޯޓާގެަދށްުނ ބިދޭސީން ގަެނއުމަށް ވާރކް ާޕމިޓް ހުޯދމްަށ ހުށާަނަޅއިފަިނމަ، ކޯޓާގެ 

  .އަދުަދގެ ތެރިެއން ބިދޭސީން ުނގެެންސވާ އަދަދު ކޯޓިާއން ުއނި ކުރެވޭނެއެވެ

މްަސ ުދވަސް ވުމުން  3  )ޅ(
 ކޯޓާ ބާތިލު ކުރުން 

     

އިމާރާތް ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރުމްަށ ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ދިާއމީ ކޯޓާ ެދވޭނީ ކޯޓާ 
މާއްާދގައި  ވަަނ 5ވާއިދުގެ ިއްނވެސްޓްމަންޓްތައް މި ގަ ، ހުޯދމްަށ އެދޭ ކުނުްފނިތަކާއި

ބަޔާން ކޮށްފިައވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކުނުްފިނތަކާއި ިއްނވެސްޓްމަންޓްތަުކގެ ގިންތި 
  .  ށްފަހު، އެ ގިންތިއަކަށް ކޯޓާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަަދށެވެ ކަނޑައެޅަުމ

އިމާރާތް ކުރުުމގެ  .4 
މަސައްކަތް ކުރާ 
ކުނުްފނިތަކަށް ދިާއމީ ކޯޓާ 

 ިދނުން

     

ސައްކަތް ކުރާ ކުނުްފިނ ުނވަތަ ިއްނވެސްޓްމަންޓްގެ ގިންތި އިމާރާތް ކުރުުމގެ މަ
  .އަށް ހަުށހެޅުމުނެްނެވކަނޑައެޅޭނީ ދިާއމީ ކޯޓާއަށް އެދި މިނިސްޓްރީ

  

އިމާރާތް ކުރުުމގެ  .5 )ހ(
ސައްކަތް ކުރާ މަ

ކުނުްފނިތަކުގެ ގްިނިތ 
ކަނޑައެޅްުނ

ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެދޭ  ސައްކަތުގެއިމާރާތް ކުރުުމގެ މަ'ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެދި ހަުށހަޅާނީ 
  .  އެކުގައެވެުފިރހަމަ ކުރުމަށަްފހު، އެ ޯފމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މައޫުލާމތާ ' ޯފްމ

    )ށ(

       

ވާއިދުގެ ަދށުން ގްިނތި ކަނޑައެޅޭ ކުނުްފންޏަށް ުނަވތަ ިއްނވެސްޓްމަންޓަށް މި ގަ 
ލިބެިދޭވ ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެއްވްެސ ުއިނ އިތުރެއް ގެެނވީޭނ ދާއިމީ ކޯޓާގެ ަދށްުނ 

  . އަހަރު ުދވަސްވުމަށް ަފހުގައެވެ 1ބިދޭސީން ގެނެސްގެން ގެންގުޅޭތާ 

    )ނ(

       

ގަވާއިދުގެ ަދށުން ދާއިމީ ކޯޓާ ލޭިބ ކުނުްފންޏަށް ުނަވތަ ިއންވެސްޓްމަންޓް ތަަކށް  މި     )ރ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

5 
 

ިމގޮތްުނ ކޯޓާގެ . ކޯޓާ ލިބެިދވޭނީ އެ ކުނުްފިނ ުނަވތަ ިއްނވެސްޓްމަންޓުގެ ަނުމގައެވެ
ަދށުން ގެނެވޭ ބިދޭސީން އެ ކުނުްފނީގެ ުނަވތަ ިއްނވެސްޓްމަންޓްގެ ބެުލުމގެ ަދށުން 

. ރާތް ކުރުުމގެ މަަސއްކަތްކުރާ އެހެން ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގައި ގެންގުޅެވިދެާނއެވެހްިނގާ އިމާ
ަނަމވްެސ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ފިޔަވާ އެހެން ދާއިރާއެއްގައި އެ ބިދޭސީން 

  .ވަޒީާފގައި ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެވެ
       

ޯފމްަންސ އަހަރަކު ވާ ކުނުްފިނ ުނަވތަ ިއްނވެސްޓްމަންޓްގެ ާޕރ ކޯޓާ ދޫކުރެވިފިައ
އަދި މާުރޖަޢާ ކުރާއިރު ކުރިން އެ ކުނުްފންޏަށް . އެއަްފހަރު މާުރޖަޢާ ކުރެވެޭނއެވެ 

ްނޏަށް ުނަވތަ ިއްނވެސްޓްމަންޓަށް ޕޮއިންޓް ެދވިފިައވާ ކަންކަމަށް ބަލައިއެ ކުނުްފ
ންޏަްށ ިމގޮތްުނ ބަލާބެުލުމގައި އެ ކުނުްފ. އިންޓަށް ުއނިއިތުރު ގެެނވޭނެއެވެެދވިފިައވާ ޮޕ 

ލޭިބ ޕޮއިންޓްގެ ޢަދުަދގެ ިނސްބަތުން އެ ކުނުްފންޏެއްގެ ގްިނތި ބަަދލު ކުރުުމގެ 
  .އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ

    )ބ(

       

ގްިނތި ބަދަލު ވުުމގެ ސަބަބުްނ ލިބެިދޭވ ކޯޓާގެ ޢަދަދު ބަދުަލާވއިރު ކޯޓާގެ 
ގެ ތޭެރގައި ރާއްޖޭން ޮފނުވާލަން ުދވުަހ 30 ތުރްަށ ތޭިބ ބިދޭސީންއަދަަދްށވެުރ އި

އަދި ޮފނުވާލުުމގެ ހިުރހާ ޒިންމާއެއް އުފަުލންވީާނ އެ ބިދޭސީނަްންށ . ވާނެއެވެ
  .ވަޒީާފދިން ަފރާތުނެްނެވ

    )ޅ(

       

       ވަގުތީ ކޯޓާ ިދނުން         

       

ށް ުނަވަތ ކުރާ ކުނުްފންޏަ ަވގުތީ ކޯޓާއަކީ، އިމާރާތް ކުރުުމގެ މަަސއްކަތް 
އިމާރާތް ކުރުުމގެ  ުނަވތަ އިމާރާތުގެ ވެރަިފރާތްަށ، ވެސްޓްމަންޓަށް،ިއްނ

މަސައްކަތްކުރަުމށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވިަކ މަޝްރޫޢަކަށް، އެ މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތަށް، 
   .ެދވޭ ކޯޓާއެކެވެ 

އިމާރާތް ކުރުުމގެ   .6 )ހ(
ސައްކަތް ކުރާ މަ

ކުނުްފނިތަކަށް ަވގުތީ ކޯޓާ 
  ިދނުން

       

ށް ލިބިފައިވާ ދާއިމީ ެދވިފިައވާ ކުނުްފންޏަށް ުނަވތަ ިއންވެސްޓްމަންޓަ އިމީ ކޯޓާާދ
ކޯޓާގެ އިތުރްުނ ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ަވގުތީ ކޯޓާ ެދވޭނީ ތިރީގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ 

  .ގޮތުގެ މަތްިނެނވެ

    )ށ(

       

ުފިރހަަމ ' ކޯޓާ ހުޯދމަށްއެދޭ ޯފްމ 'ަވގުތީ ކޯޓާ ހޯދުމްަށއެދި ހުށަހަޅާނީ . 1 
ކޯޓާ ިދުނމަށް  އި،ލިޔްުނަތކާ އެ ޯފމްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށަްފުހ 

     



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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  . އެކު މިނިސްޓްރީއަށެެވހަަމޖެހިފައިވާ އުސޫުލގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ލިޔްުނަތކާ
       

 .ޯފމިއުލަރ ިއނެްނެވ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ތީިރގައިވާ ަވގުތީ ކޯޓާގެ. 2 
  

TQ = 13  x                       Build up floor area (M2) 
 Project Duration (Number of Days)             

     

       

ގެ ަދށުން ކޯޓާގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްރޫޢު ުފިރހަމަ ) ށ(މި މާއާްދގެ 
ކުރުމްަށ ަނގާނެ އެކަީށގްެނާވ މުއްދުަތ ކަނޑައެޅުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

  .ލިިބގެންވެއެވެ

    )ނ(

       

. ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަިކ މަޝްރޫޢަކަށް، ަވގުތީ ކޯޓާ ެދވޭނީ އެ މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަަތށެެވ 
މުއްދުަތ އިތުރު ކޮށެްދވޭނީ މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތުގައި މަަސއްކަތް ުނިނމަޭނމަ ކޯޓާގެ 

  .ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށެވެ 2ފައިވާ ތީިރގައި ބަޔާން ކޮށް

    )ރ(

       

ތުރު ުދވަސްކުރްިނ މުއްދުަތ އި 30ޓަަކށް ެދވިފިައވާ މުއްދުަތ ހަަމވުުމގެ އެ ްޕރޮޖެްކ. 1
ކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ހަުށހުެޅމްުނ އެ ްޕޮރޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް 

  .ބެުލމަށަްފހު، އިތުރު މުއްދަތު ބޭންުނވެާނަކމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ެފންނަ ޙާަލތްތަކުގައެވެ

     

       

ގެތޭެރގައި ަވގުތީ މުއްދުަތ  ވަަނ ަނންބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 1ާދގެ މާއް  މި . 2
ަވގުތީ ކޯޓާގެ މުއްދަތު  ކޯޓާގެ މުއްދުަތ އިތުރު ކުރަން ހަުށހަޅާފިައ ުނވަާނަމ،

  .އިތިރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ

     

       

ަދށްުނ  ގެގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ީދފައިވާ ަވގުތީ ކޯޓާ) ށ(މި މާއާްދގެ 
އެ މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތުގެ ތޭެރގައި އެހެން މަޝްރޫޢެއްގެ  ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން

ިމގޮތްުނ ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ ބަދަލު ކުރަން ބޭންުނވާ . މަސައްކަތްަށ ބަަދލުކުރެވާިދނެއެވެ
މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް މިނިސްޓްރީއަށް ހަުށހާަޅ، އެ މަޝްރޫޢަށް ބޭންުނާވ އަދަދު ިމ 

  .ގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެލުމަށަްފހު، އެ ޢަދަަދށެވެ) ށ(މާއާްދގެ 

ަވގުތީ ކޯޓާގެ ަދށުން    )ބ(
ގެނެވޭ މީހުން އެއް 
ްޕޮރޖެްކޓުން ައެންއ 

  ްޕޮރޖެްކޓަށް ބަދަލު ކުރުން 

       

       ކޯޓާ ނުދޭ ވަޒީފާ           

       

ވަޒީފަާތކާއި  ެނަކމްަށ ެބެލވޭ އެއިރަކަށް ވަޒީފާއަށް ބޭންުނާވ އަދަަދްށ ިދެވހްިނ ލޭިބ  ކޯޓާ ނޭުދ ވަޒީފާ  .7 )ހ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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މަސައްކަތްތަކަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ިމގޮތްުނ ކޯޓާ ނޭުދ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ވަޒީފަާތއް . ލިިބގެންވެއެވެ އަށް މިނިސްޓްރީ

 .އިޢާުލން ކުރެވެޭނއެވެ 
      

ގެ ަދށުން ބިދޭސީން ) ހ( ލު ކުރަނަްފށާއިރު، މި މާއާްދގެމަމި ގަވާއިދަށް ޢަ
  .ގައި އެވީަނއެވެ  3ގެނައުމުގެ ހުއަްދުނދޭ ވަޒީފާތައް މި ގަވާއިދުގެ ެއެނކްސް 

    )ށ(

      

      ވާރކް ާޕމިޓް            

      

 ރުމަށް ވަޒީފާ އަދާކު ިދެވހާިރއްޖޭގައި   މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ގެންނަ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް ރާއްޖެއަށް ގަެނއުމުގެ ކުރިން އެމީހުަކ ރާއްޖޭގައި 

  .ހޯދްަނވެާނއެވެ ' ވާރކް ާޕމިޓް'ުމގެ ހުއްދަ ުނަވތަ ރުމަސައްކަތް ކު 

 ވާރކް ާޕމިޓް ހޯދުން .8 )ހ(

       

 ވަޒީފާ  ތަުނަވ ޭދފަރާތުން ވަޒީފާ ބިދޭސީއަކަްށ އެ، ހަުށހަޅްަނވާނީ ހުޯދމްަށ ާޕމިޓް ވާރކް
  .އަކްުނނެވެ އޭޖްެނީސ އެމްޕޯްލއިމަންޓް ޔަންކުރާއް އަ  ޭދފަރާތުން

ވާރކް ާޕމިޓް ހޯދުމަށް    )ށ(
  ހަުށހެޅުން 

       

ިމގޮތުން  .ާވލު ކުރެވީޭނ ވާރކް ާޕމިޓް ހުޯދމްަށ އެދި ހަުށހިެޅ ަފރާތެަށވެވާރކް ާޕމިޓް ަޙ
އެޖްެނސީއަކްުނ  ްޕލޯއިމަންޓް މްއެ މިޓަށް އެދި ހަުށހީެޅ ާޕ ކްރ އެމްްޕލޯޔަރުގެ ަފރާތްުނ ާވ

 އެ އެމްްޕލޯއިމަންޓް އެޖްެނސީއާ  ާޕމިޓް ކްއެ ވާރ  ވާނަމަ، ކަމުގައި
  . ކުރެވާިދނެއެވެޙާަވލު

    )ނ(

       

ބަަލއިގެަނވޭނީ ' ވާރކް ާޕމިޓް އެޕްލިކޭޝަން ޯފްމ'ވާރކް ާޕމިޓް ހުޯދމަށް އެދި ހަުށހަޅާ 
 . ލިޔްުނަތކާއި އެކުގައެވެ ުފިރހަމަ ކުރުމަށަްފހު އެ ޯފމުގައިވާއެފޯމު 

ވާރކް ާޕިމޓް އެޕްލިކޭޝަން   )ރ(
 ޯފްމ 

    

ވަަނ މާއާްދގައި  10ވާރކް ާޕމިޓަށް އެދި ޯފްމ ހަުށހާަޅއިރު ޯފާމއެކު މި ގަވާއިދުގެ 
 .ާވގޮތުގެ މަތިން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކަން ވާނެއެވެ

  )ބ(

     

ރުފިޔާގެ  200/- އަލުން ހަދައިދެވީޭނ  ވާރކް ާޕމިޓް ގެއިްލގެން ުނަވތަ ހާަލކު ެވގެން
  .ޖޫރިމަނާއެއް ދްެއކުމްުނެނވެ

/ ވާރކް ާޕިމޓް ގެއިްލގެން   )ޅ(
ހަލާކުވެގްެނ އަލުން 

ހަދައިދުިންނ 

     

     ލެޓަރ އޮފް އެޕިޮއންޓްމަންޓްގައި ސޮއި ކުރުން     



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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އެމީހެއްގެ  މްަށރާއްޖެ އައު  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމްަށ ގެންނަ ބިދޭސީން 
އެމީހަަކށް ވަޒާީފޭދ ަފރާތާ ެދެމދު އެއްބަސްވާ  ޤައުމްުނ ުފރުުމގެ ކުރިން، އެމީހާަކއި

 . ސޮއިކުރްަނވެާނއެވެ، ގައި ' ލެޓަރ އޮފް އެޕޮިއންޓްމަންޓް'

ލެޓަރ އޮފް  .9 )ހ(
އެޕިޮއްނޓްމަންޓްގައި ސޮއި 

 ކުރުން

       

ގައި މަސައްކަތް ކުރުމްަށ ގެންނަ ބިދޭސީ ިދެވހިރާއްޖޭ، ިއންޓްމަންޓަކީލެޓަރ އޮފް އޮެޕ
އެމީހާއަށް ވަޒީާފޭދ ަފރާތާ ެދމެދު ވަޒީާފގެ އެއްބަސްވެުމއްގައި ، މާީހއާއި 

ލެޓަރ އޮފް . ވަޒާީފގެ އެއްބަސްވްުނ ކަމުގައި ބެެލވެޭނ ލިޔުމެެކވެ، ސޮއިކުރެވެނެްދްނ
  .ހިމަަންނވާނެއެވެ  ގައިވާ މަޢޫުލާމތު 4މި ގަވާއިދުގެ ެއެނކްސް ، އެޕޮިއންޓްމަންޓްގައި

    )ށ(

       

ިދވެހި ރާއްޖޭގެ 'ލެޓަރ އޮފް އެޕޮިއންޓްމަންޓްގައި ހިމެނޭ އެއްވްެސ މާއްދާއެއް 
އި ތަޢާރަޒު ެވގެން ގެ އެއްވްެސ މާއްދާއަކާވަަނ ާބުބ 4ގެ ޤާނުޫނ ވަޒީފާއާބެހޭ 
  .ުނވެާނއެވެ 

ލެޓަރ އޮފް    )ނ(
ޓްމަންޓް، އެޕިޮއްނ

ިއ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނާޫނ
  ުނވުންތަޢާރަޒު

       

ލެޓަރ އޮފް އެޕޮިއންޓްމަންޓްގެ ފެކްސް ކީޮޕ ހުށަހަޅާއިރު، ފެކްސް ކޮޕީގައި  .1
ވަޒީާފޭދ ަފރާތުގެ ސޮއިކޮށް އެ ކޮޕީގައިވާ މަޢޫުލމާތަީކ ޞައްޙަ މަޢޫުލާމތުކަށް 

ވަޒީފާދެނީ ކުނުްފްނޏަކުން ަނަމ، އަދި . ބަޔްާނކޮށްފައި ޮއނަްނންވެާނއެވެ 
ނުްފިނ މެުދވެރިކޮށަްނަމ، އެ ކުނުްފނެްނއްގެ ފެކްސް ކީޮޕ ހަުށހަޅާނީ ކު

ސްޓޭމްްޕ ޖަހައި، ކުނުްފނީގެ ވިެރއަކު ސޮއިކޮށް، އެ ކޮޕީގައިވާ މަޢޫުލާމތަކީ 
  .ޞައްޙަ މަޢޫުލާމތުަކށް ބަޔްާނޮކށްފައި ޮއނަްންނވާނެއެވެ

ލެޓަރ އޮފް އެޕޮިއންޓްމަންޓްގެ ފެކްސް ކީޮޕ ހަުށހަޅާނީ އެމްްޕޯލއިމަންޓް  .2
މުެދވިެރކޮށަްނަމ، ފެކްސް ކޮޕީގައި އެ އެމްޕޯްލއިމަންޓް އޭޖްެނސީއެއް 

އެޖްެނސީގެ ސްޓޭމްްޕ ޖަހައި، އެޖްެނސީގެ ވިެރއަކު ސޮއިކޮށް، އެ ކޮޕީގައިވާ 
  .މަޢޫުލމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢޫުލާމތުަކށް ބަޔްާނޮކށްފައި ޮއނަްންނވާނެއެވެ

    )ރ(

       

       ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން          

       

ގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ަފާރތްތައް ފިޔަވައި، ިދވެހާިރއްޖޭގައި ވަޒީފާ ) ށ(މާިމއްދާގެ 
މި މާއާްދގައި ބަޔްާނޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ، އަދާކުރަން ބިދޭސީން ގެންނަ ަފާރތްތަކުްނ

 . މިނިސްޓީްރގައި ޑޮިޕޒިޓް ބަހައްޓްަނވެާނއެވެ  ، މަތިން

  ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުން  .10 )ހ(

       





