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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތައް  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ)    .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުމާއި، ލައިސަންސް އައު

، އެޖެންސީ ހިންގުމާއިބާޠިލުކުރުމާއި، ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމާއި، ލައިސަންސް 

ގަނޑުތައް އެފަދަ އެޖެންސީއަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކުގެ މިން

(ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާޫނނު) ެގ  2008/2ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން،

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާުރ  96ޤާނޫނުގެ  އެ ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  68

ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާބެހޭ 

 ގަވާއިދެވެ.

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. (ށ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ަދށުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަްނތައްތަްއ  ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުޮކށް ހިންާގނީ    .2 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

 ތަންފީޛުކޮށް ިހންގުމުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ލާޒިމުވާ ަފރާތްތައް 

އިސްތިސްނާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި،  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 61ގެ މި ގަވާއިދު (ހ)   .3

  ތަކާއި ފަރާތް ޚިދުމަތްތައް ދޭ  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 6ގެ މި ގަވާއިދު

ކުރަން ޢަމަލުމި ގަވާއިަދށް  ،އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަްނނަ ކޮންމެ ފަރާތެއް

 ލާޒިމުވާނެއެވެ.

ވެސް، މި ގަވާއިދުގައި ނަމައޮތް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހްނ ބަޔާންކޮށްފައި  (ށ)  

ވަޒީފާ ހަމަޖަްއސައިދޭ އެޖެންސީއަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން
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ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ  ވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކަށް

ކާ ކުރަންވާނެއެވެ.  ައދި އެ ގަވާއިދަ އެ ގަވާއިަދކަށް ޢަމަލު ،ނަމައޮތް ގަވާއިދެއް

އުސޫލުަތއް އެ ފަރާތެއްގެ  ކޮށްފައިވާމި ގަާވއިދުގައި ބަޔާން ،ކުންޚިލާފުނުވާ ނިސްބަތަ

 މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަްށ   .4 މަުގސަދު 

މަުގ  އެ ފާ ހޯދަން އުޅޭ މީހުންނަށްވަޒީއި، ޔާވާ މުވައްޒަފުން ހޯދައިިދނުމުގައްބޭނުން

ފަހިކޮށްދިނުމުގައި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކުގެ ދައުރު އެކަށައަޅައި، އެފަދަ 

          ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި،  އެ މަސައްކަތް ،ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި  ، ހާލަތްތައް ކަނޑައަޅައިއެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައި ބާޠިލުކުރެވޭނެ

އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ، ންއުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެ މަތީ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤަކަށް

ން، ވިޔަފާރީގެ މަތީ ގެއްީމ މުޢާހަދާތަކާ ުފށުނާރާނެ ޮގތެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްައޤްވާ

 ަތއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުންހިންގުމުގެ އިންތިޒާމުއުސޫލުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ 

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ 

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

 އެޖެްނސީ 

 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކީ، އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަޒީާފ  (ހ)    .5

މީހުންގެ ވަޒީފާގައި  ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ނުަވތަ ވަޒީފާ ދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެ

ކަންކަމުގައި ެއހީތެރިވެދިނުމުގެ  ނުވަތަ އެ ،ނެ މީހުން ހޯދައިދިނުމުގެ ޮގތުންއުޅޭ

    ގޮތުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.

ވަޒީފާ ސަރުކާރުގެ  ،އެޖެންސީތަކުގެ ތެރޭގައި ށްަފއިވާބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

 .މަތް ދޭ ދާއިރާތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދު

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

އެޖެްނސީތަކަށް ެދވޭނެ 

 ޚިުދމަތްތައް 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް    .6

 ރެކްރޫޓްމަންޓުގެ ޚިދުމަތް:  (ހ) 

އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ  ،ރެކްރޫޓްމަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ   

ށް އެ މީހުންގެ ވަޒީފާގައި ވަޒީފާ ދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަ ،ހޯދައިދިނުމާއި

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ނެ މީހުން ހޯދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އުޅޭ

 ވަރކް ޕާރމިޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ޚިދުމަތް:  (ށ) 
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ގައި ވަޒީފާ ވަރކް ޕާރމިޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭ    

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީންަނށް  ނައަދާކުރުމަށް ގެން

އެ ހުއްދަތަކާ ގުޅިގެން  ،ވިޒާ ހޯދައިދިނުމާއި ،ޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި

ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމާއި، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިެހން ކަންކަން 

 ފުރިހަމަކުރުމެވެ.

 މޭންޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް: (ނ)  

މޭންޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ، އެކި ބާަވތްތަކުގެ ޚިުދމަތް ދޭ     

ފަރާތްތަކަށް، މަސައްކަތްތަކަށް ނުވަތަ އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

ޚިދުމަތްތަކަށް ޭބނުންވާ މުވައްޒަުފން، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ެއ ފަާރތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ހޯދުން  ލައިސަންސް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  އެޖެންސީ 

އެމްޕްޯލއިމަންޓް 

 ސަރވިސް ލަިއސަްނސް 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަނަ  6މި ގަވާއިދުގެ    .7

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

އެޖެްނސީަތއް 

ރަިޖސްޓަރީ ކުެރވޭ 

 ކެޓަގަރީަތއް 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ލައިސަންސްގެ ދަށުން  (ހ)     .8

   ނީ، ދުމަތުގެ މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައެޅޭއެޖެންސީތަކަށް ދެވޭނެ ޚިދުމަްތތަކާއި ޚި

 އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ކެޓަގަރީތައް ތިރީގައި  (ށ)  

 ވަނީއެވެ.މި

   

 

   (A) –ކެޓަގަރީ  )1(

ނަ ާމއްދާގެ ވަ 6މި ގަވާއިދުެގ މި ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، 

    މި ގަވާއިދުގެ  ،ޚިދުމަތާއިރެްކރޫޓްމަންޓުގެ  ކޮށްފައިވާ(ހ) ގައި ބަޔާން

ވަރކް ޕާރމިޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ  ކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންވަ 6

 ޚިދުމަތް ދޭ އެޖެންސީތަކެވެ.

  (B) –ކެޓަގަރީ  )2(   
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ވަނަ ާމއްދާގެ  6މި ގަވާއިދުެގ މި ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، 

ދޭ  ވަރކް ޕާރމިޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ޚިދުމަތް  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން (ށ)

 އެޖެންސީތަކެވެ.

  (C)–ކެޓަގަރީ  )3(   

ވަނަ ާމއްދާގެ  6މި ގަވާއިދުެގ މި ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، 

ޭމންޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ   ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން (ނ)

 އެޖެންސީތަކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ަހމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކަށް، ެއއް ވަގުތެއްގައި  (ނ)  

 ެކޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން) ށ(ވެވޭނީ، މި މާއްދާގެ  ރަޖިސްޓަރީ

 ގައެވެ.ކެޓަގަރީއެއް) އެކެއް( 1

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  (ރ)  

އެހެްނ  ،އެ ފަރާތަށް ދޫކޮްށފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު ،ފަރާތަކަށް

 ކެޓަގަރީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ގަިއ  (C)ނަމަވެސް، ކެަޓގަރީ ޔާންކޮށްފައި އޮތް އްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބަ މި މާ (ބ)  

ގެ  (B) ނުވަަތ ކެަޓގަރީ (A)ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަަކށް ކެޓަގަރީ 

މޭންޕަވަރ ސަޕްލައިގެ ގޮތުގައި ވަރކް ޕަރމިޓުގެ  ،އް ދޫކުރެވޭނީލައިސަންސެ

ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސްފައިާވ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ ވަރކް ޕަރމިޓް ކެންސަލް 

 ކުރުމުންނެވެ.  

ވަަނ  6މި ގަވާއިދުގެ  ،ނުހޯދައި  އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ލައިސަންސް (ޅ)  

 އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

މި މާއްދާގެ (އ) ގަިއ  ،ޚިލާފަށް ަޢމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު މި މާއްދާގެ (ޅ) އާ (ކ)  

 ން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާބަޔާން

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ލައިސަންސެއް ނެތް ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ އަމިއްަލ  (އ)  

އް ީދިފނަމަ، ތިރީގަިއ ޚިދުމަތްތަ  ކޮށްފައިވާފަރުދަކު މި މާއްދާގައި ބަޔާން 

 ން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާބަޔާން
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އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ލައިސަންސެއް ނެތް ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ  )1(   

ގެ  Aކެޓަގަރީ  ކޮށްފައިވާމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންއަމިއްލަ ފަރުދަކު މި 

 ؛ރެކްރޫޓްމަންޓުގެ ޚިދުމަތްދީފިނަމަ އެ ފަރާެތއްލައިސަންސަކާ ނުލައި 

    i.   ެގޮތުެގ   ކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވަ 56މި ގަވާއިދުގ