  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

10 
 

، ޚަަރދްެއ ކޮށިްފނަމަ ްނމިނިސްޓީްރއެފަރާތަކުްނ ބަހައްޓާފިައވާ ޑޮިޕޒިޓަށްވުރެ އިތުރްަށ 
ުދަވުހގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް  3އެއިތުރުވާ ޢަދަދު ބަންދު ުދވަސް ުނިހމާަނ 

ޓްރީއަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފަިނމަ، މި މުއްދުަތގެ ތެރޭގައި މިނިސް. ދައްކަްނ ވާނެއެވެ
ާވގޮތުގެމަތިން  ގައި) ހ(ގެ ވަަނ މާއްާދ 32ގެ އެ ފައިސާ ދްައކަނެްދްނ މި ގަވާއިދު 

 .ޢަމަލުކުރެވެޭނއެވެ

       

ގެ ަދށުން ފައިސާއެއް ދްައކަްނ ޖެހަޭނަމ އެފައިސާއެއް ދެއްކުމުން  )ކ( މާއާްދގެ މި
  .ބަލައެއް ުނގެަނވެޭނއެވެ ާޕމިޓް އެޕްލިކޭޝަނޯްފމު ވާރކް ޫނނީ އެފަރާތަކުން ހަުށހާަޅ

    )ވ(

       

ވާރކް ާޕމިޓް ލިިބގްެނ ބިދޭސީން ވަޒާީފގައި ގެންގުޅޭ ަފާރތަަކށް، މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން 
، ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ޮފުނވާލަން ެއްނގުމުން އެފަރާތުން ޮފނުވައި ނުލައިފަިނަމ

އެޚަރަދެއް ، ވްެސ ޚަރަދްެއ ކުރަން ައްނގައިުނަވތަ މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން އެއް
ުނކޮށްފަިނަމ ޑޮިޕޒިޓްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން އެޚަރުަދ ކުރުުމގެ އިޙްތިޔާރު 

 . މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ 

    )މ(

       

، ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީާފޭދ ަފރާތްުނ، މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން އެއްވްެސ ޚަރަދްެއ ކުރަންޖެހި
ރުުމގެ ސަބަބުްނ ހަަމޖައްސަން ޖެހޭ ކަްނތައްތައް ހަަމޖެއްސުމަށަްޓކައި އެޚަރަދެއް ުނުކ

، ޚަަރދްެއ ކޮށިްފނަމަ ްނމިނިސްޓީްރއެފަރާތަކުްނ ބަހައްޓާފިައވާ ޑޮިޕޒިޓަށްވުރެ އިތުރްަށ 
މިފައިސާ . ުދވުަހގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ދްައކަްނ ވާނެއެވެ 7އެއިތުރުވާ ޢަދަދު 
 . ގައި ާވގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވެޭނއެވެ )ވ( މާއާްދގެ މިދައްކާ ިނމެންދެން 

    )ފ(

       

       ބިދޭސީން ގެނައުމަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް   

       

  އެއަރޕޯޓުން ބިދޭސީ މީހާއާއި ޙަވުާލވުން 
  

     

ވާރކް ާޕރމްިޓ ލިިބގްެނ ިދެވހާިރއްޖެއަށް ައންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރިެއްނ ްޕރޮފެޝަނަލް 
ފިޔަވާ އެހެން ގިންތި ތަުކގެ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރާެވއިރު އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ  ގްިނތި

ގަޑިއިރު ކުރިން، އެމީހަުކ ރާއްޖެ  1އައުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައުުމގެ 
ގެނައުމަށް މުެދވެރިވާ އެމްްޕޯލއިމަންޓް އޭޖްެނީސ އަކުން، އެ ބިދޭސީމީާހގެ ވާރްކ 

ހިފައިގެން އެމީހުަކ އެތެރާެވ ބަނަދަރކަށް ގްޮސ ޑިޕާރްޓމަންޓް އޮފް  ާޕމިޓްގެ އަސްލު
އިމިގްރޭޝަން ެއްނޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަަފްށ ވާރކް ާޕމިޓް ހަުށހާަޅ އެ 

 . ބިދޭސީއަކާ ހާަވލު ވްާނވާނެއެވެ

ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އައުމުން  .11 )ހ(
އެއަރޯޕޓުން އެމީހަކާއި 

 ޙަވުާލވުން



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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ބިދޭސީ މާީހ ބަާލ އެއަރޕޯޓަށްދާ މާީހގެ އަތުގައި އެމީހީަކ އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
އެޖްެނސީއެއްގެ މެީހއްކަން ައްނގައިިދުނުމގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ  ފޮޓޯޖެހި 

  .ލިޔުން ޮއނަްނން ވާނެއެވެ

  )ށ(

     

     ވާރކް ާޕރމިޓް ާކޑު           

     

ރާއްޖެ އެތެރިެވ ުދވަހްުނ ެފށިގެން ، ރާއްޖެ ައންނަ ބިދޭސީ މާީހ ވާރކް ާޕމިޓް ލިިބގްެނ
ުދަވުހގެ ތޭެރގައި ވާރކް ާޕރމްިޓ ފީ ދްައކައި، ޭއާނގެ ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު  15

ިމގޮތުން . ހެއުްދަމށް ޭއާނއަށް ވަޒީފާދިން ަފރާތްުނ މިނިސްޓްރީއަށް ހަުށހަޅަން ވާނެއެވެ
 އެމްްޕލޯއިމަންޓް އެޖްެނީސއެއް މެދުވިެރޮކށް  ނޑައަޅާ ހަުށހާަޅއިރު ވަޒީާފޭދ ަފާރތަކުން ކަ

 .ހަުށހެޅާިދނެއެވެ 

ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑު  .12 )ހ(
 ހެއުްދްނ 

       

  :ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ހައަްދން ހަުށހަޅަންޖެހޭ ލިޔްުނަތކަކީ
  ވާރކް ާޕމިޓްގެ ަފސްޓް ކީޮޕ . 1
ށްފައިވާ މެޑިކަލް ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ަފާރތަކުން ދޮޫކ : މެޑިކްަލ ސެޓްފިކެޓް. 2

  )ހަމުަނާވ މަސުްދވަސް 6މެޑިކަލް ހެއްދިތާ (ރިޕޯޓުގެ އަސްލު 
ވާރކް ާޕމިޓަށް އެދި ހަުށހާަޅއިރު ާޕސްޕޯޓްގެ މުއްދުަތ ހަމަވާން : ާޕސްޕޯޓް. 3

ާޕސްޕޯޓް ބެލުމްަށ ަފހު . (މްަސ ުދވަސް ޮއނަްނށްވާނެއެވެ 12މަދެުވގެން 
  )ަވގުތުން ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ

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

  )ށ(

    

މްަސ ުދވުަހގެ ވާރކް ާޕމިޓް  1ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ހައަްދްނ ހަުށހާަޅއިރު، މުަދެވގެން 
  .ފީ ދްައކަންވާނެއެވެ

  )ނ(

     

މިޓް ދޫކުރެވޭ ވާރކް ާޕ  )ރ( . އަހަރު ުދަވހަށެވެ 1ވާރކް ާޕމިޓް ާއްނމު ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭނީ މީލާދީ 
މުއްދުަތ

     

ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ދޫކުރްަނ ހަމަޖެހިފައިވާ ުދވަހު ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑާއި ޙަވުާލވާން 
ގައި ާކޑާ ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑް ބާަލ އައުމްަށ ހަަމޖެހިފައިވާ ތާރުީޚ. ވާނެއެވެ

ފިައވާ މުއްދަތު ކާޙަވުާލނުވެއޮއްވާ ކުރިން ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދުަތ ހަަމވެއްޖެނަމަ، ފީދައް 
ސާ ފިައ ހަަމެވގެން އިތުރްަށ ހިނގާ މުއްދުަތގެ ފީ އާއި ީފނުދެއްކުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމާަނ 

ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑާއި   )ބ(
 ޙަވުާލވުން



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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  .ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވެޭނއެވެ ދައްކާ ިނމެންދެން އެ ަފރާތަާކމުެދ 
  

  .ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްނުދުިންނ  .1
ވާރކް ާޕމިޓް  އެފަރާތުގެ ވަޒީފަާއށް ގެނައުމަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކަށް. 2   

 .ނުދުިންނ
     

ުދަވުހގެ ތޭެރގައި ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ހައަްދްނ ހުށާަނަޅއިފަިނަމ،  15ރާއްޖެ ައނަްނާތ 
ވަަނ ުދވަހްުނ ެފިށގެން، ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑް ހައަްދްނ ހަުށހަޅާ  16ރާއްޖެ ައނަްނާތ 

ރުިފޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް  25/-އިވާ ކޮްނމެ ުދވަހަަކށް ުދވަހާ ހަމައަށް ހިނގާަފ 
މި ގޮތުން . މިނިސްޓްރީއަށް ދްެއކުމުން ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ހަދައިދެވޭނެއެވެ 

 12ޖޫރިމަނާއާއެކު ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ހަދައިދެވީޭނ ރާއްޖެ އައުިދވަހްުނ ެފށިގްެނ 
   .ގެ ތޭެރގައެވެމަސުްދަވުހ

ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑު   )ޅ(
މަށް ހުށޭަނުޅމްުނ ހެއުްދ

 ކުރެވޭ ޖޫރިމާަނ 

      

ތެރޭގައި ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑް ހެއުްދމަށް މަސުްދަވުހގެ  12ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ައނަްނާތ 
އަދި ުފރުވާުލމަށަްފހު  .ޖެހެޭނއެވެހުށާަނަޅއިފަިނމަ، އިެބޭދސީއަކު ރާއްޖެއިން ުފރުވާލަން 

 ނިސްޓްރީ އަށް ހަުށހަޅަންއިެބޭދސީއެއްގެ ވާރކާްޕމްިޓ ކެންސަލް ކުރަން މި ިމ
  .ވާނެއެވެ

ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑު   )ކ(
ހެއުްދމަށް ހުށޭަނުޅމްުނ 

  ުފރުވާލަން ެއންގްުނ

     

ބިދޭސީން ުފރުވާލުމަކީ  ލަންޖެހޭ ގައާިވގޮތުގެ މަތިން ުފރުވާ) ކ(މި މާއާްދގެ 
ކޮްނެމ  ާލ ިމގޮތްުނ ުފރުވާ . އިެބޭދސީއަކަށް ވަޒީާފދިން ަފާރތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ވަަނ ުދަވހްުނ ެފށިގްެނ ފިާއތުވާ  16ބިދޭސީއަކަށް، އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އައިތާ 
  . ުރފިޔާއިން ވަޒީފާދިން ަފާރތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވެޭނއެވެ  75/- ކޮްނމެ ުދަވހަކަށް 

  )އ(

     

ހަދަން  ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑުުދވުަހގެ ތެރޭގައި  މްަސ 12ރާއްޖެ ގެނައުމަށަްފހު 
ދޭސީއެއް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ަފރާތަކުން ކުރާ ިއންސްޕެކްޝަަނކުން ހަުށހަޅާފައުިނާވ ބި
ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލޮްކށް، އިެބޭދސީ މާީހ ރާއްޖެއިން  ިބޭދސީއެއްގެ ެފނިއްޖަެނަމ އެ

   .ލެވޭނެއެވެ ޮފނުވާ 

ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑް ުނހަދާ   )މ(
ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން 

ިއންސްޕެކްޝަަނުކން 
ެފނިއްޖަެނަމ ޮފނުވާލަން 

 ންގުން ެއ

      

ބިދޭސީން ުފރުވާލުމަކީ  ލަންޖެހޭ ގައިާވގޮތުގެ މަތިން ުފރުވާ) މ(މި މާއާްދގެ 
ކޮންމެ  ލެވޭ އަދި ުފރުވާ. އިެބޭދސީއަކަށް ވަޒީާފދިން ަފރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ވަަނ ުދަވހްުނ ެފށިގްެނ ފިާއތުވާ  16ބިދޭސީއަކަށް، އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އައިތާ 
  .ވެާނއެވެ ުރފިޔާގެ ަމގުން ވަޒީާފދިން ަފރާތް ޖޫރިމަނާ  75/- ކޮްނމެ ުދަވހަކަށް 

   )ފ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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ތިރީގައިވާ  ކާމުެދޖޫރިމާަނ ފައިސާ ދްައކާ ިނމެންދެން އެ ަފާރތަ ވާމި މާއާްދގެ ަދށުން 
  .ގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ

  

  .ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްނުދުިންނ.  1
 .ސީއަކަށް ވާރކް ާޕމިޓް ނުދުިންނއެފަރާތުގެ ވަޒީފަާއށް ގަެނއުމަށް އިތުރު ބިޭދ. 2

  )ދ(

     

     ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ބިދޭސީ މުވައްޒުަފގެ އަތުގައި އޮތުން 

     

އަދި . ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ބިދޭސީމީާހގެ އަތުގައި އަބުަދވެސް ޮއނަްންނވާނެއެވެ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ަފރާތަކުން ބަލަން ބޭންުނެވއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ާކޑު 

  .ކަްނވާނެއެވެ ދްައ

ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑް ބިދޭސީ  .13 )ހ(
މުވައްޒަުފގެ އަތުގައި އޮތުން

     

ވާރކް ާޕމިޓް ުނަވތަ ވާރކް ާޕރމްިޓ ާކޑް ގެއިްލގެން ުނަވތަ ހާަލކުވެގްެނ އަލުްނ 
ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑް އަލުން ހެއުްދމަށްއެދޭ / ވާރކް ާޕމިޓް 'ހައަްދްނ ހުށަހަޅާނީ 

 . މަށަްފހު އެ ޯފމުގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ތަެކއްޗާ އެކުގައެވެުފިރހަމަ ކުރު' ޯފްމ

ވާރކް / ވާރކް ާޕމިޓް   )ށ(
ާޕރމްިޓ ާކޑް ގެއްިލގެން 
ުނވަތަ ހަލާކުވެގްެނ އަލުން 

ހެއުްދްނ 

     

 200/- ގެއްިލގެން ުނަވތަ ހަލާކުވެގްެނ އަލުން ހަދައިދެވީޭނ  ާކޑުވާރކް ާޕމިޓް 
  .ްނެނވެރުފިޔާގެ ޖޫރިމާަނއެއް ދްެއކުމު 

  )ނ(

     

     ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން   

     

ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަަމވުމުން މުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ ވަޒީފޭާދ ަފރާތާއި ވަޒީފާ 
އަދާކުރާ ަފރާތްުނ އެއްބަސްވަާނމަ، ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަަމވުުމގެ ކުރިން، މުއްދަތު 

  . ސްޓްރީއަށް ހަުށހަޅްަނވެާނއެވެ އިތުރު ކުރަން މިިނ

ވާރކް ާޕިމޓްގެ މުއްދަތު  .14 )ހ(
ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު 

 އިތުރު ކުރަން ހުށަހެޅުން

    

ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދަތު 'ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ އިތުރު ކުރަން އެދި ހަުށހަޅާނީ 
ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ުފިރހަަމ ކުރުމަށަްފހު، އެ ޯފުމ' އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޯފްމ

 1ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ ހަުށހާަޅއިރު، މުަދެވގެން . ތަާކއި އެކުއެވެ
 .މަސް ުދވުަހގެ ވާރކް ާޕމިޓް ފީ ދްައކަން ވާނެއެވެ

  )ށ(

    



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

14 
 

މަވި ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަމަވަުމށްފަހު މުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ ހަުށހެޅޭނީ، މުއްދުަތ ަހ
ުދވަހްުނ ެފށިގްެނ މުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ ހަުށހިެޅ ުދވަހާ ހަަމއަށް ފާއިތުވެފައިވާ ކޮންމެ 

އަދި . ރުިފޔާގެ ަމގުން ޖޫރިމާަނއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމްުނނެވެ  25/-ުދވަހަަކށް 
ްސ ަފހުން މުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ  ހަުށހަޅާ މަ 12ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަަމެވގެން 

  .ލަން ޖެހެޭނއެވެާރތްތަކުގެ ވާރކް ާޕމިޓް ބިާޠލޮްކށް އެ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ުފރުވާ ަފ

ވާރކް ާޕިމޓްގެ މުއްދަތު   )ނ(
އިތުރު ކުރަން ހުށޭަނުޅމްުނ 

  ކުރެވޭ ޖޫރިމާަނ 

    

ބިދޭސީން ުފރުވާލުމަީކ އިެބޭދސީއަކަށް  ލަންޖެހޭގެ ަދށުން ުފރުވާ ) ނ(މި މާއާްދގެ 
އަދި ުފުރވާލެވޭ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ާޕމިޓްގެ . ގެ ޒިންމާއެކެވެވަޒީާފދިން ަފރާތު

 ުދަވހާ ހަމައަށް ިލުފރުވާ  ހަމަވުިދވަހުން ެފިށގްެނ އެބޭިދސީއަކު ރާއްޖެއިންމުއްދުަތ 
ރުފިޔާގެ ަމގުން ވަޒީފާދިން ަފރާތް ޖޫރިމަނާ  75/-ކޮްނމެ  ުދވަހަަކށް  ވޭތުވެފައިވާ

  .ނެއެވެާވ

  )ރ(

     

ވަަނ މާއާްދގެ  2ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ ހަުށހުެޅމްުނ، މި ގަވާއިދުގެ  ވާރކް
ބެުލުމގެ އިޚްތިޔާރު  ގައި ބަޔާން ކޮށްފިައވާ ކަްނތައްތައް ުފިރހަަމ ވެފައިވޭޯތ) ބ(

ވާރކް ާޕިމްޓ  މި ކަްނތައްތައް ުފިރހަމަވެފައި ުނވަާނމަ،. ލިިބގެންވެއެވެ އަށް މިނިސްޓްރީ
 އަށްމިނިސްޓްރީރާއްޖެއިން ުފރުވާލަން ެއްނގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކެންސަލް ކޮށް، 

އަހަރުވަންދެން އިތުރުކޮށުްނދޭ  1އަދި އެފަރާތަކަށް ލިބެިދވިފިައވާ ކޯޓާ . ލިިބގެންވެއެވެ
 .ގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ 

  )ބ(

    

ގައިވާ ޖޫރިމާަނ ފައިސާ ދައްކާ ިނެމންދެން އެ ަފާރތަަކށް ތީިރ ވާމި މާއާްދގެ ަދށުން 
  .ގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ

  

  .ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްނުދުިންނ  .1
އެފަރާތުގެ ވަޒީފަާއށް ގެނައުމަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކަށް ވާރކް ާޕމިޓް . 2   

  .ނުދުިންނ

     )ކ(

       

       ވާރކް ާޕމިޓް ފީ           

       

ޓް ފީ ގެ ގޮތުގައި ވާރކް ާޕިމ، ިދެވހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް
ިމގޮތްުނ ފީ ބަލައިގެަނވީޭނ  .ދައްކަްނވާނެއެވެ  އަށްމިނިސްޓްރީ ރުިފޔާ 250/-މަަހކަށް 

. ހަުށހުެޅއްވުމުނެްނެވ ުމ ުފިރހަަމކުރެއްވުމްަށ ަފުހޯފ ގައިވާ  6ވާއިދުގެ ެއެނކްްސ ގަމި 
، ށް ދްެއކުމަކީއަމިނިސްޓްރީ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މާީހގެ ަފރާތްުނ، މި ފީ

 ވާރކް ާޕމިޓް ފީ  .15 )ހ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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އެމީހަކު ، މި ފީ ބަލައިގެަނވޭނީ. އެމީހަަކށް ވަޒީފާ ިދްނ ަފރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 1މަދެުވގެން ، ރާއްޖެ އަށް މަަސއްކަތް ކުރަން އެތެރިެވ ުދވަހްުނ ެފށިގްެނ 

 .މަސުްދަވހަށެވެ 

       