  ކުރުމާއި،ޖޫރިމަނާ (ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާއިން 40,000/-ން މަތީ

 -/5,000ކޮންމެ މީހަކަށް  ރި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރެކްރޫޓްކު

 ؛ ކުރުންސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ(ފަ

    ii.   ެގޮތުެގ  ކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންވަ 57މި ގަވާއިދުގ

މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ (ހައެއް)  6ން މަތީ

 އް އެ ފަރާތަކަށް ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.ލައިސަންސެދޫކުރާ އެއްވެސް 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ލައިސަންސެއް ނެތް ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ  )2(   

     ކެޓަގަރީ  ށްފައިވާމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮއަމިއްލަ ފަރުދަކު މި 

(A)  ެނުވަތަ  ލައިސަންސަކާ ުނލަިއ ގ(B)  ިލައިސަންސަކާ ނުލައ

  ؛ވަރކް ޕަރމިޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދީފިނަމަ އެ ފަރާތެއް

    i.   ެގޮތުެގ  ކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވަ 56މި ގަވާއިދުގ

ން އެ ފަރާތުން ޕަރމިޓް ެމނޭޖްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވުުނ މަތީ

ހާސް) ރުފިޔާއިން (ދިހަ 10,000/-ފަރާތަކަށް ކޮންމެ  ވަޒީފާ ދޭ 

 ރުން؛ޖޫރިމަނާކު

    ii.   ެގޮތުެގ  ށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮވަ 57މި ގަވާއިދުގ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 6ން މަތީ

 އް އެ ފަރާތަކަށް ދުލެއް ލައިސަންސެދޫކުރާ އެއްވެސް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ލައިސަންސެއް ނެތް ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ  )3(   

     ެކޓަގަރީ  ށްފައިވާކޮމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންއަމިއްލަ ފަރުދަކު މި 

(C)  ެލައިސަންސަކާ ނުލައި މޭންޕަވަރ ސަޕްލައިގެ ޚިދުމަތްދީފިނަމަގ   

  ؛އެ ފަރާތެއް

    i.   ެގޮތުެގ   ށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮވަ 56މި ގަވާއިދުގ

 (ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއިން  50,000/-ން މަތީ
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 ބޭނުންކުރިދިނުމުގައި  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތްރުމާއި، ޖޫރިމަނާކު

 ރުން؛ސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކު(ފަ 5,000/-ކޮންމެ މީހަކަށް 

    ii.  ެށްފަިއވާ ނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮވަ  57މި ގަވާއިދުގ   

މި ގަވާއިދުގެ  ،(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 1ން ގޮތުގެ މަތީ

އް އެ ފަރާތަކަށް ދުެލއް ލަިއސަންސެދަށުން ދޫކުރާ އެއްވެސް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އެޖެންސީއަކުން ދޫކޮށްފައިާވ  (ވ)  

   ށްފައިވާ އް ދީފިނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮލައިސަންސް ކެޓަގަރީގައި ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަ

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ

ލައިަސންސެއް ގެ  (A)ކެޓަގަރީ  ްށފައިވާކޮމާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާންމި  )1(   

 ނެތް އެޖެންސީއަކުން ރެކްރޫޓްމެންޓް ޚިދުމަތްދީފިނަމަ:

    i.  ޮމި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ ލައިސަންސްށްއެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކ      

 ރުްނ؛ން ބާޠިލުކުގޮތުގެ މަތީ ށްަފއިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 54

    ii.   ެށްފަިއވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 56އެ އެޖެންސީއެއް މި ގަވާއިދުގ 

 އެ ފަރާުތން ޕަރމިޓް މެނޭޖްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މަތީން ގޮތުގެ 

(ދިަހހާސް)  10,000/-ަފރާތަކަށް ޮކންމެ  ވަޒީފާ ދޭ  ން،ދި

 ރުން؛ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކު

    iii.   ެގޮތުގެ    ށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮވަ 57މި ގަވާއިދުގ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،(ތިނެއް) މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތަށް 3ން މަތީ

އް އެ އެޖެންސީއަކަށް ދުލެއް ލައިސަންސެ ދޫކުރާ އެއްވެސް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކެޓަގަރީ  ނުަވތަ   (A)ކެޓަގަރީ  ްށފައިވާކޮ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންމި  )2(   

(B)  ެލައިސަންސެއް ނެތް އެޖެންސީއަކުން ވަރކް ޕަރމިޓް ގ

 މެނޭޖްމަންޓުގެ ޚިދުމަތްދީފިނަމަ:

    i.  ޮމި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ ލައިސަންސްށްއެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކ     

  ރުްނ؛ން ބާޠިލުކުގޮތުގެ މަތީ ކޮށްަފއިވާގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާ 54
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    ii.  ްވަނަ މާއްދާގައި  56މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ އެޖެންސީއެއ

 ހާސް) ރުފިޔާއިން (ދިހަ 10,000/-ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ

  ކޮންމެ މީހަަކށް ވާއިދާ ޚިލާަފށް ރެކްރޫޓްކުރިގަ ރުމާއި،ޖޫރިމަނާކު

 ؛ރުންސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކު(ފަ 5,000/-

    iii.   ެގޮތުެގ  ކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވަ 57މި ގަވާއިދުގ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،( ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 3ން މަތީ

އް އެ އެޖެންސީއަކަށް ދުލެއް ލައިސަންސެ ދޫކުރާ އެއްވެސް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ލައިސަންސެއް ގެ  (C)ކެޓަގަރީ   ކޮށްފައިވާމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންމި  )3(   

 މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައިކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދީފިނަމަ: ،ނެތް އެޖެންސީއަކުން

    i.  ޮމި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ ލައިސަންސްށްއެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކ     

 ؛ރުންން ބާޠިލުކުގޮތުގެ މަތީ ކޮށްަފއިވާއި ބަޔާންވަނަ މާއްދާގަ 54

    ii.  ްވަނަ މާއްދާގައި  56މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ އެޖެންސީއެއ

(ފަންސާސް ހާސް)  50,000/-ން ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާބަޔާން

ދިނުމުގައި  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ޖޫރިމަނާކުރުމާއި، ރުފިޔާއިން

ސްހާސް) ރުފިޔާއިން (ފަ 5,000/-ކޮންމެ މީހަކަށް  ބޭނުންކުރި

 ރުން؛ޖޫރިމަނާކު

    iii.   ެގޮތުގެ   ކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންވަ 57މި ގަވާއިދުގ

ގަވާއިުދގެ  މި ،މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް(ހައެއް)  6ން ގޮތުގެ މަތީ

އެ އެޖެންސީއަކަށް ދުލެއް އް ލައިސަންސެދަށުން ދޫކުރާ އެއްވެސް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެމްޕްޯލއިމަންޓް 

ސަރވިސް 

 ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތު 

ވަނަ  6މި ގަވާއިދުގެ  ނީ،ސްގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅޭލައިސަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް     .9

ތިރީގަިއ   ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެޓަގަރީތަކަްށ ބަލައިގެންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާން

 ްނނެެވ.ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާބަޔާން

      ،  ގެ މުއްދަތަކީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެޖެންސީތަކުގެ ލައިސަންސް  (A)–ކެޓަގަރީ  (ހ) 

 ވެ.ދުވަހެ(ތިނެއް) އަހަރު 3
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       ، ގެ ޚިދުމަްތ ދޭ އެޖެންސީތަކުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ (B) –ކެޓަގަރީ  (ށ) 

 ވެ.ދުވަހެ(ދޭއް) އަހަރު 2

      ، ގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެޖެންސީތަކުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ C)(  -ކެޓަގަރީ  (ނ) 

 ވެ.ދުވަހެ(ތިނެއް) އަހަރު 3

މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް  (ހ)     .10 ޓް ހަމަެޖއްުސން ޒިޑިޕޮ

ްނ މަތީސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ އަދަދުގެ ފައިސާ މިނި ކޮށްފައިވާބަޔާން

  ކޮށްފައިވާ އި ބަޔާންނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގަ ،މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުން

ބޫލުކުރާ ޭބންކަކުން ނުަވަތ ފައިނޭންޝަްލ ގަސަރުކާރުން  ،އަދަދުގެ ފައިސާ

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް، ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓުގެ 

ތަ މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ އިންޝޫރެންްސ ނުވަ ،ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުން

އަދަދުެގ ކޮްށފައިވާ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ހަމަޖައްސައިދޭ އިދާރާއަކުން

 އިންޝޫރެންސެއް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުންނެވެ.