ކުރިއަށް އޮތް މުއްދަަތށް ފީ ، ންވާރކް ާޕމިޓް ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދުަތ ހަަމވުުމގެ ކުރި
މި މުއްދުަތ ހަަމވަުމށްފަހު ފީ ބަލައިގެަނވޭނީ މުއްދުަތ ހަަމވަުމށްފަހު . ދައްކަްނ ވާނެއެވެ

ރުިފޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް  25/-ހިނގާފައިވާ ކޮްނމެ ުދވަހަަކށް 
  . ދެއްކުމްުނނެވެ

ވާރކް ާޕމިޓް ފީ    )ށ(
 ާނ ނުދެއްކުމްުނ ކުރެވޭ ޖޫރިަމ

       

ތީިރގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްަށ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ާޕމިޓް ފީ 
  .ފިޔަވައި، ވާރކް ާޕމިޓް ފީ ބަލައިގެަނވޭނީ ޗެކްުނެނވެ

  

  ގޭތޭެރގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން . 1  
  ބަލި މީހުނ ބެުލމަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން . 2  
  ރައިވަރްުނ ޑް ޑޮމެސްޓިކް. 3  

    )ނ(

       

ވާރކް ާޕމިޓްގެ . ޖޫރިމަނާއާއި އެކު ފީ ދެއްކޭީނ ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދާަތއި ހަަމއަށެވެ 
މުއްދުަތ ހަމަވުމުން ވާރކް ާޕމިޓްގެ ފީ ދެއްކޭީނ ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ އިތުރު 

 . ކުރުމަށް ަފހުގައެވެ

  )ރ(

     

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދުަތ ހަމަވެފައިވަާނަމ، ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ އިތުރު ކުރަން 
އެމީހަަކށް ކޮށޭްދންޖެހޭ ހިުރހާ ، އެމީހެއްގެ ވަޒާީފގެ އެއްބަސްވުުމގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް ، އެމީހަކަށް ވަޒީފާދިން ަފާރތުގެ ޚަަރުދގައި، ކަމެއް ކޮށިްދުނމަށަްފުހ 
 . ޮފނުވާލަން ޖެހެޭނއެވެ 

  )ބ(

     

ިދެވހިރާއްޖޭގައި ، މީހްުނގެ ޢަދަދު ޖެހޭގެ ަދށުން ޮފނުވާލަން ) ބ(އާްދގެ މި މާ
މަސައްކަތް ކުރުމްަށ ބިދޭސީން ގެނައުމަށް އެފަރާތަކަށް ީދފައިވާ ކޯޓިާއްނ ުއިނކޮށް ކޯާޓ 

ިމގޮތްުނ ޮފނުވާލާއިރު . އަހަރުވަންދެއް އިތުރު ކޮށްނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ  1
ހޭ ވާރކް ާޕމިޓް ފީ އާއި ުފރުވާާލ ުދަވހާ ހަމައަށް ދްައކަންޖެހޭ އެމީހަަކށް ދައްކަންޖެ 
  .ދްައކަން ވާނެއެވެ  ރީއަށްޖޫރިމަނާ މިނިސްޓް

  )ޅ(

     

ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލް ކޮށް، ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެއިން ުފާރ ތާރީޚާ ހަމައަށް ވާރކް ާޕމްިޓ    )ކ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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  .ފީ ދްައކަން ވެާނއެވެ 
     

ލިޔުމެއް  ަކއި ތިރީގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ލިޔްުނތަކުްނކެުރމަށްޓަާޕރމްިޓ ީފދެއްކު ވާރކް
  .ބަލައިގެަނވެޭނއެވެ ާޕރމިޓް ފީ  ހަުށހުެޅމުން ވާރކް

  ާޕރމްިޓގެ އޮރިޖިނަލް ވާރކް.1
  ކީޮޕ  ޓްަފސް ގެާޕރމްިޓ ވާރކް.2
   ީޕ ސެކަންޑް ކޮ ގެާޕރމްިޓ ރކްާވ.3

  ާކޑް ާޕރމްިޓ ރކްާވ.4

   )އ(

     

އެމީހަކަށް ވަޒީފާދިން  ،ޒީފާ އަދާކުރުމްަށ ބިދޭސީއަކު ގެނެސްފަިނަމިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަ
  .ަފރާތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފިައވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރަން ވާނެއެވެ

ބިދޭސީ މުވައްޒުަފްނ   .16 )ހ(
  ބެލެހެއްޓުން 

      

އެފަރާތަކަށް ލިބެިދވިފައިވާ ކޯޓާގެ ަދށުން ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ  .1
 ،ހަކު އެމީހަކު ބެލެހެއްޓުން ުދަވ 

ވަަނ ުދވުަހގެ  7ބިދޭސީ މީހާގެ ފިާއތިުވ މުަހގެ މުސާރަ، ހިނގާ މަހުގެ  .2
  ކުރިން ިދނުން،

ވަޒީާފގެ އެއްބްަސވުުމގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  .3
 ،ޚަަރދެއް ކުރުން 

 ކޮށިްދނުން،ކެއިންބުއިމާއި ނިދުުމގެ ކަްނތައް އެކީަށގްެނާވގޮތަކަށް ޯފުރ .4

ވާރކް ާޕމިޓާ ގުޅިގްެނ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހިުރހާ ފަީއކާއި ފައިސާއެއް މި  .5
 ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ދެއްކުން،

ޤައުމަށް ޮފނުވުން،  .6  ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދަތު ހަަމވުމުން އެމީހަކު އެމީހެއްގެ 

އެއްވްެސ ސަބަބަާކ ހެުރ އެމީހަކު ، ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަމުަނވަިނަމވްެސ .7
އެމީހަކު ، ރާއްޖެއިން ޮފުނވާލަން ސަރުކާރުގެ ަފރާތަކުން ކަނޑައަޅައިިފަނމަ

 ،ޮފނުވާލަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަަރދެއް ކުރުން

ވަޒީާފގެ އެއްބްަސވުުމގައި ާވގޮތުގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މާީހ މުަރވެއްޖެނަމަ  .8
ާފގެ އެއްބަސްވުުމގައި ވިަކ ގޮތަކަށް ވަޒީ. މަތިން ޢަމަލުކުރްަނވާނއެވެ 

ުމގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީާފދިން ަފރާތަށް ވަޅުުލ ކަނޑައެޅިފައި ުނާވ ޙާލަތްތަކުގައި 
 . ލިިބގެންވެއެވެ

ހިަށގަނޑު އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް  ާހގެއެމީ  އާޢިާލގެ ަފރާތްުނ ބިދޭސީމާީހގެ  .9
މި  އިން ޢަމަލުކުރަުމށްއެފަަދ އެފަރާތެއްގެ ޚަަރުދގައި ގެންދުިއމްަށ ބޭންުނވަާނަމ 
ިމގޮތްުނ ކުރަންޖެހޭ ހިުރހާ ޚަރަދްެއ ކުރަންޖެހޭނީ  .ޤަވާޢިދު މަނަލެއުްނކުރެއެވެ

   



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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 .ބިދޭސީ މީހާގެ އާޢިާލގެ ަފރާތުނެްނެވ

       

ވާރކް ާޕމިޓް ލިިބގްެނ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއެއް 
އެ ބިދޭސީއެއް ހުޯދމަށްޓަަކއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ، ިފލައިފަިނަމ ުނަވތަ ގެއްލްިއޖެނަމަ

އިމިގްރޭޝަން ެއްނޑް އެމިގްރޭޝަން މުެދވިެރކޮށް ޓީވީން ުނވަތަ ުދވަހު ޫނހެއްގައި 
ުދވަހު އިއާުލންކޮށް، އެ ބިދޭސީއެއް ހުޯދމްަށ މަސައްކަތް  3މަދެުވގެން 
ތީިރގައިވާ މައޫުލާމތު  ިމގޮތްުނ ކުރާ އިއާުލނުގައި އެ ބިދޭސީއާަކބެހޭ . ކުރްަނވެާނއެވެ

  . ހިމަަނން ވާނެއެވެ
  

  ަންނ . 1
  ޤައުމު . 2
  ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން ރުަށގެ ަނާމއެކު . 3
  )ުކޑަެވގެން ާޕސްޕޯޓް ސައިޒުގެ (ފޮޓޯ . 4 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފްެއ   .17 )ހ(
ިފލައިފަިނަމ ުނވަތަ 
ގެއްލިއްޖެނަމަ ޢަމަލު 

  ކުރްަނީވ ގޮތް

       

ުދވުަހގެ  15ތުގެ މަތިން އިއާުލްނ ކުރުާދވަހްުނ ެފށިގްެނ ގައި ާވގޮ ) ހ(މި މާއާްދގެ 
ވާރކް ާޕމިޓް ބާތިލް  އެ ބިދޭސީއެއްގެތޭެރގައި އެ ބިދޭސީއެއް ނުފިެނއްޖެނަމަ، 
  .ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހަުށހަޅަން ވާނެއެވެ

    )ށ(

       

ރެވޭނީ، ވާރްކ ިފލައިގެން ުނަވތަ ގެއްިލގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ާޕމިޓް ބާތިލުްކ
ިމގޮތުން  .ާޕމިޓް ބިާތލް ކުރަން ހަުށހާަޅ ތާރީޚާ ހަމައަށް ވާރކް ާޕމިޓް ފީ ދްެއކުމްުނެނވެ

އަދި ފަިލއިގެން ުނވަތަ  .ބިާތލްކުރޭެވ ވާރކް ާޕމިޓްއަށް ެދވިފިައވާ ކޯޓާ ުއިނކުރެވޭނެއެވެ
ށް ގެއިްލގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލް ކުރަން މިނިސްޓްރީއަ

ހަުށހިެޅއިރު، ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަމަވެފައިވަާނމަ، ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދަަތށް 
ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަަމވި ތާރީޚްުނ ެފށިގްެނ ވާރކް ާޕމިޓް ވާރކް ާޕމިޓް ފީ އާއި، 

 75/-ބިާތލް ކުރަން ހަުށހާަޅ ުދވަހާ ހަމައަށް ފިާއތު ވެފައިވާ  ކޮްނމެ  ުދަވހަކަށް 
  .ަމގުން ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމްުނނެވެ ރުފިޔާގެ

    )ނ(

       

ިފލައިގެން ުނަވތަ ގެއިްލގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ބިާތލް ކުރުމަށް 
ުފރިހަަމ ކުރުމަށަްފހު، ' ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑު ބާތިލު ކުރްަނއެދޭ ޯފުމ 'އެދި ހުށަހަޅާނީ 

  . ތީިރގައިވާ ލިޔްުނަތކާއި އެކު މިނިސްޓްރީއަށެެވ
  

ބިދޭސީމީހާ ފަިލއިގެން ުނވަތަ ގެއިްލގެން ހޯުދމަށްޓަކައި އިއާުލުނ ކުރިކަމުގެ  .1

    )ރ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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 .ލިޔުން
  .ވާރކް ާޕމިޓްގެ އޮރިޖިނަލް .2
       

ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލް ކުރަން ހަުށހާަޅ ބިދޭސީއެއްގެ ޤައުމްަށ ވައިގެމަގްުނ ދިއުުމގެ 
ގައި މިނިސްޓީްރރާތްުނ ޓިކެޓްގެ އަގަށާްވ ފައިސާ އެ ބިދޭސީއަށް ވަޒާީފދިން ަފ

ިމގޮތްުނ ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ބިދޭސީއަކަށް ކުރިން . ބަހަޓަންވާނެއެވެ 
ން މިނިސްޓީްރބެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓުން ހަަމވާނަމަ އެއަދަދަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ 

  .ައނބުރާ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ 

    )ބ(

       

ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލް ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީއެއް،   ިފލައިގެން ުނަވތަ ގެއުްލމުގެ ސަބަބުްނ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ަފާރތަކްުނކުރާ ިއންސްޕެކްޝަަނކުން ުނަވތަ ެއންޫނވެސް ގޮތަކުން 
ެފނިއްޖަެނަމ، އެ ބިދޭސީއެއްގެ ގައުމްަށ ޮފުނވުމުގެ ޚަަރދު ކުރްަނވާނީ މި ގަވާއިދާ 

ިފުލމަށަްފުހ ބިދޭސީމީހާ . ތުނެްނެވޚިލަާފްށ އެ ބިދޭސީމީހާ ވަޒީާފގައި ގެންގުޅުނު ަފާރ
ވަޒީާފގައި ގެންގުޅުނީ ކޮނަްފާރތަކްުނކަން ކަނޑައިެޅގެން ސާބިތުުނވާ ހާަލތްތަކުގައި، އެ 
ބިދޭސީއެއްގެ ގައުމްަށ ޮފނުވުުމގެ ޚަރަދު ކުރްަނވާނީ އިެބޭދސީއަކު ިފިލއިރު ުނަވަތ 

  .ގެއުްލުނއިރު ވަޒީފާ ދީފައިވާ ަފރާތުނެްނެވ

    )ޅ(

       

ދޭސީ މާީހ ެފނިގްެނ އެމީހާ ުފރުވުާލމްަށ ސަރުކާރުގެ އެއްވްެސ ަފާރތަކުން ބި
ިންނމައިިފނަމަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ އިތުރްުނ އެއްވްެސ ޚަަރދްެއ ކުރްަނ 

  .ޖެހިއްޖަެނމަ އެ ޚަަރދު ކުރްަނވާނީ އެ ބިދޭސީއަށް ވަޒީފާދިން ަފރާތުނެްނެވ

    )ކ(

       

ްނ ބާތިލް މިނިސްޓީްރގެއްިލގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ާޕމިޓް  ިފލައިގެން ުނަވތަ
ކުރުމްުނ އެ ބިދޭސީއަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލަާފްށ އުޅެމްުނދާ 

ިމގޮތްުނ މިފަދަ ބިދޭސީންގެ . ބިދޭސީނާްނިއ މެުދ އަމަލުކުރޭެވ އުސުޫލނެްނެވ
ންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން ެއްނޑް މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެނާްދީނ ޑިޕާރްޓަމ

  .އެމިގްރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުުމގެ ަދށްުނނެވެ

    )އ(

       

ވާރކް ާޕމިޓް ލިިބގްެނ ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީން ވަޒާީފގައި ގެންގުޅްެނވާނީ ހަމައެކަނި 
ްސ ުދަވުހގެ ަނަމވެ. ވާރކް ާޕމިޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފިައވާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމެަށވެ

މަސައްކަތް ިނިމގްެނ ލޭިބ ހުސަްވގުތުގައި، ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން އަދާކުރުމްަށ މި 
ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ މަސައްކަތް، ވަޒީފާދިން ަފާރތައް ުނަވތަ އެ ަފާރތުގެ ރުހުމާއެކު 

  .އެހެން ަފާރތަކަށް ކޮށިްދނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ

ހުއްދަ ދޭ ވަޒީފާ  .18 )ހ(
ހެން ވަޒީފާއެއްއަާދ ޫނންއެ
 ުނކުރުން 



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

19 
 

      

ުދވުަހގެ މަސައްކަތް ިނމިގްެނ ލޭިބ ހްުސަވގުތުގައި، ބިދޭސީން އަމިއްލައަށް ގްރޫޕް 
  .ހަދައިގެން މަަސއްކަތް ކުރުމަކީ މާަނކަމެކެވެ

    )ށ(

       

       ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އައުމަށަްފހު ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާކުރުން 

       

. ވިސާގައި ރާއްޖެ އައުމަށަްފހު، ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަީކ މާަނކަމެކެވެޓޫރިސްޓް 
އަހަރު ުދވުަހގެ މުއްދަތަށް  10މި މާއްދާާއ ޚިލަާފްށ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން 

ޝަން ެއންޑް ރާއްޖެއަށް ނެާދވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް ކުރުމްަށ ޑިޕާރްޓމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭ
. ވޭނެއެވެއެމިގްރޭޝަންއާއި ހަވާލު ކުރެ

    

ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ   .19 )ހ(
އަދާކުރާ ބިދޭސީން 
ގަވާއިދާ ޚިލްާފުވމުން 
އެމީހުނާްނިއ މުެދ އެޅޭ 

  ފިޔަވުަޅ
 

ވާރކް ާޕމިޓް ލިބިގެން  ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސްއުޅޭ ބިދޭސީން ުނަވތަ
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބިދޭސީން ގެނެސް  ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން،

އަހަރު  10ބިދޭސީން މި މާއްދާާއ ޚިލަާފްށ އަމަލުކުރާ . ރެކްރްޫޓ ކުރުމީަކ މާަނކަމެކެވެ 
ުދވުަހގެ މުއްދަަތށް ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް ކުރުމަށްޓަަކއި ޑިޕާރްޓމަންޓް އޮފް 

  . ކުރެވޭނެއެވެ  ޝަން ެއްނޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުއިމިގްރޭ

    )ށ(

      

ވަަނ މާއާްދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީާފދިން ަފާރތްަށ ފިލައިގެން  17މި ގަވާއިދުގެ 
އަހަރު ުދވުަހގެ މުއްދަަތށް ރާއްޖޭގައި މަަސއްކަތް ކުރުމްަށ ނާދެވޭ  10އުޅޭ ބިދޭސީން 

  .ގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ 

    )ނ(

      

ރުމްަށ ގެންނަ ބިދޭސީއަކު ޗުއްޓީގައި ުނަވތަ ވަޒީފާއިން ިދެވހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކު
ވާރކް ާޕމިޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވްެސ ފައިސާއެއް ، ވަިކެވގެން ުފަރއިގެނާްދއިރު 
އެފައިސާއެއް ދެއްކުމަކީ އެމީހަަކށް ވަޒީާފދިން ަފާރތުގެ ، ދައްކަްނ ޖެހި ނުދައްކަާނަމ 

 .ޒިންމާއެކެވެ

ޒީފާއިން ޗުއްޓީގައި ުނވަތަ ވަ .20 )ހ(
ވަކެިވގެން ުފރައިގެން 

 ދިޔުން

       

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމްަށ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއަކު އެއްބަސްވުުމގައިވާ މުއްދަތު 
ހަމުަނވީަންސ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ހުއަްދެނތި ުނވަތަ ވަޒާީފގެ އެއްބްަސވާުމ ޚިލަާފށް 

މުއްދުަތ ހަމުަނވީަންސ ބިދޭސީމީހާ  ުނަވތަ ވަޒާީފގެ އެއްބަސްވުުމގައި ބަޔްާނޮކށްފައިވާ
އެމީހަުކ ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށް އެ ، އެދިގްެނ ރާއްޖެއިން ުފރައިގެން ހިނގައްޖެނަމަ

ުދވުަހގެ ތޭެރގައި އެކަން  7ބިދޭސީ މާީހ ުފރައިގެން ދިޔަ ސަބަބު ބަޔްާނޮކށް 

  )ށ(



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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 . ށް ައްނގަންވާނެއެވެއަމިނިސްޓްރީ
     

ން ކޮށްފިައވާ ގޮތުގެ މަތިން ުފަރއިގެނާްދ މީހްުނގެ ގައި ބަޔާ) ށ(މި މާއާްދގެ 
މައްސަލަ މިނިސްޓްރްީނ ބެުލމަށަްފުހ، ވަޒީާފގެ އެއްބްަސވުުމގައި ބާީކ އޮތް މުއްދަތު 
ހަަމވަނެްދްނ އެހެންފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

  .ށް ލިިބގެންވެއެވެއަމިނިސްޓްރީއިޚްތިޔާރު 

 )ނ(
  
  
  

 

     

     އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލުކުރްުނ / ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން / ވަޒީފާދޭ ަފރާތް 

     

ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ަފާރތް ޫންނ އެހެން ަފރާތެއްގެ .1
ވަޒީފަާއށް ބަދަލުކުރެވޭނީ، ވާރކް ާޕމިޓް ާކޑް ހެއުްދމަށްފަހު، ވާރކް ާޕމިޓް މުއްދަތު 

 .ުދވަސް ކުރިން ހަުށހުެޅމުނެްނެވ 30 ހަަމވުުމގެ

 ވަޒީާފޭދ ަފރާތް   .21 )ހ(

       

ވަޒީާފދިން ަފާރތުގެ ަދށުން ހުންނަ  އެހެން ސައިޓްއެއްގެ  ވަޒީފަާއކަށް ބިދޭސީމީހާ .2
  .ބަަދލުކުރާނަމަ ބަަދލުކުރެވޭނީ ވާރކްޕާރޓް މުއްދަތު ހަަމވުމުގެ ކުރްިނނެވެ

     

       

ގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީއަށް ވަޒީފާ ޭދފަރާތަކީ މި ގަވާއިދުގައި ގައިވާ ) ހ(މި މާއްާދގެ 
  .ާވގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީން ގަެނއުމުގެ ކޯޓާ ލިބިފިައވާ ަފރާތެއް ކަމުގައި ވްާނވާނެއެވެ

    )ށ(

       

ވަޒީާފދޭ 'ވަޒީފާ ދީފައިވާ ަފރާތް ބަދަލު ކުރުމްަށ އެދި ހަުށހަޅާނީ 
ުފިރހަަމ ކުރުމަށަްފހު، ިމ '  މްަށއެދޭ ޯފްމއޮކިއުޕޭޝަން ބަަދލު ކުރު/ތްަނ /ަފާރތް

  .ޯފމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔްުނަތކާ އެކު މިނިސްޓްރީއަށެެވ

  ވަޒީާފޭދ ަފރާތް ބަދަލުކުރްުނ    )ނ(

    

އޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލު ކުރްަނެއދި ހުށަހާަޅއިރު /ތްަނ /ވަޒީާފޭދ ަފާރތް
. ުދވަސް ޮއނަްންނވާނެއެވެ 10ެވގެން ވާރކްޕާރމިޓްފީދައްކާފައިވާ މުއްދުަތ ހަަމވްާނ މަުދ

  .އަދި ހަުށހަޅާއިރު މަދެުވގެން އެއް މަސް ުދވުަހގެ ވާރކް ާޕމިޓް ފީ ދްައކަން ވާނެއެވެ 

  )ރ(

    

ވަޒީާފޭދ ަފރާތް ބަަދލު ކުރަން ހަުށހާަޅއިރު، އަލަށް ވަޒާީފޭދ ަފރާތުން، މި ގަވާއިދުގެ 
  .ޓް ފައިސާ ދްައކަން ވާނެއެވެ ވަނަ މާއާްދގައި ާވގޮތުގެ މަތިން ޑިޕޮޒި  10

  )ބ(

    

ބިދޭސީއަކު މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ ީދފައިވާ ތްަނ ުނވަތަ ހުއްދަ ދީފައިވާ  އޮކިއުޕޭޝަން / ސައިޓް   )ޅ(
ބަދަލު ކުރުން 



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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ވާރކް ާޕމިޓް މުއްދުަތ ހަމަވުމުގެ ، ބަދަލުކުރްަނ ހަުށހަޅާނީ) އޮކިއުޕޭޝަން(މަސައްކަތް 
ުފރިހަަމ ' އެދޭ ޯފްމއޮކިއުޕޭޝަން ބަދަލު ކުރުމްަށ/ތްަނ/ވަޒާީފޭދ ަފރާތް'، ކުރިން

 .ކުރުމަށަްފހު މި ޯފމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔްުނަތކާ އެކު މިނިސްޓްރީއަށެެވ
     

ބިދޭސީއަކު މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތްަނ ުނަވތަ އޮކިއުޕޭޝަްނ 
ރުިފޔާ މިނިސްޓްރީއަށް  50/-ގައި ބަަދލުކުރެވޭނީ ބަަދލު ކުރުުމގެ ފީ ގޮެގތު

  . ދެއްކުމްުނނެވެ

އޮކިއުޕޭޝަން / ސައިޓް   )ކ(
 ބަދަލު ކުރުުމގެ ފީ 

     

     ަވގުތީ ވާރކް ާޕމިޓް ދޫކުރްުނ        

     

މްަސ ުދވަހްަށ ުނަވަތ  3ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ައންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރިެއްނ 
ފާ އަދާކުރަން ަވގުތީ ވާރކް ާޕމިޓް ެދވޭނީ ހަަމއެކަނި އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަށް ވަޒީ

ަވގުތީ ވާރކް ާޕމިޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ  .ްޕރޮފެޝަންަލ ގިންތީގެ މީހްުނަނށެެވ
ިމގޮތްުނ ހަުށހާަޅ ސިޓީގައި އެ ބިދޭސީމާީހގެ ަނން، . ސިޓީއަކްުނނެވެ 

ށާއި ުފރުމަށް ާޕސްޕޯޓަްނންބަރު، ޤައުމީ ިނސްބްަތ، ކުރާ މަަސއްކަތް، ރާއްޖެއައުމަ
އަދި އެ . ބަޔްާނކޮށްފައި ޮއނަްނންވެާނއެވެ  މަސައްކަތްކުރާތަން  ހަަމޖެހިފައިވާ ތާރީޚް،

ފޮޓޯ އަދި ބިދޭސީ މާީހގެ ާޕސްޕޯޓް  1ސްޓޭމްްޕ ސައިޒްގެ  ބިދޭސީމާީހގެ ސިޓީއާއެކު
  .ޕީ ހުށަހަޅްަނވެާނއެވެކޮ

މްަސ ުދވަހްަށ ަވގުީތ  3 .22 )ހ(
 ވާރކް ާޕމިޓް ދޫކުރްުނ

    

ަވގުތީ ވާރކް ާޕމިޓް ދޫކުރާއިރު، ަވގުތީ ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދަތައް، ވާރކް ާޕމިޓް ފީ 
  .ދައްކަން ވާނެއެވެ

  )ށ(

    

ގުތީ ވާރކް ުދަވުހގެ މުއްދަތައްވުރެ ކުރުމުއްދަަތކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ަވ 90
އްދަތު މުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ ހަުށހަަޅއިފަިނަމ، އެ ވާރކްޕާމެިޓއްގެ މު ާޕމިޓްގެ 

 3އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއައި ތާރީޚްުނ ެފށިގްެނ ގަިނެވގެން  އތުރުކޮށްދެވީޭނ 
ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ، އިރުމުއްދުަތ އިތުރުކުރްަނ ހަުށހާަޅ .ަވުހގެ މުއްދަަތށެެވމަސުްދ 

.ަވގުތީ ވާރކްޕާމްިޓގެ މުއްދަތު ހަަމވުުމގެ ކުރިން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހަުށހަޅްަނވެާނއެވެ

  )ނ(

     

ަވގުތީ ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތ ހަަމވުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން 
ކޮްނމެ ބިދޭސީއަކަށް، ހުއްދަ ދީފައިވާ  ޖެހޭއަދި ުފރުވާލަން  .ޖެހެޭނެއވެުފރުވާލަން 

ރުފިޔާގެ ަމގުން  75/- މުއްދުަތ ހަމަވަުމށްފަހު ފާއިތުވެފައިވާ ކޮްނމެ ުދަވހަކަށް 

ަވގުތީ ވާރްކ ާޕމިޓްގެ   )ރ(
މުއްދުަތ ހަމަވުމުން ކުރެވޭ 

 ޖޫރިމާަނ 



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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  .ޒީާފދިން ަފރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެވަ
     

     ވާރކް ާޕމިޓް ބާތިލު ކުރުން        

     

ވާރކް ާޕމިޓް ލިިބގްެނ ރާއްޖެ ައންނަ ބިދޭސީއަކު، އެއްވްެސ ސަބަބަާކހެުރ ރާއްޖެއިން 
ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ާޕމިޓް ބާތިލް ުފރުވުާލުމގެ ކުރިން މިިނ

  .ކުރަން ވާނެއެވެ

ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލު ކުރުން  .23 )ހ(

     

އާއި ޚިލަާފްށ، ރާއްޖެއިން ުފރުވާލުުމގެ ކުރިން އެ ބިދޭސީއެއްގެ ) ހ(މި މާއްާދގެ 
ާޕމިޓްގެ މުއްދުަތގެ  ވާރކް ާޕމިޓް ބާތްިލުނކޮށް ރާއްޖެއިން ުފރުވުާލމަށަްފހު، ވާރކް 

ތޭެރގައި، ވާރކް ާޕމިޓް ބާތިލް ކުރަން ހަުށހަަޅއިފަިނމަ، ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލް ކުރެވޭނީ 
  .ރުފިޔާގެ ޖޫރިމާަނއެއް ދެއްކުމެުނެވ 200/-ވަޒީފާ ިދނަްފރާތުން 

  )ށ(

     

 ވާރކް ާޕމިޓް ބާތިލު 'ތަުކގައި،  ީނ ތީިރގައިވާ ޙާލަތްވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލު ކުރެޭވ
ުފިރހަަމ ކުރުމަށަްފހު، މި ޯފމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ' ކުރުމްަށއެދޭ ޯފްމ 

 .މިނިސްޓްރީއަށް ހަުށހެޅުމުނެްނެވ ،ލިޔްުނަތކާއިއެކު 

  )ނ(

    

ވަޒީާފގެ އެއްބްަސވުުމގެ މުއްދުަތ ުފިރހަަމ ކުރުމަށަްފުހ ވަޒީފަާއށް ެއނބުރި  .1
 .ާނންނަ ގޮތަށް ދިޔުން

  

ވަތަ ވަޒީފާއިން ވަިކވުމަށް ނޯޓިސް ިދުނމަށަްފހު ވަޒީފާއިން ވިަކެވގެން ުނ .2
  .ރާއްޖޭން ުފރައިގެން ދިޔުން

  

ވަޒީާފގައި ހިުރ ބިދޭސީއަކުގެ ޚިދުމަތް އިތުރްަށ ބޭނުން ުނާވތީ ުނަވތަ ވަޒީފާ  .3
އަދާކުރުުމގެ އެކަީށގްެނާވ ޤާިބލްކަން ެނުތުމގެ ސަބަބުްނ ވަޒީފާއިން 

ޤައުމަށް ޮފނުވާ   .ލުންވަިކކުރުމަށަްފހު ޭއާނގެ 
  

ބިދޭސީން ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިޔުމަށަްފުހ ވަޒީފަާއށް އެބުރި ަނއިސް  .4
ވަޒީފާއިން ވަކިވަުމށް އެދުން ުނަވތަ ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމަށަްފުހ ވަޒީފޭާދ ަފރާތުން 
ަކޑައަޅާފައިވާ މުއްދުަތގެ ތޭެރގައި ވަޒީފާއަށް ުނިނކުތުުމގެ ސަބަބުްނ ވަޒީފާ 

 .ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން ޭދފަރާތުން ބިދޭސީ މާީހ
  

ވަޒީާފގެ އެއްބްަސވާުމއި ވަޒީާފދިން ަފރާތްުނ ޚިލުާފވުމްުނ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ  .5

  



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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 .ަފރާތުން ވާރކް ާޕމިޓް ބާތިލް ކުރުމަށް ހަުށހުެޅމްުނ
  

 .ރާއްޖޭގައި މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ެދވިފައިވާ ބިދޭސީ މީހާ މުަރވްުނ .6
  

ތަ ވަޒީާފދިން ަފރާތަީކ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ވަޒީާފދިން ަފާރތް މުަރވްުނ ުނަވ .7
ލިބިފިައވާ ކުނުްފންޏެއް ުނަވތަ ޖަމްޢިއްޔާއްެއަނމަ،  އެކުންފުނި ުނަވަތ 

 .ޖަމްޢިއްޔާ އުވުާލްނ
  

ރާއްޖޭގައި ، އެއްވްެސ ސަބަބަާކހެުރ މިިނސްޓްރްީނ ވާރކް ާޕމިޓް ކެންސަލްކޮށް  .8
ޤައުަމ  .ށް ޮފުނވާލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކު ައނބުރާ ޭއނާގެ 

  

ުދވުަހގެ  15ބިދޭސީމީހާ ހޯދުމަށެްދޭވ  ޅޭިފލައިގެން ުނަވތަ ގެއްިލގެން އު  .9
 .ތޭެރގައި އެ ބިދޭސީ މީހާ ނުފިެންއޖެނަމަ، ވާރކް ާޕމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

  

 .ަވގުތީ  ވާރކް ާޕމިޓް ލިބިގެން އައިސްހުރި ބިދޭސީއަކު ުފރައިގެން ދިއުން .10
     

ޤާނޫނާ ިދވެހި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ބިާތލު ކުރުމްަށ ހަުށހުެޅުމގެ ކުރިން ވާރކް ާޕމިޓް
ވާރކް ާޕިމްޓ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ިދނުމަށަްފުހ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް،

ޭއާނގެ ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތްލ ، ޭއާނ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ، ބިާތލް ކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހާއަށް
 . ން ައންގްަނވާނެއެވެކުރުމަށް ހަުށހާަޅކަ

  )ރ(

     

މްިޓ ބިާތލް ރ ވާރކް ާޕމިޓް ލުިބމަށަްފހު، ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އައުުމގެ ކުރިން ވާރކް ާޕ
. މްިޓ ބިާތލް ކުރެވޭނެއެވެރ ުދވުަހގެ ތޭެރގައި ވާރކް ާޕ 7ކުރަން ހަުށހަޅައިފަިނަމ، 

ުހގެ ތެރޭގައި ުދަވ 7މްިޓ ބިާތލް ކުރަން ހަުށހާަޅ ުދވަހްުނ ެފިށގްެނ ރ ވާރކް ާޕ
ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން ބިދޭސީމީހާއަށް ކޮށޭްދންޖެހޭ 
ހިުރހާަކމެއް ކޮށިްދުނމަށަްފހު، ވަޒީފާދިން ަފާރތުގެ ހަރުަދގައި އެ ބިދޭސީއެއް ރާއްޖެއިން 

  .ޮފނުވާލަން ވާނެއެވެ

  )ބ(

     

އޮޓަމެޓިކުްނ ވާރކް ާޕމިޓް ބިާތލް ، ތީިރގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި 
  .ކުރެވޭނެއެވެ

ބިދޭސީއަކު، ވާރކް ާޕމިޓް ީދފައިވާ ތާރީޚްުނ ެފށިގެން  ީދފައިވާ ވާރކް ާޕމިޓް . 1
  .ުދަވުހގެ ތޭެރގައި ރާއްޖެ ަނއުން 60

 

  )ޅ(
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(�)



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

26 
 

      

ވާރކް ާޕމިޓް ލިިބގްެނ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމްަށ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން، 
ތަނަށް ވަޒީާފގައި ގެންގުޅެނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށޯްތ ބެުލުމގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ

ުނަވތަ ބިދޭސީން ތުިބުމގެ ކަްނތައް ހަަމޖެހިފައިވާތަަންށ، މިނިސްޓީްރގެ ުނަވަތ 
ތިޔާރު ގްޮސ ިއންސްޕެކްޓް ކުރުުމގެ އިޚް މިނިސްޓްރްީނ ކަނޑައަޅާ ިއންސްޕެކްޓަރްުނ 

  .މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ 

  ިއންސްޕެކްޓް ކުރުން  .29 )ހ(

      

ިއންސްޕެކްޝްަނގައި، ވަޒީފާ ދޭފަރާތްުނނާއި ވަޒީފާ  ގެ ަދށުން ކާުރ) ހ(މި މާއްާދގެ 
  . އަދާކުރާ ަފރާތުން ިއންސްޕެކްޓަރުނަްނށް ުފިރހަމަ އެއްބާރުުލން ޭދްނވާނެއެވެ

    )ށ(

       

ވަޒީާފޭދ ަފރާތެއް ނިޔާވިއިރު، އެފަރާތުގެ ޙާަވުލގައި ވާރކާްޕމްިޓ ލިިބގްެނ ބިދޭސީން 
ާކ އެ ބިދޭސީއަކާ ެދެމދު އެއްބަސާްވގޮތުގެ މަތްިނ ަމ، ވަޒީފާ ިދނަްފާރތުގެ ވާރިޘަތިބަިނ

އަދި އާ އެއްބްަސ ވުމެއްގައި . ކުރެވިދެާނެއވެ އާ ވަޒީާފގެ އެއްބްަސވުމެއްގައި ސޮއި 
ސޮއި ކުރަން އެއްބަސުްނވަާނަމ، ވަޒާީފގެ އެއްބްަސވުުމގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ުދަވުހގެ ތޭެރގައި  30ެވގެން ކޮށޭްދންޖެހޭ ެއްނމާެހ ކަްނތައްތައް ކޮށިްދުނމަށަްފހު، ގަިނ
  .އެއް ރާއްޖެއިން ުފުރވާލަން ވާނެއެވެއިެބޭދސީ

  ނިޔާވްުނ ވަޒީާފޭދ ަފރާތް  .30  

       

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ެފށުުމގެ ކުރިން ދީފައިވާ ކޯޓާއަށާއި ވާރކް ާޕމިޓަށާއި، 
ިނންމާފައިވާ  އަދި ބިދޭސީއެއް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ހުއްދާައ ގުޅިގްެނ

އެއްވްެސ ކަމަކަށް، މި ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ެފށުމާ ގުޅިގްެނ އެއްވްެސ ބަދަލެއް 
  .ާނނާްނނެއެވެ

  31.   

       

މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ 
ކުރާފަރާތްތަަކށް، ގަވާއިދާ މުއްދަތުގެ ތޭެރގައި ގަވާއިދުގައި ާވގޮތުގެމަތިން ުނ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަނެްދްނ މިނިސްޓްރީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ބަލައިގަތުން 
ފިޔަވާ ބިދޭސީނާްނގުޅޭ އެހެން އެއްވްެސ ޚުިދމަތެއް މިނިސްޓްރްީނ އެފަރާތަކަށް 

  .ނުދެވޭނެއެވެ
  

އި، މި ގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔްާނޮކށްފައި ެންތ ހާލަތެއްގަ
ގަވާއިދާ ޚިލަާފްށ ޢަމަލުކުރި ަފާރތާއިމުެދ ތީިރގައި ބަޔާން ، ޚިލުާފާވ ކަންކަމުގައި

.   ލިިބގެންވެއެވެއަށް މިނިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު 
  

 )ހ(
  
  
  
  
  

 )ށ(

 ގަވާއިދާ ޚިލުާފވުން   .32



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
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ރުފިޔާއާ  000،10/- ، ރުފިޔާއާއި  500/- ގަވާއިދާއި ޚިލުާފިވ ަފރާތް . 1
  ެދމުެދގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމާަނކުރުން، ުނވަތަ

ބިދޭސީ މާީހ ވަޒާީފދިން ަފރާތުގެ ޙަަރުދގައި ޮފނުވާލަން ެއްނގުން،  . 2
  ުނަވތަ 

ގަވާއިދާ ޚިލަާފްށ ކޮށްފައިވާކަން އިސާްލުހކޮށް، ޖޫރިމާަނ ދްައކައި، މި . 3
ންދެއް މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން އަޅާ ފިޔަވަޅާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަ

  ގަވާއިދުގެ ަދށުންދޭ ޚިދްމަތް މެދުކަނޑާލުން، ުނވަތަ 
  މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހަުށހެޅުން، ުނަވތަ. 4
އަހަރާ  3އަހަރާއައި  1 ،މަލުކުރި ަފާރތުގެ ވަޒީފާއަށް ގަވާއިދާ ޚިލަާފްށ ޢަ. 5

ެދމުެދގެ މުއްދަަތށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ނޭުދ ގޮތަށް 
 .ހަަމޖެއްސުން 

      

  :ިމގަވާއިުދގައި
  

އުޖޫރައަކަށް ުނަވތަ އުޖޫރައެއް ލޭިބ ގޮތަކަށް ކުރާ ، ކަމަށް ބުނެފައިވީަނ " ވަޒީފާ"
  .މަސައްކަތަށެވެ 

  

ވީަނ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަްނތައްތައް ެރގިއުލޭޓް ކުރުުމގެ ކަމަށް ބުނެފިައ" މިނިސްޓްރީ"
  .ށް ޙާަވލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އަކަށެެވމަސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަ

  

ކަމަށް ބުނެފިައވަނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފޭާދ ަފާރތަަކށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް " ކޯޓާ"
  .ެއްނމެ ގިނެަވގެން ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގަެނުއން ހުއްދަކުރާ އަދަަދށެވެ

  

، ވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފިައ ، ކަމަށް ބުނެފިައވީަނ " ވާރކް ާޕމިޓް"
ދޫކުރާ ހުއްދަ ްނ މިނިސްޓީްރިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމްަށ ބިދޭސީނަްންށ 

  .އަށެވެ 
  

، ިމގަވާއުިދގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކަމަށް ބުނެފައިވީަނ " މިޓް ާކޑުވާރކް ާޕ "
ދޫކުރާ  ްނމިނިސްޓީްރ ، އަދާކުރުމްަށ ައންނަ ބިދޭސީނަްންށ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފަ 

  .ާކޑަށެެވ
  

ބިދޭސީއަކު ކުރާ މަަސއްކަތްުނ އެ ގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައިވީަނ" ގޭތޭެރގެ މަަސއްކަތް"
  .އަކަށް އާމަްދނީ ނުލިބޭގޮތަށް ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ

  

  މަާނ  .33 
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ކަމަށް ބުނެފިައވަނީ، މިނިސްޓީްރގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން " އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖްެނީސ"
 . ސީން އެތެރެކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކުނުްފިނތަކެވެހްިނގާ ރާއްޖެއަށް ބިޭދ
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  1ެއނެކްސް 
  

  ކޯޓާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ވަޒީފާތައް 
  
  

 ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީން . 1

  ބިދޭސީން  ހިލޭސާބަހަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ . 2

 އަތޮޅުތޭެރގެ ރައްޔިތުން ހްިނގާ ސްކޫލަްތކާއި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީން. 3

 އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ަދށުން ހްިނގާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީން . 4

 އެތެރެވާ ބިދޭސީން ޑިޕާރްޓމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން ެއންޑް އެމިގްރޭޝަންިއން ހުއްދަކުރާ ދާއިރާ ތަަކށް ރާއްޖެ. 5
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2ެއނެކްސް   
 ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާ ިދނުމަށް މިހާތަނަށް އުސޫލުކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް :

 
އިމާރާތްކުރުުމގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިމޯީކޓާ ދޭ އުސޫލް -1  
މާާރތްުކރުމުގެ މަަސއްކަތުގެ ަވގުތީޯކޓާ ދޭ އުސޫލް -2  
.އިމާރާތްކުރުުމގެ މަަސއްކަތަށް ބޭންުނވާ ކޮންސަލްޓެންސީއަށް ކޯޓާ ިދުނުމގައި ބަލާ އުސޫލުގެޮދރު  -3  
.ރިޒޯޓްގެ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ކޯޓާ ިދުނުމގައި ބަލާ އުސޫލް -4  
.ރިޒޯޓްގެ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން މުއްދުަތގައި ރިޒޯޓް ވެރަިފރާތަށް ކޯޓާ ިދުނުމގައި ބަލާ އުސޫލު -5  
.ޕަިންނގ މަަސއްކަތަށް ކޯޓާ ިދުނުމގައި ބަލާ އުސޫލުޯއ - ރިޒޯޓްގެ ްޕިރ -6  
.ރިޒޯޓްގެ އޮޕަރަޭޝން ކޯޓާ ިދުނުމގައި ބަލާ އުސޫލު -7  
. ގްެސޓްހައުސް -8  
. ސަފާރީ އުޅަނުދތަކަށް -9  

.ސަފާރީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ަފާރތްތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު/ ގްެސޓްހައުސް/ ސިޓީހާޮޓ /ރިޒޯޓް  -10  
.ަފާރތްތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު ޓްއަރ އޮޕަރޭޓް ކުރާ  -11  
.ެފުހުމގެ މަަސއްކަތަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު  -12  
  .ާފނަ ގްެނގުޅުން  -13
  .ހުއިފި ަލނޑާ އާޅާކުރުމްަށ -14
  .ކޭެފ، ހޮޓާ އަދި ރްެސޓޯރަންޓް ަފދަ ތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -15
  .ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު ޑޮމެސްޓިކް ސަރވްެނޓް، ޑޮމެސްޓިކް ޑްރައިވަރ އަދި އެޓެންޑެންޓުން -16
  .ޯބކޮށާ ތަންތާަނއި ބިއުޓީ ާޕރަލރަފދަ ތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -17
  .އަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު) ޯހްލސޭލް ރޭީޓލް ޓްރޭޑް(ވިޔާަފރި ކުރާތަންތްަނ -18
  .ގާ އެޅުުމގެ މަަސއްކަތް ކުރާތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -19
  .ަދނޑުވެިރަކމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު މުީހން ިދިރއުޅޭ ރްަށރަށުގައި -20
  .ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު ަފުޅރްަށރަށް ަދނޑުވެރިަކން ކުރުމްަށ -21
  .މުީހން ިދިރއުޅޭ ރްަށރަށުގައި މްަސކެއްކުމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -22
  .ަފުޅރްަށރުަށގައި މްަސކެއްކުމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -23
  .ދޭ އުސޫލު ިފޝް ްޕޮރސިެސން ފްެކޓްރީ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ކޯޓާ -24
  .ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު ެފން އުަފއްދާ ްޕާލންޓްތަަކށް ކޯޓާ ޭދނެ އުސޫލު -25
  .ސްކްރަޕް މަެޓލް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، އެކުސްޕޯޓް ކުރުމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -26
  .އޮޕްޓިކަލް ސެންޓަރ ތަަކށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -27
ގެ ރިކަލް، ިއްނޖީނިއަރިްނގ، ފިައބަރ ވޯރކްްސވަޑާްނގެ، ގަރާޖު، އިލެކްޓްރިޯނކު، މެކިޭނުކ، އިލެކްޓް -28

  .ކުރާ ތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލުމަަސއްކަތް
  .ޓިއުޝަން ކުާލސްތަކާއި، ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަްތކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -29
  .ިއްނވްެސޓްމަންޓްގެ ަނމުގައި ޑުރައިވަރްުނަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު/ ކުނުްފނި  -30



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

31 
 

  .ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު ގާރމެންޓްސް ފްެކޓްރީތަކަށް -31
  .މަަސއްކަތަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު) ސްޓިވަޑޯރިންގ(ައްނލިޯޑްނގ  - ލިޯޑްނގ  -32
  .ހެިދކާ ހަދާތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު/ ބަތް ާޕރސަލް -33
  .ބިްލިޑްނގެ މަަސއްކަތް ކުރާތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު) ސަފާރީ، ޯދިނ، ޯލންޗް(ބޯޓް  -34
  .ަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލުޞިއްޙީ ޚިުދމަތްދޭ ތަނަްތ -35
  .ާފަމސީތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -36
  .ްޕިރންޓްިނގ މަަސއްކަތް ކުރާތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -37
  .ބޭކަރީތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -38
  .ފޯއް ފެެކޓް ކުރާ ތަންތަަނށް ޯކޓާ ދޭ އުސޫލު/ ހަވުާދމުގުރާ ތަންތްަނ -39
  .ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު ކޮމްޕިއުޓަރ މާަރމާތް ކުރާތަންތަަނށް -40
  .ތެުލގެ މަަސއްކަތް ކުރާތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -41
  .ގެރިބަކަރި، ކުކުޅު ގެންގުޅޭ ތްަނތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -42
  .ޯލންޑްރީގެ ޚިުދމަތް ިދުނމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -43
  .ޕޭ ޓޮއިލެޓްތަަކށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -44
  .ދޭ އުސޫލު ްފރައިޓް ޯފވަޑިްނގެ މަަސއްކަތަށް ކޯޓާ -45
  .ެޕސްޓް ކޮްނޓްރޯލް ކުރުުމގެ މަސައްކަތަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -46
  .ފޮޓޯ ަނގާ ސާފުކޮށިްދުނުމގެ ޚިުދމަތްދޭ ތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -47
  .ކޭޓަރ ކުރާ ތަންތަަނށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -48
  .ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު) ކޮްނޓްރެކްޓް އުސުޫލްނ(ޖެނިޓޯރިއަލް މަަސއްކަތް  -49
  .ކޮމެްޕީނތަަކށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -50
  .ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު) ރޯިސޓް(ސްޕަރ  -51
  .މެޑިކަލް ލޯެބޓްރީތަަކށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -52
  .ޮބޑު ކަްނނީެލގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -53
  .ޑައިވްިނގ ސްކޫލް ތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -54
  .ެފްނ ގްެނގޮސް ިދުނމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު) ކޮްނޓްރެކްޓް އުސުޫލްނ(އުޅަނދު ަފަހރުތަކަށް  -55
  .ކުނި އުކުުމގެ މަސައްކަތަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -56
  .ފުޓްބޯޅަ ކުަލބު ތަަކށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -57
  .އަލާިފްނ ިންނވުުމގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -58
  .ޭކބަލް ވަޅުުލުމގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލު -59
  .ޓީވީގެ ޚިުދމަތް ިދުނމަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލުޭކބަލް  - 60
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  :ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު
 

:ކޯޓާ ހަމަޖައްސައިދޭ އުސޫލު :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްް   

  :އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިމީކޯޓާ ދޭ އުސޫލު .1

އި މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަޑުގައިވާ ކޯޓާފޯމްގަ •
  . ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓާގެ އަދަދު ކަޑައެޅުމަށް

 ކޯޓާ 115މާރކުސް   A  76 - 100ކެޓަގަރީ ) ހ(  -
 ކޯޓާ 75 މާރކުސް    B  51 - 76ކެޓަގަރީ ) ށ(  -
 ކޯޓާ 35 މާރކުސް    C  26 - 50ކެޓަގަރީ ) ނ(  -
 ކޯޓާ 20   މާރކުސް   D  01 - 25ކެޓަގަރީ ) ރ(  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ކެޓަގަރީން ކޯޓާޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން، އެދިފައިވާ ނަމަ، : ނޯޓް(

  )އިޢުލާންގައިވާ އަދަދަކަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް
  
  

  .އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިމީ ކޯޓާއަށް އެދޭ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު. ލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރުންމާ. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ގައި ކުރުން، އިޢުލާން ރަށު
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ރީ ކޮޕީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓް. ައއިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަދި އަސާސީ ގަވާއިދު
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ކުރަމުންގެންދާ އެންމެ/ ކުންފުނި •

.އެގްރީމަންޓް) އިމާރާތްކުރާކަމުގެ(އިމާރާތެއްގެ  03މަދުވެގެން 
01އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި / ނަމަވެސް، ކޯޓާއަށް އެދޭ ކުންފުނި

ނަމަ، މަދުވެގެން ކުރަމުންޕްރޮޖެކްޓަށް ޓެމްޕަރަރީ ކޯޓާ ނަގާފައިވާ
  .އިމާރާތެްއގެ އެގްރީމަންޓް ހުށަހެޅުމަށް 02ގެންދާ 

ރަށުއޮފީހުން/ އިމާރާތް ކުރަމުން ދަނީ އަތޮޅުތެރޭެގެ ތަނެެއްނަމަަ، އަތޮޅު •
  .ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް

އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން/ ކުންފުނި •
02މަދުވެގެން ) އެގްރީމަންޓްތައް. (މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު
  .އެގްރީމަންޓް ހުށަހެޅުމަށް

އިންވެސްޓްމަންޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ/ ކުންފުނި •
ކޯޓާ ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ. (ލިސްޓް، އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއެކު

  )ގޮތަށް
 .ޓްކުންފުނީގެ އެންމެފަހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ބެލެންޝީ •
  
 :އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތީކޯޓާ ދޭ އުސޫލު .2

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

އެކައުންޓެންޓް  01ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުންޏަކަށް ދާއިމީ  •
  .ސުންސިވިލްއިންޖީނިއަރ ހަމަޖެއް 01އަދި 

އިމާރާތް ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަނަކީ ބިން ތައްޔާރު  •
  .ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވުން

  .ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ލިޔުން  ކުރިކަމުގެ ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ރީ ކޮޕީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓް. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
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އަތޮޅުތެރޭގައި އިމާރާތްކުރާ ތަނެއް ނަމަ، އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  •
  .ސިވިލްއިންޖީނިއަރ ދިނުން 01

 :ކޯޓާ ހަމަޖައްސައިދެވޭ ފޯމިއުލާ •
Buildup Area x No.of fl x 13 

No. of  Days  
 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ  600ކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  އިމާރާތް •
މީހުންގެ ކޯޓާ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަށް  06ތަނެއް ނަމަ 

އަކަ ފޫޓް ހަމަޖެހުނީ މުނިސިޕަލްޓީއިން ވަކި 600. (ދިނުން
  .މީހަކަށް ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދެނީ މިވަރަށް ކަމަށްވާތީ

ޑު ނަމަ ފޯމިއުލާ އަކަ ފޫޓަށް ވުރެ ބ600ޮއިމާރާތް ކުރާތަން  •
 .ބޭނުން ކުރުމަށް

 

ކެޓަގަރީން ކޯޓާޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން، އެދިފައިވާނަމަ  :ނޯޓް(
  )އަދަދަކަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް އިޢުލާންގައިވާ

  
  

  .އަދި އަސާސީ ގަވާއިދު
  )މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ(ރާތްކުރާ ތަނުގެ ކުރެހުން، އިމާ •
ރަށު އޮފީހުން އެންޑޯޒު/އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ އިމާރާތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  .ކުރުން
  )މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެަ(އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައިެގ ކޮޕީ  •
  .އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން •
  .ގޮތުގެ ލިޔުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސަްއކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  .ފޯމް

 :ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީއަށް ކޯޓާ ދިނުމުގައި ބަލާ އުސޫލު .3

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތީ ކޯޓާ ދިނުމަށް ބޭނުން  •
  .ލާ ބޭނުން ކުރުމަށްކުރާ ފޯމިއު

:ކޯޓާ ހަމަޖައްސައިދެވޭ ފޯމިއުލާ  
up Area x No. of fl x 13-Build 

No. of  Days  

  :ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް
  މީހުން  02= ދެމެދު ގެ އަދަދެއްނަމަ 12އާއި  05 
  މީހުން  04= ދެމެދު ގެ އަދަދެއްނަމަ 20އާއި  13 
  މީހުން  06= ދެެމދު ގެ އަދަދެއްނަމަ 28އާއި  21 
  މީހުން  08= ދެމެދު ގެ އަދަދެއްނަމަ 36އާއި  29 
  މީހުން  10= ދެމެދު ގެ އަދަދެއްނަމަ 44އާއި  37 

  . މި އުސޫލުން ދިނުމަށް
ފިޔަވައި" ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސްޕަވައިޒަރ"މި މަސައްކަތަށް  •

  .ހަމައެކަނި ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ދޫކުރުމަށް

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،އި ކުރުމާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގަ. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު( ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދެނީީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި •

ޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލްކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަ
ކުންފުންޏެއްނަމަ،. އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .ރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓް
  . އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން •
  .އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
  )މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ(އްދައިގެ ކޮޕީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހު •
)އެންޑޯޒުކޮށްފަިއ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ(އިމާރާތްކުރާ ތަނުގެ ކުރެހުން،  •

ރަށު އޮފީހުން އެންޑޯޒު/އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ އިމާރާތެއްނަމަ، އަތޮޅު
  .ކުރުން

  

 :ރިސޯޯޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންް ކޯޓާ ދިނުމުގައި ބަލާ އުސޫލު .4
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އްކަތަށް ކޯޓާ ދިނުމުގައި އެއް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސަ •
  . ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ކޯޓާ ނުދިނުން

ރިސޯޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ރިސޯޓްގެ  •
 . ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައި ނުދިނުމަށް

ނަމަވެސް، ރިސޯޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަށް އެދޭ އިރު  •
ވާ ގޮތާއި، މަސައްކަތް ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައި

ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތް އެގޭ ގޮތަށް ލިޔުމެއް ރިސޯޓް 
ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި ލިޔުމަށް ބެލުމަށްފަހު، 

މަސައްކަތް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނިސްބަތުން ކޯޓާ 
  .ދިނުމަށް

ރިސޯޓްގެ ވެރިފަރާތުން، ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތް ބެހި،  •
އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓާއަށް (ވާ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ހަވާލުކޮށްފައި

ހުށަނާޅުއްވާކަމަށްވާނަމަ، ) އެދޭ ކުންފުނީގެ ކޯޓާ ފޯމާއެކު
ކޯޓާއަށް ފުރަތަމަ އެދޭ ފަރާތަށް ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތަށް 

  .ބޭނުންވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އަދަދެއް ދިނުމަށް

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ،ންމާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ •
  . ރިސޯޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕާމިޓް •
  .އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ޓްގެ ވެރިފަރާތާއިރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް، ރިސޯ •

  .ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން
  
  

  

 :ރިސޯޯޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންް މުއްދަތުގައި ރިސޯޓް ވެރިފަރާތަށް ކޯޓާ ދިނުމުގައި ބަލާ އުސޫލު .5

ރިސޯޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓްގެ •
  . ހުން ދިނުމަށްވެރިފަރާތަށް ޕްރޮފެޝަނަލް މީ

  .ކޯޓާ 20ގިނަވެގެން  •
04ކައްކާ،  02(މީހުންގެ ކޯޓާ  40އަދި މީގެ އިތުރުން  •

މި. އަހަރަށް ދިނުމަށް 01) ލޭބަރ 34ކިޗަން ހެލްޕަރ އަދި 
ކޯޓާ އަކީ ރިސޯޓްގެ ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމަށް ދާ ޕްރޮފެޝަނަލް
މީހުން ގެ އެކަމަޑޭޝަން ހެދުމަށާއި، ސައިޓް ސާފް ކުރުމަށް

  . ވޭ ކޯޓާއެކެވެދެ
  
 

  .ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
ރިސޯޓް ލިބިފައިވަނީީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ •

ރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓް
ރީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފީުނގެ ރަޖިސްޓް. އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދު

  .ރިސޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން •
  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •

  :ދިނުމުގައި ބަލާ އުސޫލު އޯޕަނިންގ މަސައްކަތަށްް ކޯޓާ - ރިސޯޯޓްގެ ޕްރި .6
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ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި ދިނުމަށް އެދިލައްވާފައިވާ •
  .އަދަދަށް ދިނުމަށް

ސިޓީހޮޓާގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްދަ/ މި ކޯޓާ ދެވޭނީ ރިސޯޓް •
ދެވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނާ

)ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަ ހަމަވަ ތާރީޚުން ފެށިގެން(
  . މަސް ދުވަސް އިތުރަށެވެ 03ގެ މުއްދަތު

  
 

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި އެދޭނަމަ، އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި •

ވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި އައިޑީރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި
ރީ ކޮޕީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، ުކންފުނީގެ ރަޖިސްޓް. ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދު
އޯޕަނިންގެ މަސައްކަތަށް ކޯޓާއަށް އެދޭ- ސިޓީހޮޓާެ ޕްރި/ ރިސޯޓް •

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި ކޯޓާ ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް/ ކުންފުނި
  .އިން ދީފައިވާ ލިޔުންމިނިސްްޓރީ

 .އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
އޯޕަނިންއަށް އެދޭ ކުންފުންޏާއި، ރިސޯޓްގެ ވެރިފަރާތާ ދެމެދު- ޕްރި •

ރިސޯޓްގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކުން. (ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން
  )އެދޭނަމަ

  :ރިސޯޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަން ކޯޓާ ދިނުމުގައި ބަލާ އުސޫލު .7
އޮޕަރޭޝަން ރިސޯޓަށް އަލަށް ކޯޓާ ދިނުމުގައި،  މުޅި •

އޮޕަރޭޝަން ހުއްދައިދައިވާ(ރިސޯޓްގެ ބެޑް ކެޕެސިޓީއަށް 
އާއި ޓައިމްސް 1.2ބެލުމަށް ފަހު އެ އަދަދު ) އަދަދަށް
،100ބެޑް ކެޕެސިޓީއަކީ : މިސާލަކަށް. ( ކުރުމަށް

  )100×1.2=120އެހެންވީމާ 
ރާ ކޯޓާގެ އިތުރުން، ސްޕާރރިސޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ދޫކު •

  .އަދި ޑައިވް ސެންޓަރަށް ކޯޓާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ
އޮޕަރޭޝަން މަސައްކަތަށް ދީފައިވާ ކޯޓާ •

  . ޕެރިޓީގެ ނިސްބަތުންނެވެ 50:50އިތުރުކޮށްދެވޭނީ
 
 
 
 

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  އިޢުލާން، ރަށުގައި ކުރުން
ރިސޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، •

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

  .ރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުރަޖިސްޓް ކުންފުނީގެ
  .ރިސޯޓް އޮޕަރޭޝަން ލައިސެންސް •
  .ރިޕްލޭސްމަންޓް ޕްލޭން •
  .އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުްނ •
  .ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރިސޯޓެއްނަމަ، އެކަމުގެ އެގްރީމަންޓް •
 .ރިސޯޓްގެ އެޗްއާރު ޕްލޭން •
ކޯޓާ އިތުރުކުރަން. (ލިސްޓް ރިސޯޓްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހިންގެ •

   )އެދޭނަމަ

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްގެސްޓްހައުސްް ތަކަށް  .8
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ގެސްޓްހައުސްއަށް . (ލޭބަރ 01އެދަކަށް  04ކޮންމެ  •
  )ދިނުމަށް

 06ފަރާތަށް / ގެސްޓްހައުސް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ކުންފުންޏަށް •
  . ޕްރޮފެޝަނަލް ޖާގަ ދިނުމަށް

  

 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރުމާލޭ. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
  .ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެކޯޓާއަށް އެދެނީ  •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ރީ ކޮޕީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓް. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަދި އަސާސީ ގަވާއިދު
 .ޓްްގެސްޓްހައުސްް ުކއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމުގެެ އެގްރީމަން •
  )ޓޫރިޒަމް. (ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ •

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްސަފާރީ އުޅަނދުތަކަށްް  .9
ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ ސަފާރީ އުޅަނދު  •

  .ތަކުގެ އެދުގެ ނިސްބަތުން ހުއްދަ ދޫކުރުން
  ބާމަން 02 
  ކައްކާ 02 
  )މަދުވެގެން(ޑައިވިންގ އިނިސްޓްރެކްޓަރ  02 
  )ސްޕަރތަކަށް ދޫކުރާ އުސޫލުން(ރަޕިސްޓް ސްޕަރ ތެ 

 10ޑައިވިންގ އިނިސްޓްރެކްޓަރ، ދޫކުރާނީ ކޮންމެ  •
  .އިނިސްޓްރެކްޓަރެއްގެ މަގުންނެވެ 01ގެސްޓަކަށް 

  
  )ލިވަރ ބޯޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން( •

  މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރ 01 
  ބާރ ވެއިޓަރ   01 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން/ ތެރެނަމަަަ، އަތޮޅުއަތޮޅު. (އިޢުލާން •

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

ރީ ކޮޕީރަޖިސްޓް އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ކުނުްފންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ
  .އަދި އަސާސީ ގަވާއިދު

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

  :ސަފާރީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްް/ ގެސްޓްހައުސް/ ސިޓީހޮޓާ/ރިސޯޓް .10



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

37 
 

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން  10ރިސޯޓް އޮަރޭޓް ކުރާ ފަރާތަށް  •
  .ދިނުމަށް

ޕްރޮފެޝަން މީހުން  08ސިޓީ ހޮޓާ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް  •
  .ދިނުމަށް

ޕްރޮފެޝަންލް  06ގެސްޓްހައްުސ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް  •
  .މީހުން ދިނުމަށް

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން  04ސަފާރީ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް  •
  .ދިނުމަށް

 
އެކައުންޓެންޓް، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ، އޮޑިޓަރ، : ނޯޓް

ޓްއަރގައިޑް، ގެސްޓް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ، ސޭލްސް އެންޓް 
މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ، ސޭލްސް މެނޭޖަރ، ރިޒަވޭޝަން މެނޭޖަރ، 

.އެޗްއާރު މެނޭޖަރ ފަދަ މަގާމްތައް ދިނުމަށް

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،އްގައި ކުރުމާލޭގެ ދުވަހުނޫހެ. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ކަލްއިންވެސްޓްމަންޓްގެނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯ
ރަޖިސްޓްީރކޮޕީއާއިެ  އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަި ކުންފުންޏެއްނަމަ،

 .ރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓް
.ސަފާރީ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ/ ގެސްޓްހައުސް/ ރިސޯޓް •

  )ޓުއަރިޒަމް(
  

  :ޓްއަރ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްް .11

 05މި ފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ފަށައިގަތުމަށް ގިނަވެގެން  •
މީހުނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް  10މީހުންނާއި 

  . މީހުން ދިނުމަށް
  
ކަޮޓރި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކޮންމެ ރިސޯޓްގައި  •

  :އެގްރީމަންޓަކަށް
މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް  18މީހުންނާ  02 

  .ދިނުމަށް

ކައުންޓެންޓް، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ، އޮޑިޓަރ، އެ: ނޯޓް
ޓްއަރގައިޑް، ގެސްްޓ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ، ސޭލްސް އެންޓް 
މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ، ސޭލްސް މެނޭޖަރ، ރިޒަވޭޝަން އެންޑް 

ބިޒްނަސްޑިވެލޮޕްމަންޓް ، ޓިކެޓިންގ މެނޭޖަރ، އެޗްއާރު މެނޭޖަރ
.ށް ކޯޓާ ދިނަުމށްމެނޭޖަރ، މެނޭޖަރ އޮޕަރޭޝަން ފަދަ މަގާމްތަކަ

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުްނ •
މުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެއޮޕަރޭޓް ކުރަނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯކަލްއިންވެސްޓްމަންޓްގެ
ރަޖިސްޓްރީކޮޕީއާއިެ  އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަި ކުންފުންޏެއްނަމަ،

  .ރީ ކޮޕީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓް
  )ޓުއަރިޒަމް. (ޓްއަރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ •
ސަފާރީ ގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް/ ގެސްޓްހައްުސ/ސިޓީހޮޓާ /ރިސޯޓް •

  .ހިފާފައިވާކަމުގެ އެގްރީމަންޓްތައް
  

  :ދޭ އުސޫލްްފަހާތަންތަނަށް ކޯޓާ  .12
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އެ ގޮތުން މި . (ކޯޓާ ދިނުމަށް 01ކޮންމެ މެޝިނަކަށް  •
  )ދާއިރާއަށް ޓެއިލަގެ މަގާމަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،އްގައި ކުރުމާލޭގެ ދުވަހުނޫހެ. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
 . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިާވ/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީ
ކުންފުނީގެކުންފުންޏެއްނަމަ، . ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .ރަޖިސްޓްރީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
 )އްނަމަމާލޭގައި ކުރާ މަސައްކަތެ. (މުނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ •
  

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްފާނަ ގެންގުޅުމަށް  .13

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

  ލޭބަރ 01 - :މީޓަރ ކއުބާއި ދެމެދު ކޮށިތަކަށް 550 -  50 •
02 -:މީޓަރ ކއުބާއި ދެމެދު ކޮށިތަކަށް 1500 - 551 •

  ލޭބަރ
  ލޭބަރ 03 -:ރެ ބޮޑެތިު ކޮށިތަކަށްމީޓަރ ކިއުބަށްވު 1501 •
0.0283ފޫޓް ކިއުބު މީޓަރ ކިއުބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، •

  . އިން ގުނަކުރާނީއެވެ
ފޫޓް ކިއުބު މީޓާ ކިއުބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮށީގެ 

0.0283ދިގުމިން، ފުޅާމިން، ފުންމިން ގުނަކުރުމަށްފަހު 
 . އާއި ގުނަކުރާނީއެވެ

  

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

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . މަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ޮގތުގެ ލިޔުންއެކަ •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއައި

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
 ކޮށީގެ ހުއްދަ •
  އެކްސްޕޯޓް ލައިސެންސް/ އެކްސްޕޯޓް ކުރާގޮތުގެ ތަފްސީލް  •

  

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްހުއިފި ލަނޑާ އާޅާކުރުމަށްް  .14

ޓަރމީ) ކޮށީގެ ދިގުމިން، ފުޅާމިން، ފުންމިން(ކޮށީގެ ވޮލިއުމް •
  .ކިއުބުން ބެލުމަށްފަހު

  ލޭބަރ 01 - :މީޓަރ ކއުބާއި ދެމެދު ސަރައްދަށްް 550- 50 •

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
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  ލޭބަރ 02 -:މީޓަރ ކިއުބާއި ދެމެދު ސަރަހައްދަށްް 551-1500 •
  ލޭބަރ 03 -:މީޓަރ ކިއުބަށްވުރެ ބޮޑެތިު ސަރަހައްދަށްް 1501 •
 0.0283ފޫޓް ކިއުބު މީޓަރ ކިއުބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، •

  . ކުރާނީއެވެއިން ގުނަ
ފޫޓް ކިއުބު މީޓާ ކުިއބަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮށީގެ •

0.0283ދިގުމިން، ފުޅާމިން، ފުންމިން ގުނަކުރުމަށްފަހު 
  . އާއި ގުނަކުރާނީއެވެ

 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 
  . ދިނުމަށް 95ޓެމްޕަރަރީކޮށް ގިނަވެގެން  •

ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭެގެ  •
  . ފޯމް

ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި

ދިކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

  .ކޮށީގެ ހުއްދަ •
 .އެކުސްޕޯޓް ލައިސެންސް/ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް •
  .މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިނަށް ބެލުންމި  •
  

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްދި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނަށް ކެފޭ، ހޮޓާ އަ .15
  
ޓަރުންގެ ގޮޑިއަކަށް އެކަކުގެ މަގުން ވެއި 8ކޮންމެ  •

  .ކޯޓާދޫކުރުން
  .ބަދިގެއަށް ކައްކާއެއް ދޫކުރުން •

ކިޗަން ހެލްޕަރ 01ކައްކާ،  01 ގޮނޑި 30 – 11
ކިޗަން ހެލްޕަރ 01ކައްކާ،  02 ގޮނޑި 60 – 31
ކިޗަން ހެލްޕަރ 01ކައްކާ،  03 ގޮނޑި 90 – 61
ކިޗަން ހެލްޕަރ 02ކައްކާ،  04 ގޮނޑި 120 – 91
ޕަރކިޗަން ހެލް 02ކައްކާ،  05 ގޮނޑި 150 – 121
ކިޗަން ހެލްޕަރ 03ކައްކާ،  06 ގޮނޑި 179 – 151
ކިޗަން ހެލްޕަރ 04ކައްކާ،  07 ގޮނޑި 208 – 180
ކިޗަން ހެލްޕަރ 04ކައްކާ،  08 ގޮނޑި 237 – 209
ކިޗަން ހެލްޕަރ 05ކައްކާ،  09 ގޮނޑި 266 – 238
ކިޗަން ހެލްޕަރ 05ކައްކާ،  10 ގޮނޑި 295 – 267
ކިޗަން ހެލްޕަރ 06އްކާ، ކަ 11 ގޮނޑި 234 – 296
ކިޗަން ހެލްޕަރ 06ކައްކާ،  12 ގޮނޑި 353 – 235

 

  .ރެސްޓޯރަންޓްނޫން ތަންތަނަށް ނޫނީއަންހެނުން ދޫނުކުރުން •
 2ގަޑި އިރު ހިންގާ ތަންތަނަށް ހަމަ މިއުސޫލުން  24 •

  )ގަޑިއިރަކަށް 12ކޮންމެ .(ޝިފްޓަށް މީހުން ދޫކުރުން
No. of chair x 1.4(shift)+ kitchen staff (as above) 
         8 

  ކޯޓާ ފޯމް •
ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން/ އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު. (އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު -ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
އޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާރަށު/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޯލކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަހޮ •
  .ސާފްތާހިރު ކަމުގެ ހުއްދަ •
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  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްކް ޑުރައިވަރ އަދި އެޓެންޑެންޓް ގެނައުމަށް ޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓް، ޑޮމެސްޓި .16
 
.ޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓުން ދިނުމަށް 01ކޮންމެ ގެއަކަށް  -

01އަކަށް ނަމަވެސް ވަކި ބިސީގެ ގޮތުގައި އުޅޭނަމަ، ބިސީ
 . ޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓުން ދިނުމަށް

 
 .އެޓެންޑެންޑް ދިނުމަށް 01ކޮންމެ ބަލި މީހެއް ބެލުމަށް  -
 
ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރުންގެ ކޯޓާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ -

  :ވެހިކަލްތަކަކީ
  .ޕްރައިވެޓް ކާރު 
  .ޕްރައިވެޓް ޖިޕް 
ޓާ ސީ 05ސީޓާާއި  01.( ޕްރައިވެޓް މިނި ވޭން 

ވޭންތަކަށް ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރުން ދެމުދުގެ 

  .ކޯޓާ ފޯމް •
  .ކޯޓާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ •
.ކޯޓާއަށް އެދޭ ގޭެގ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި ކޮޕީ •

  )ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓްގެ އަސްލާއި ކޮޕީ(
ފައިވާ ލިޔުމުގެއެޓެންޑެންޓެއް ގެންނަނަމަ، ބަލިމީހާއަށް ޑޮކްޓަރ ދީ •

  .އަސްލާއި ކޮޕީ
  .ކާރ ޑުރައިވަރެއް ނަމަ،ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު އަދި ކޮޕީ •
ވަކި ބިސީއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ ނަމަ، ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ދީފައިވާ •

  )އަތޮޅުތެރޭގަިއ ނަމަ، ރަށު އޮފީހުން ދީފައިވާ ލިޔުން. (ލިޔުން
މި ކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ، އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ •

ފޯމް، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުން ފުރިހަމަކޮށް އަސްލު
  .ހުށަހެޅުން
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  .)ދިނުމަށް
ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރގެ  01މި ފަދަ ކޮންމެ ވެހިކަލަކަށް  •

  .ކޯޓާ ދިނުމަށް
  
  ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރ 01 •
  
  
  
  .ޑޮމެސްޓިކް ސަރވެންޓް ދިނުމަށް 01 •
  
  
  
  
  )ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީއަށް ބެލުމަށްފަހު(ކާރ ޑުރައިވަރ  01 •

  
  
  
  
 .ޑުރައިވަރ ދިނުމަށް ޑޮމްސްޓިކް 01 •

ކޯޓާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން، މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިން  •
  .ކޯޓާ ދިނުމަށް) ޕްރައިވެޓް(މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ކާރަށް 

  )ކޯޓާ ފޯމް، އައިޑީ. (މުގެ ލިޔުންލީސިންގ އިން ނަގާފައިވާ ކަ •
  
ތަޢުލީމީ އަދި ސިއްޚީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް •

/ގިންތީގެ ބިދޭސީން ނަމުގައި ގެނެވޭ ޑޮމެެސްޓިކް ސަރވަންޓް
ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް

ން ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާބަޔާކޮށް، އެ މީހަކުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަކު
  .ސިޓީ

  :ވަނަ ދުވަހު 12ޖޫން  200
ކުންފުނިތަކަށް، ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ، •

  )މިނިސްޓަރ. (ޕްރައިވެޓް ކާރު ތަކަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި

  :ވަނަ ދުވަހު 12ޖޫން  200
ވަތަ ޖަމިއްޔާ ފަދަނު) ޝެއަރ ހޯޑަރުން(މީގެ އިތުރުން ކުންފުނި  •

ތަންތަނަށް ގެނެވޭ ޕްރޮފެޝަން މީހުންނަށް މި މަގާމަށް ކޯޓާ
 . ނުދިނުމަށް

 
 :ވަނަ ދުވަހު 20އޮގަސްޓް  2008

ގަނޑުވަރުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކަށް،ރިޔާސީ  •
ޑޮމެސްޓިކް ޑުރައިވަރ ދިނުމުގައި، މިނިސްޓަރ ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ

ދަރިންގެެ/ އްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅުންް ފިޔަވަިއ އެމީހުންގެ އަނބިންމަގާމެ
އެކަމަށް އެދި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ދޭ: ނަމުގައި ކޯޓާ ދޭނަމަ
  .ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމަށް

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްއި ބިއުޓީ ޕާރލަރފަދަ ތަންތަނަށް ބޯކޮށާ ތަންތަނާ .17

 )ބާރބާރ(ކޯޓާ ދިނުމަށް  01ކޮންމެ ބޯކޮށާ ގޮޑިއަކަށް  •
  ބިއުޓީޝަން ދިނުމަށް 01ކޮންމެ އެންދަކަށް  •

  ކޯޓާ ފޯމް •
/އަތޮޅުތެެރނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށަްފއިވާ/ ސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭެގެ މަ •

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
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ދިކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

  .ބޯކޮށުމަށް ބޭނުންކުރާ އިމާރާތް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން •
  

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްް) ހޯލްސޭލް ރީޓޭލް ޓްރޭޑް(ންތަންވިޔަފާރި ކުރާތަ .18

  .ލޭބަރުން 02ހާޑުވެއަރ މުދާ ފިހާރައެއްނަމަ،  •
ފުލޯތަކަށް ހުރިނަމަ، (ލޭބަރ  02ހާޑުވެއަރ ގުދަނެއްނަމަ،  •

  )ލޭބަރ 02ފްލޯއަކަށް  ކޮންމެ
  .ލޭބަރ 01އާދަިއގެ މުދާ ފިހާރައެއްނަމަ،  •
ފުލޯތަކަށް ހުރިނަމަ، (ލޭބަރ  01އާދައިގެ ގުދަނެއްނަމަ،  •

  )ލޭބަރ 01ކޮންމެ ފްލޯއަކަށް 
 01ސޭލްސްމަސް އަދި  01ރިސޯޓްގެ ފިހާރައެއް ނަމަ،  •

  ލޭބަރ
ލޭބަރ އަދި 01ޖެމޮލަޖިސްޓް،  01ޖުވެލަރީ ފިހާރައެއްނަމަ،  •

ރިސޯޓް ފިހާރައެއްނަމަ، ސޭލްސްމަން . (ސޭލްސްމަން 01
  )ދިނުމަށް

 01ލޭބަރ އަދި  01މޯބައިލް ފޯން ވިއްކާ ފިހާރައެއްނަމަ،  •
  .މޯބައިލް ޓެކްނީޝަން ދިނުމަށް

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކަމުގެ ލިޔުން ކުރި ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދިނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ •
 )ފިހާރަ އަދި ގުދަން. (ކުއްޔަށް ހިފި ތަނެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ •
  .ގުދަނެއްނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ލިޔުން ގޭގައިހުރިއަމިއްލަ  •

  
  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްޅު މުގެ މަސައްކަތް ކުރާތަންތަނަށް ގާއެ .19
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  )ކުރީގެ އުސޫލު(ލޭބަރ      01ކޮޮންމެ މެޝިނަކަށް  •
  )ކުރީގެ އުސޫލު(ލޭބަރ        01ތައްގަޑަކަށް  5 •
  .ލޭބަރ 01މެޝިން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް : ގާއަޅާ •
  .ލޭބަރ 01ކެތި އުެޅމަށް މެޝިނަށް ތަ •
 ކޮންކުރީޓް މެޝިނަށް ތަކެތި އަޅާ އޮޕަރޭޓް/ ސިމެންތި •
 .ލޭބަރ 02ކުރުމަށް  •
  )ޑެލިވަރީއަށް(ލޭބަރ  01މި މަސައްކަތަށް ވެހިކަލެ ވާނަމަ،  •
  ލޭބަރ 01ވެހިކަލަށް ގައު ބަރުކޮށް، ބޭލުމަށް  •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  )އެގްރީމަންޓް. (މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން •

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް މީހުން ދި .20
  
 ތަނުގެ ބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހު ކޯޓާ ދިނުމަށް އެ ގޮތުން •

އަކަފޫޓްގެ ތަނެއްނަމަ، ) ފަނަރަ ހާސް އަކަފޫޓް( 15000
  .ލޭބަރުން ދިނުމަށް 02

މި ގޮތަށް ހަމަޖެހުނީ އެްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއާއި ވާހަކަ  •
 . ގައިދެއްކުމަށްފަހު

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ުކރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. މްފޯހުން ޗެކުކޮށްފައިވާރަށުއޮފީ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަަމށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ  •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި 
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
މި . (ރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބިން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުންްދަނޑުވެ •

  )ލިޔުމުގައި ތަނުގެ ބޮޑު މިނާއި، މުއްދަތު ހިމަނިފައިއޮތުން

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަ .21
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ދިގު މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ރަށްރަށުގެ ބޮޑުމިނަށް  •
  .ރ ދިނުމަށްލޭބަ 01ބަލާ، ހެކްޓަރ އަކަށް 

  
ަވރުވާއަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ރަށްރަށް ވަރުވާގެ ނިސްބަތުން،  •

  .ތިރީގައި އެވާ ގޮތަށް ވަގުތީ ކޯޓާ ދިނުމަށް
  މީހުން 01ރުފިޔާގެ ވަރުވާއެއް އޮންނަ ރަށެއްނަމަ، 500 
02ރުފިޔާ ދެމެދު ވަރުވާގެ ރަށެއްނަމަ، 2000އާއި 500 

  މީހުން
ގެ ރަށެއްނަމަ، ރުފިޔާ ދެމެދު ވަރުވ7000ާާއއި  2000 

  މީހުނ04ް
ރުފިޔާ ދެމެދު ވަރުވާގެ 10000އާއި 7000 

  މީހުން 06ރަށެއްނަމަ،
ރުފިޔާއިން މަތީގެ ވަރުވާއެއްގެ ރަށެއް ނަމަ،  10،000 

  މީހުން 08
  

  )މި މަސައްކަތަށް ދޫކުރަނީ ލޭބަރުންނާއި، ހޯޓިކަލްޗަރިސްޓްން(

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ކުރުމާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި . އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/ އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  )ފިޝަރީޒު މިނިސްޓްރީގެ(ރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން  •
މުއްދަތައް ހިފައިގެން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ރަށެއްނަމަ،ދިގު  •

އެކަމެއް ކުރުމަށް ފިޝަރީޒުއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ކޮޕީ އަދި
  .ތަނުގެ ބޮޑު މިނާއި މުއްދަތު  އެގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް

 :ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ރަށެއްނަމަ •
  .ންއެންމެ ފަހުން ވަރުވާ ދެއްކިކަމުެގ ލިޔު 

         :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްރަށްރަށުގައި މަސްކެއްކުމަށް  މީހުން ދިރިއުޅޭ .22
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  .ލޭބަރ ކޯޓާ ދިނުމަށް 06މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެހެން ދޫކުރުމަށް 35 •
 

 ކޯޓާ ފޯމް                   •
ކުރުން، އިޢުލާން ރަށުގައި/ އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު. (އިޢުލާން •

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

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

އި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދިނަމުގަ
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުން
  )އެގްރީމަންޓް. (މި މަސައްކަތަށް ބިން ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން •
  .ސާފްތާހިރުކަމުެގ ލިޔުން •
ަސރަހައްދު އެގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތް ކުރެވޭ •

  )ރަށު އޮފީހުގެ އެންޑޯޒް ކޮށްފައި.( ރަށުގެ ޗާޓް
ރަށުގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދެއް އޮވެ، އެ ސަރަހައްދުން މި މަސައްކަތަށް •

  )ރަށު އޮފީހުގެ. (ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން
  )2008- 03- 13. (އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބޮޑު މިނަށް ބެލުން •
 .ތަނުގައހުރި މެޝިނަރީތަކުގެ އަދަދާއި،ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ބެލުން •
  .ދުވާލަކު އުފެއްދޭ ވޮލިއުމަށް ބެލުމަށް •

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްށުގައި މަސްކެއްކުމަށް ފަޅުރަށްރަ .23
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  .މީހުން ދިނުމަށް 04މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
  
  
  
  
  
  
މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް  35މި މަސައްކަތަށް  •

  . މަށްދިނު

 ކޯޓާ ފޯމް                   •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގަިއ ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތުޮޅ •

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  )ފަިޝރީޒު(މި މަސައްކަތަށް ރަށް ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން  •
 .ސާފްތާހިރުކަމުގެ ލިޔުން •
  .މަސައްކަތުގެ ފްރޮޕޯސަލް •

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްން ފެކްޓްރީ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްް ފިޝް ޕްރޮސެސި .24
  

  .މީހުން ދިނުމަށް 04މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
  
  
  
  
  
  
ނުވާގޮތަށް  މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ 35މި މަސައްކަތަށް  •

  . ދިނުމަށް
  
  
  
  
  
މި އަދަދު . މީހުން ދިނުމަށް 607އެންމެ ގިނަވެގެން  •

  .ދިނުމުގައި މަސައްކަތުގެ ވޮލިއުމަށް ބެލުމަށް

 .                  ކޯޓާ ފޯމް •
އިޢުލާން، މާލޭގެ ދުވަހު ނޫހެއްގައި ކުރުމުގެ އިތުރުން •

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

  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފުީހން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދިނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
ހޯމް މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކުން(ރަށް /މި މަސައްކަތަށް ބިން •

  .ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން) 
)ސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވް. (ސާފްތާހިރުކަމުގެ ލިޔުން •
  . މަސައްކަތުގެ ފްރޮޕޯސަލް •
 .ފެކްޓްރީ ހިންގުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިންދީފައިވާ ހުއްދަ •
.ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީއިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް ނޭމް •

  )ފެކްޓްރީގެ ނަން(
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  :ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .25
  

  .މީހުން ދިނުމަށް 04ތް ފެށުމަށް މަސައްކަ •
  
  
  
  
  
  
މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް  35މި މަސައްކަތަށް  •

  . ދިނުމަށް
  
  
  
  
  
  
  
  
މި އަދަދު . މީހުން ދިނުމަށް 607އެންމެ ގިނަެވގެން  •

  .ދިނުމުގައި މަސައްކަތުގެ ވޮލިއުމަށް ބެލުމަށް

 .                  ކޯޓާ ފޯމް •
ހެއްގައި ކުރުމުގެ އިތުރުންއިޢުލާން، މާލޭގެ ދުވަހު ނޫ •

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

  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އަތޮޅު •

  . ފޯމް
ނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެކޯޓާއަށް އެދެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
)އެފަދަ ތަނަކުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ (މި މަސައްކަތަށް ބިން   •

  .ލިބިފައިވާާ ގޮތުގެެ ލިޔުން
)މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ. (ސާފްތާހިރުކަމުގެ ލިޔުން •
  . މަސައްކަތުގެ ފްރޮޕޯސަލް •
ރަސްމީ އިދާރާއަކުން) ވޯޓަރ މިނިސްޓްރީ(ފެކްޓްރީ ހިންގުމަށް  •

  .އިންދީފައިވާ ހުއްދަ
ފެން. ( ފައިވާ ބިޒްނަސް ނޭމްޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީއިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް •

 )ޕްލާންޓްގެ ނަން
  .ފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަންތަން އެގޭނެ ގޮތުގެ ލިސްޓް •

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްޓް ކުރުމާއި، އެކުސްޕޯޓް ކުރުމަށް ސްކްރަޕް މެޓަލް އިމްޕޯ .26
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  .ލޭބަރުން ދިނުމަށް 15މި މަސައްކަތަށް ގިނަވެގެން  •
 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު މާލޭގެ. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
މިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެކޯޓާއަްށ އެދެނީ އަ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީެގ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .އެކުސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ •
 .ސް އެލް ގެ ލިޔުމެއްއެމް އެން އެ/ ކަސްޓަމް •
.         ގުދަނެއް ވާނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާއިވާ ކަމުގެ އެގްރީމަންޓް •

  
  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްއޮޕްޓިކަލް ސެންޓަރަށް  .27

  .މީހުން ދިނުމަށް 23ގިނަވެގެން  •
  )ކުލިނިކް ގޮތަށް ހިންގާ އޮޕްޓިކަލް ސެންޓަރ(

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ހެއްގައި ކުރުމާލޭގެ ދުވަހުނޫ. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އައިޑީކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީ •

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި އަސާސީކުންފުންޏެއްނަމަ، . ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

އޮޕްޓިކަލް ސެންޓަރ ހިންގުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ •
  .ހުއްދަ

 .އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެެ ހުއްދަ •
.         ކަމުގެ އެގްރީމަންޓް ގުދަނެއް ވާނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާއިވާ •

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްންޖީނިއަރިންގ، ފައިބަރ ވޯރކްސްް އަށް ވަޑާންގެ، ގަރާޖު، އިލެކްޓްރޯނިކު، މެކޭނިކު، އިލެކްޓްރިކަލް، އި .28
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  . މީހުން ދިނުމަށް 03މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
  .މީހުން ދިނުމަށް 09ގިނަވެގެން  •
ކުރާނަމަ، އެގްރީމަންޓަށް  މޮބައިލްކޮށް އެ މަސައްކަތް •

މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުނުވާ  09ބެލުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 
  .ގޮތަށް ދޫކުރުން

ވޯކްޝޮޕަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭ އަދަދުގެ އިތުރުން  •
އެތަނަކަށް ލިބޭ އެކިއެކު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް، ބެލުމަށްފަހު 

 މީހުންގެ ނިސްބަތުން ކޯޓާ 8ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
  .ހަމަޖެއްސުން

 25ފައިބަރ މަސައްކަތްތަކަށް ދާއިމީކޮށް ގިނަވެގެން  •
  .މީހުން ދޫކުރުން

މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް  •
  . މީހުން ދިނުމަށް 105ބެލުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅު، އަތޮޅުތެރެނަމަަަ ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
އެ މީހެއްގެ ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުެގ ކޮޕީ
 .މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން •
.            ހުއްދަމާލޭގައި ހުރި ތަނެއް ނަމަ، މުނިސިޕަލްޓީގެ  •

  

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކަށް  ޓިއުޝަން ކުލާސްތަކާއި، .29

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

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/ޅުއަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮ ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާްނ
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުްނ ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ގެިކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއް •

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

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

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްޑުރައިވަރުންނަށް  .30



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

50 
 

ވެސްޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަން އިން/ ކުންފުނި •
މާރޗު   31ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް ޑުރައިވަރެންގެ ކޯޓާ 

  .ގެ ނިޔަލަށް ދިނުމަށ2010ް
ޓެކްސީގެ ގޮތުގައި ދަނތުރުކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް ކޯޓާ  •

  .ނުދިނުމަށް
ވެހިކަލްތަކުގެ ނަމުގައި ކޯޓާ ދެވޭނީ ހަމައެކަނި، : ނޯޓް •

ނަމަވެސް . ގެ ނަމުގައެވެއެވެހިކަލެއްގެ ވެރިފަރާތު
ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ މެދުވެރިކޮށްގެން ނަގާފައިހުންނަ 
  .ވެހިކަލްތަކަށް، އެ ވެހިކަލް ނަގާ ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ

 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި) ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި( އިޢުލާން •

ކުރިކަމުގެ ން، އިޢުލާންރަށުގައި ކުުރ/ އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ކުރު
  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ލިޔުން 

  .  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ކޯޓާއަށް އެެދނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
 )ޓްރާންސްޕޯޓް(ވެހިކަލްގެެ ރަޖިސްޓްރީކީޮޕ  •
ލީސިންގ ކޮމްޕެނީގެ ވެހިކަލެއްނަމަ، އެ ވެހިކަލެއް ނަގާފައިވާ •

ފަރާތައް އެ ވެހިކަލުގެ ނަމުގައި ކޯޓާ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނެ
  .ފައިވާ ލިޔުންލީސިން ކޮމެްޕނީއިން ދީ

  :ގާމެންޓްސް ފެކްޓްރީތަކަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލްް .31

އާދައިގެ ފެކްޓްރީއެއްނަމަ، އެތަނެއްގައި ހުރި މެޝިނަށް  •
  .ބެލުމަށްފަހު މެޝިނަކަށް އެކަކު ދޫކުރުމަށްް

- 20%ފެކްޓްރީގައި ކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް  •
  .އަްށ ދޫކުރާ ގޮތަށްް %40

މީހުންގެ  4ކޮންމެ މެޝިނަކަށް  ހައިޓެކް ތަންތަނަށް •
  .ނިސްބަތުން ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

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

  . ންއެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔު •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފު. ައއިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުން
  .ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެގްރީމަންޓް •
  .ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން މެޝިންތައްހުރިކަން ދޭހެކޮށްދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ •
 . މަސައްކަތްކުރާ ދަންފަޅި އެގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް •
  .               މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ •

  :މަސައްކަތަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު) ސްޓިވަޑޯރިންގ(އަންލޯޑިންގ  - ލޯޑިންގ .32
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ކުންފުނީގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހު، •
މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަކަށް ބިދޭސީން  40

  .ދޫކުރުން
  
  
  
  
މަސައްްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހު އެންމެ  •

  .ދިނުމަށް މީހުން 193ގިނަވެގެން 

  
 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުެގ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމްރަށުއޮފީ/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްާވނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ށް ހިފާފައިވާ ގުދަންތަކުގެ އެގްރީމަންޓްކުއްޔަ •
• ީ   .މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ
 . މުދާ ޑެލިވަރީ ކުާރ ފަރާތްތައް އެގޭނެ ގޮތުގެ ލިސްޓް •
  .ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް •

  :ހެދިކާ ހަދާތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލުް/ ބަތް ޕާރސަލް .33

  .ށްމީހުން ދޫކުރުމަ 02ގިނަވެގެން  •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމްރަށުއޮފީހުން /އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްެގ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ަގވާއިދުގެ ކޮޕީ
  )ފުޑް އެންޑް ޑުރަގް އޮތޯރިޓީ. (މުގެ ހުއްދަސާފްތާހިރުކަ •

  :ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރާތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު) ސަފާރީ، ދޯނި، ލޯންޗް(ބޯޓް  .34

އަމިއްލަ ދޯނި ނުވަތަ އެގްރީމަންޓްކޮށް ގެން ބަންނަ ކޮންމެ  •
  .މީހުން ދިނުމަށް 08ދޯންޏަަކަށް 

  
 25) ންފުނިތަކަށްއާދައިގެ ކު(މި ފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ  •

  . މީހުން ދިނުމަށް
  

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ށުގައި ކުރުން، އިޢުލާންރަ
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިޭދނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

މުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދިނަ
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ވިޔަފާރި އުސޫލުން މި މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަކަށް  •
މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހު އެންމެ 

  .މީހުން ދިނުމަށް 300ގިނަވެގެން 

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުނުްފންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

މަސައްކަތް ކުރަނީ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާގެންކަމަށްވާނަމަ، ކުއްޔަށް •
  .ހިފާފައިވާ ކަމުގެެ އެގްރީމަންޓް

 )މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް.(ނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންްޓގެ ކޮޕީދޯނިބަ •
  .އޮޑީ ނަންބަރ •

  :ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .35

  . ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ދިނުމަށް ވަކި އަދަދެއް ނެތް •
ކުލިނިކް އަދި (އެޑްމިޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރިނަމަ،  •

  .ށްއެޓެންޑެންޓުން ދިނުމަ) ހޮސްޕިޓަލް

 ކޯޓާ ފޯމް        •
މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި) ޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ފިޔަވައިމެ( އިޢުލާން •

ކުރިކަމުގެ ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން/ އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ކުރު
  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ލިޔުން 

  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިޭދނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅުއަތޮޅުތެރޭެގެ މަސަ •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ،  އައިޑީ •

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި އަސާސީކުންފުންޏެއްނަމަ، . ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

 .ކުލިނިކް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ •
  )ފުޑް އެންޑް ޑުރަގް އޮތޯރިޓީ. (ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ •

  :ފާމަސީތަކަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .36
  

  .ފާމަސިސްޓެއް ދޫކުރުމަށްް 01ފާމަސީއަކަށް  •
  
  
  
 02ގަޑިއިރު ހިންގާ ފާމަސީއެއް ނަމަ،  24 •

  .ފާމަސިސްޓުން
  

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ކުރުން، އިޢުލާންރަށުގައި 
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފާމަސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީނަމުގައި 
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީކުންފުންޏެއްނަމަ، . އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގުދަންތަކުގެ އެގްރީމަންޓް •
  )ޓީފުޑް އެންޑް ޑުރަގް އޮތޯރި. (ބޭސް ވިއްކުމުެގ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ •
  .ގަޑިއިރު ހިންގާ ފާމަސީއެއްނަމަ، އެކަމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 24 •
  

  :ކޯޓާ ދޭ އުސޫލްްންތަނަށް ޕްރިންޓިންގ މަސައްކަތް ކުރާތަ .37
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  .މީހުން ދިނުމަށް 01ކޮންމެ މެޝިނަކަށް  •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިަކމުގެ ލިޔުން  ކުރުން، އިޢުލާން ރަށުގައި
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި ނަމުގައި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކީޮޕ
  .ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެގްރީމަންޓް •
  .މާލޭގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްނަމަ، މިނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ •
  

  :ކަށްް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލުބޭކަރީތަ .38

  .މީހުން ދިނުމަށް 01ކޮންމެ މެޝިނަކަށް  •
ގަޑި އިރު ހިންގާ ތަނެއްނަމަ، ހަމަމިއުސޫލުން ދެ  24 •

  . މީހުން ދޫކުރުމަށް 02ޝިފްޓަށް 
  .ކޯޓާ ދިނުމަށް 67މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ގިނަވެގެން  •

 
 
 
 
 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ކުރު މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ނަމުގައި ކަމަށްާވނަމަ، އެ މީހެއްގެ ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
މަސައްކަތް ކުރަނީ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާގެންކަމަށްވާނަމަ، ކުއްޔަށް •

 .ފާފައިވާ ކަމުގެެ އެގްރީމަންޓްހި
  .ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ •

  :ފޯއް ފެކެޓް ކުރާ ތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު/ ހަވާދުމުގުރާ ތަންތަން .39

ފޯއްކޮށާ. (މީހުން ދިނުމަށް 01ކޮންމެ މެޝިނަކަށް  •
  )މެޝިނަކަށް އެކަކުގެ މަގުން ދިނުމަށް

މީހުން 02 އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގިނަވެގެން •
  .ދިނުމަށް

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . ން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުންއެކަމަޑޭޝަ •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •
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މީހުންގެ  10ހަވާދު މުގުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަވެގެން  •
  .ކޯޓާ ދިނުމަށް

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . ކޮޕީ އައިޑީ ކާޑުގެ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
 .ތިލަފުށީގައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ނަމަ، އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ •
  )ފުޑް އެންޑް ޑުރަގް އޮތޯރިޓީ. (ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ •

  :ކޮމްޕިއުޓަރ މަރާމާތް ކުރާތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .40

  .މީހުން ދިނުމަށް 03ފެށުމަށް މަސައްކަތް  •
  .މީހުން ދިނުމަށް 09ގިނަވެގެން  •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުނީކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  

  :ތެލުގެ މަސައްކަތް ކުރާތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .41

  .މީހުން ދިނުމަށް 03މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
 .މީހުން ދިނުމަށް 09ގިނަވެގެން  •

 

 ކޯޓާ ފޯމް        -
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

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

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . ޑުގެ ކޮޕީއައިޑީ ކާ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެގްރީމަންޓް •

  :ގެރިބަކަރި ކުކުޅު ގެންގުޅޭ ތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .42

  .މީހުން ދިނުމަށް 03މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
 .މީހުން ދިނުމަށް 09ގިނަވެގެން  •

 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

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

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
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55 
 

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

 .މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން •
  )ރަށު އޮފީހުގެ( ގެރިބަކަރި ކުކުޅު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ •

  :މަތް ދިނުމަށްް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލުލޯންޑްރީގެ ޚިދު .43

 މީހުން ދޫކުރުމަށް 01މެޝިނަކަށް  •
 

 
 
 
 
 
 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ގެރަށު އޮފީހު/ އަތުޮޅ(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުަގއި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުެގ ކޮޕީ
  .ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެގްރީމަންޓް •
  

  :ޕޭ ޓޮއިލެޓްްްތަކަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .44

  .މީހުން ދިނުމަށް 03މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
މީހުން  01ކަށް ފާޚާނާއަކަށް، ކޮންމެ ޝިފްޓަ 08ކޮންމެ  •

 .ދިނުމަށް
 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއް- •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްް •
  :ންގެ މަސައްކަތަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލުފްރައިޓް ފޯވަޑި .45

  ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށް މީހުން ދިނުމަށް •
  .މީހުން ދިނުމަށް 02މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއަްލ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ- •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި



  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ގަވާއިދު
 
 

56 
 

ޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުނީގެ ރަކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

  .މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްް •

  :ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .46

  .މީހުން ދިނުމަށް 04މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް  •
  
  .މީހުން ދިނުމަށް ނިންމާފައި 40ގިނައިން  •
  

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެެރނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. ންއިޢުލާ •

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

ޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދިނަމުގައި ރަ
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަިދ އަސާސީ ގަވާއިދުން
  .މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްް •

  :ފޮޓޯ ނަގާ ސާފްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .47

  .މީހުން ދިނުމަށް 01މެޝިނަކަށް ޓެކްނީޝަންގެ ގޮތުގައި  •
  

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުްނ  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ގެ ރަޖްިސޓްރީ އަދިކުންފުނީކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ •

  :ކޭޓަރ ކުރާ ތަންތަނަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .48
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  .މީހުން ދިނުމަށް 03މަސައްކަތް ފެށުމަށް  -
 .މީހުން ދިނުމަށް 34ގިނަވެގެން  -
  

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/ނަމަަަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެރެ ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާްނ
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުްނ ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
މަ، އެ މީހެއްގެކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއަްނމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ސާފްތާހިރުކަމުގެ ހުއްދަ •

  :ސޫލުކޯޓާ ދޭނެ އު )ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން(ޖެނިޓޯރިއަލް މަސައްކަތް  .49

  
  .މީހުން ދިނުމަށް 05މަސައްކަތް ފެށުމަށް  -
  .މީހުން ދިނުމަށް 10ގިނަވެގެން  -
މީހުން  04އެގްރީމަންޓްތަކަށް އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަށް  -

  .ދިނުމަށް

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާްނ •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
. ރަށުއޮފީހުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފޯމް/އަތޮޅުތެރޭެގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،އަތޮޅު •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ •

އިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދިަނމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަ
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓް •

  :ކޮމްޕެނީތަކަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .50

  .އެކައުންޓެންޓެއް ދޫކުރުމަށް 01 •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުެގ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
 .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ •
ކްޓެއް ޕްރޮމޯޓްޮކށް ވިއްކުމަށްޓަކައި، ރާއްޖެއިންރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޕްރޮޑަ •

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

  )ރކެޓިން މެނޭޖަރ ގެންނަނަމަމާ. (އެއް ހުށަހެޅުމަށް
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  :ތަކަށް ކޯޓާދޭނެ އުސޫލު) ރިސޯޓް(ސްޕަރ  .51

(1) Total No of Beds x 75%   = (1) 
         
10 

(2) Total No of Beds x 30%     = (2) 
              10

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

 
  :މި މަގާމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ -
  ސްޕަރ ތެރަޕިސްޓް  -
  )ޖާގަ 01ކޮންމެ ސެންޓަރަކަށް (މެނޭޖަރ  ސްޕަރ -

 ކޯޓާ ފޯމް        •
  . އެކަމަޑޭޝަން ަހމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ- •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ،  .ައއިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ރިސޯޓާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ •
  

  .މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީތަކަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .52

  ޓެކްނީޝަންއިން ދިނުމަށް •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/މަަަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެރެނަ ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރުަށ އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ- •

އަދި ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  )ހެލްތު. (ލެބޯޓްރީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ •

  :ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .53

  
  .މީހުން ދިނުމަށް 04މަސައްކަތް ފެށުމަށް  -
 .ދިނުމަށްމީހުން  05މަސް ވުމުން  06 -
 .އެކްސްޕާޓްންނަށް ދިނުމަށް -
 .މަލެއިން ބޭރުގައި ކުރާނަމަ، ކައްކާއިން ދިނުމަށް -
މި އަދަދަކީ. (މީހުން ދިނުމަށް 12ގިނަވެގެން  -

.)ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުން ފިޔަވައި ދޫކުރާ އަދަދެކެވެ

 ކޯޓާ ފޯމް        -
/ރެނަމަަަ، އަތޮޅުއަތޮޅުތެ ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން -

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
o ްއެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުނ .  
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަިމއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ -

ކޮޕީ އަދިނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް 
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .މަސައްކަތް ކުރާ ތަނާއެކުް ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓް -

  :ޑައިވިންގ ސްކޫލްްތަކަށް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .54
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(1) Total No of Beds x 75%   = (1) 
         
10 

(2) Total No of Beds x 30%     = (2) 
              10

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

 ކޯޓާ ފޯމް   •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން -

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮުތގެ ލިޔުން •
ޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެކޯ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  . ޓް ކޮޕީރިސޯޓާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަން •
  )ޓޫރިޒަމް. (ޑައިވިންގ ސްކޫލްގެ ރަޖިސްޓްރީ •
  

  :ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކަށްް ކޯޓާ ދޭނެ އުސޫލު .55
 
(1) Total No of Beds x 75%   = (1) 
         
10 

(2) Total No of Beds x 30%     = (2) 
              10

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

 ކޯޓާ ފޯމް    •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު މާލޭގެ. އިޢުލާން -

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮުތގެ ލިޔުން •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ- •

ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދިނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ 
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  . ރިސޯޓާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ •
  

  :ސޫލުކޯޓާދޭނެ އު )ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން(އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް ފެން ގެންގޮސް ދިނުން  .56

  
  . މީހުންގެ ދިނުމަށް 04ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް  •

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން •

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުިރކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
އަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހެއްގެކޯޓާ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
 .ބްަސވުންފެންގަތުމާއި، ފެން ވިއްކުމާ ބެހޭ އެއް •
  ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީލީ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ •
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  :ކޯޓާދޭނެ އުސޫލު ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތަށް .57

  
  . މީހުންގެ ދިނުމަށް 02ކޮންމެ އެގްރީމަންޓަކަށް  -
 .ވެހިކަލެއް ވާނަމަ ޑުރައިވަރ ދިނުމަށް -
  

 ކޯޓާ ފޯމް        -
/ޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅުއަތޮ ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން -

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

ޓް ކޮޕީ އަދިނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަން
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .ކުނި އުކުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންް 

  
  :ދޭ އުސޫލުފުޓް ބޯޅަ ކުލަބު ތަކަށް ކޯޓާ .58

  
 .ކުޅުންތެރެއިން 03ކުލަބަކަށް ގިނަވެގެން  -
 .ކޯޗް 01 -
  

 ކޯޓާ ފޯމް        -
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. ޢުލާންއި -

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ރަށުގައި ކުރުން، އިޢުލާން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
 .އެދޭ ކުލަބުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ކޯޓާއަށް- -
ކޯޗު ދިނުމަށް ދީފައިވާ / ރެއިން އެފް އޭ އެމް އިން ކުލަބަށް ކުޅުން ތެ -

  .ލިޔުން

  :ކޯޓާދޭ އުސޫލު އަލިފާން ނިންވުމުގެ މަސައްކަތަށް .59
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 .ހުށަހަޅާ އެގްރީމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހު -
މީހުންގެ ކޯޓާ 23މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ގިނަވެގެން  -

 .ދިނުމަށްް

 

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން -

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

މަންޓް ކޮޕީ އަދިނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓް
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުންްް •

  :ކޯޓާދޭ އުސޫލު ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް .60

  
މީހުން 45އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަށް އެންމެ ގިނަވެގެން  -

 .ދިނުމަށް

 ޓާ ފޯމް       ކޯ -
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން -

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

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިކުންފުންޏެއްނަމަ، . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
 .މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުންްް -
  .މުނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ -

  :ކަތްތަކަށް ކޯޓާދޭނެ އުސޫލުތް ދިނުމުގެެ މަސައްކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަ .61

  
 .މީހުން ދިނުމަށް 10މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ގިނަވެގެން  -
މި ގޮތަށް ދިނުމުގައި އެ ތަނެއްގެ ކެޕެސިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު  

 .ދިނުމަށް

 ކޯޓާ ފޯމް        •
/އަތޮޅުތެރެނަމަަަ، އަތޮޅު ން،މާލޭގެ ދުވަހުނޫހެއްގައި ކުރު. އިޢުލާން -

  )ރަށު އޮފީހުގެ/ އަތޮޅު(ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  އިޢުލާން، ރަށުގައި ކުރުން
  . އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން •
ކޯޓާއަށް އެދެނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ، ެއ މީހެއްގެ •

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮޕީ އަދި
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދިންފުންޏެއްނަމަ، ކު. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  .މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުންްް •
 .މުނިސިޕަލްޓީގެ ހުއްދަ •
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް •

  .ދީފައިވާ ހުއްދަ
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 3އެނެކްސް 
 
 
 

  ކޯޓާނުދޭ ވަޒީފާތައް
  

 )ރިސޯޓްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ފިޔަވައި(ޝިއަރުން ކޭ .1

 ސްޓޯ ކީޕަރުން .2

 އިލެކްޓްރީޝަނުން .3

  )ރިސޯޓް ފިޔަވައި ކުންފުނިތަކަށް(ލޭބަރުން  .4

 ޮއޑިދޯނިފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން .5

މިސާލަކަށް އެސިސްޓެންޓް (ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެސިސްޓެންޓުން  .6

 )ޖަރއެކައުންޓެންޓް، އެސިސްޓެންޓް މެނޭ

 ސެކެޓްރީން .7

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން .8

 )ރިސޯޓްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ފިޔަވައި(ރެސްޓޯރަންޓް ސްޕަވައިޒަރުން  .9

 )މިލިއަން އަށްވުރެ ކުޑަ ވިޔަފާރިތަކަށް 5ވިޔަފާރީގެ ޓާންއޯވަރ (އެކައުންޓެންޓުން  .10

 މިއިުޒކް ކުޅޭ މީހުން/ ޖާދޫގަރުން  .11

ގާ ފަރާތަށް، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ސީދާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓަށް ނުވަތަ ރިސޯޓްް ހިން .12

 .ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ވަޒީފާ

 ކުލީ ދަތުރު ކުރާ ޕިކަޕް ލޮރީ ފަދަ އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރުން/ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން  .13
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c 

 

ސްޓްޕޯސް ޑްންއެ ތްޔޫ ،ސްސަސޯރި ންމައުހި ފްއޮ ރީޓްސްނިމި  

Ministry of Human Resources, Youth and Sports 

 

 

 

 

މްފޯ ކާއްދަ ފީ ޓްމިޕާ ކްރވާ  Work Permit Fee Payment Form 

Employer ID 
ޑީއިއަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ   

Cash / Cheque No. 
ރުބަންނަ ކްޗެ / ޝްކޭ  

 

Employer Name 
ންނަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ   

Date 
ޚްރީތާ  

 

WP No. 
ރުބަންނަ ޓްމިޕާ ކްރވާ  

Duration 
 ވާކައްދަ ސާއިފަ
ދުދައަ ގެހުމަ  

Rate 
ޓްރޭ  

Amount(Rf) 
)ޔާފިރު (ދުދައަ  

WP No. 
ރުބަންނަ ޓްމިޕާ ކްރވާ  

Duration 
 ވާކައްދަ ސާއިފަ
ދުދައަ ގެހުމަ  

Rate 
ޓްރޭ  

Amount(Rf) 
)ޔާފިރު (ދުދައަ  

     

     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

     

ލަމްޖު  / Total  ުލަމްޖ  / Total  

   

Payees Name 
ންނަ ގެތުރާފަ ކާއްދަ ސާއިފަ  

Payees Signature 
އިސޮ ގެތުރާފަ ކާއްދަ ސާއިފަ  

Tel No. 
ރުބަންނަ ނުފޯ  

  

 ބުތީރުތަ ށްތަގޮ ވާއިފަވާއްޔުލި އިގަމްފޯ ލްނަޖިރިއޮ ގެކުތަޓްމިޕާ ކްރވާ ވާނަންގެ ންކުތަތްރާފަ ވާނަންގައިޑަވަ ށްމަވުކެއްދެ ފީ ންގެއިވައްރުފު މްފޯމި: ޓްނޯ
. ވެމެވީނެންދެ ށްމަވުއްޅުެހށަހު ންގެއިވައްރަކު  
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Bank Guarantee 

 

Whereas [name of the employer] (hereinafter after 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 the Ministry of Human Resources, Youth and Sports (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 2009.  

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; 

3. In the event, the employer fails to renew this guarantee prior to 7 working days the Ministry shall 
claim the full value of the guarantee. 

We undertake to pay the Ministry label 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 it demand, provided that in 
its demand the Ministry will note that the amount claimed as due to the occurrence of the above 
conditions. 

This guarantee will remain in 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] 
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6އެނެކްސް              
 ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމެންޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނުކުތާތަށް

TERMS TO BE INCLUDED IN THE LETTER OF APPOINTMENT 
 

1. Details of the Employer / ުވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ 

1.1. Name / ްނަނ : 

1.2. Address / ްއެޑްރެސ : 

1.3. Telephone and Fax Number / ުޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ނަންބަރ : 

1.4. E-Mail Address / ްއީމެއިލް އެޑްރެސ : 

1.5. Country (Registered Country for Companies) /  ުކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޤައުމު(ޤައުމ(  : 

1.6. Type of Business (of the Company) / ްކުންފުންޏެއް ފަދަ ތަނެއްނަމަ އެތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތ : 

1.7. Company’s Registration Number / ުކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ : 
 
2. Details of the Employee / ުވަޒީފާ އަދާ ކުރާމީހާގެ މައުލޫމާތ 

2.1. Name / ްނަނ : 

2.2. Permanent Address / ްދާއިމީ އެޑްރެސ : 

2.3. Current Address / ްމިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ : 

2.4. National Identity Card Number (for Maldivians) /  ުދިވެއްސެއްނަމަ(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ(  : 

2.5. Work Permit Card Number (for Expatriates) /  ުބިދޭސީންނަށް(ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑް ނަންބަރ (  : 

2.6. Passport Number / ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ : 

2.7. Nationality / ްޤައުމީ ނިސްބަތ : 

2.8. Date of Birth / ްއުފަން ތާރީޚ : 

2.9. Contact Name, Address and Number in case of Emergency /  ިއިމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއ
 : އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު
 

3. Details of the Employment / ުވަޒީފާގެ މައުލޫމާތ 

3.1. Title or Occupation / ްމަޤާމ : 

3.2. Remuneration and Other Benefits / ްލިބޭ އުޖޫރައާއި އެހެންނިހެން އިނާޔަތްތައ : 

3.3. Remuneration Standard and Calculation / ްއުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބު ކުރެވޭނެ ގޮތ : 

3.4. Date of Salary Payment / ްއުޖޫރަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދުވަސ : 

3.5. Worksite and Job Description / ްމަސައްކަތްކުރާ ތަނާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ : 

3.6. Commencement of Employment and Duration / ުވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންފެށޭ ތާރީޚާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތ : 

3.7. Work Status (Temporary or Permanent) / ެއްކަން ުނވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަންދާއިމީ ވަޒީފާއ  : 
 

4. Other Details about the Employment / ްވަޒީފާގެ އެހެންނިހެން ކަންތައްތައ 

4.1. Public Holidays and Leave Policy / ްބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ : 
4.2. Travel Expense incurred due to Employee going to home island or country to work, or vacation or in 

case of termination /  ުވަޒީފާ އަދާކުރުމަށާއި ޗުއްޓީގައި ގޮސް އައިސްވުމާއި ވަޒީފާއީން ވަކިވުމުން އެނބުރި ރަށަށް ދިއުމުގެ ޚަރަދ
 : ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

4.3. Leave Plan / ްޗުއްޓީ ދެވޭ ދުވަސ : 
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4.4. Course of Action to be followed due to the Death of an Employee /  ުވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް މަރުވެއްޖެނަމަ އަމަލ
 : ކުރާނެ ގޮތް

  
  
  
  
  
  
  

 