ވަނަ  6ގެ މި ގަވާއިދު ،ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅޭނީ (ށ) 

 ތިރީގައި  ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެޓަގަރީތަކަށް ބަަލއިގެން ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

 ްނނެެވ.ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާބަޔާން

  (A) –ކެޓަގަރީ  )1(  

 ،އެޖެންސީތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓުގެ މިންވަރަކީ  ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މި

 އެވެ.(ތިންލައްކަ) ރުފިޔާ  300,000/-

 (B) –ކެޓަގަރީ  )2(  

 ،އެޖެންސީތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓުގެ މިންވަރަކީ  ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މި

 އެވެ.(ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ 50,000/-

  (C) –ކެޓަގަރީ  )3(   

 ،  މި ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ އެޖެންސީތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓުގެ މިންވަރަކީ

 އެވެ.ރުފިޔާން) ޔަތިން މިލި( 3,000,000/-

    ކޮންމެ އަހަރަކު ،ޑިޕޮޒިޓަކީ ކޮށްފައިވާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންމި މާއްދާ (ނ)  

   ކުރެވޭ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ އިންޝޫރެންސެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި އުއަ
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ބޭނުންކުރެޭވެނ  ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާބަޔާން މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި

ކުރަްނ ޢަމަލުމި ގަވާއިދަށް  ،އާއި އިްނޝޫރެްނސްގެ ޝަރުޠުތައްބޭންކް ގެރެންޓީ

ން އާްނމުކޮށް އަންގަިއ (ތިނެްއ) މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ 3ފަށާތާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާނު

އަންނަނިވި ހާލަތުގައި ޭބނުންކުރުމުގެ ބާުރ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް (ރ)  

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 2008/2ނޫނު ނަންބަރު ޤާ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން )1(   

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ އެއްވެސް  އާ ބެހޭ ޤާނޫުނ)(ވަޒީފާއާ

(މީހުން ޓްރެފިްކކުރުން  12/2013ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންަބރު ، ގަވާއިދަކާ

ނުަވތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދައިފައިވާ ެއއްވެސް  ،އާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫުނ)

ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ިޚލާފުވުމުގެ ސަބަބުްނ އެއްވެސް ޚަރަދެއް 

މި           ،އެ ޚަރަދު އެ އެޖެންސީން ނުކޮށްފިނަމަ، ކުރަންޖެހި

ޒިޓް ފައި ހުރި ޑިޕޮހަމަޖައްސައިކުން ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ފަރާތަ

 ؛ފައިސާއިން އެ ޚަރަދުކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ހަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން ދައްކަންޖެހޭ  )2(   

 ،ނަމަހޭ މުއްދަތެއްގައި ނުދައްކައިފި ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެ

 .ޕޮޒިޓުން ނެގުންއެ ފަދަ ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް ފައިސާ ޑި

ޑިޕޮޒިޓުގެ ތެރެއިން ފައިސާ  ،ންގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން (ބ)  

ޑިޕޮޒިޓުގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  އާއިޑިޕޮޒިޓުން އުނިވާ ފައިސާ، ޚަރަދަކުރަންޖެހުމުން

ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތަށް އަންގާ  އެ ފައިސާ ، ނަމަޚަރަދުވެއްޖެ

ވަޒީާފ ހަމަޖައްސައިދޭ  (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ސްޓްީރން ކަނޑައަޅާ މިނި އެ ފައިސާގެ ކަްނކަން ހަމަޖައްސައި، އެޖެންސީން

 ން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ގޮތެއްގެ މަތީ

މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަުހ، ޑިޕޮޒިޓުގެ ފައިސާ  ކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން (ޅ)  

ްނ ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 55ހަމަވަންދެން، މި ގަވާއިދުގެ 

ލައިސަންސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް ފައިވާ ށްއެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮ

(ހައެއް)  6އަދި ޑިޕޮޒިޓުގެ ފައިސާ ހަމަކުރުމަށް އަންގާތާ  ،ހިފަހައްޓައި

ަވަނ  54މި ގަވާިއދުގެ  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ހަމަނުކޮށްފިނަމަ
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ތިޔާރު ޚް ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިންގޮތުގެ މަތީށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ، ވަޒީާފ ހަމަޖައްސައިދޭ  (ކ)  

      ، ލައިސަންސް ހިފަހައްަޓއިފައިވަނިކޮށްއެޖެންސީއެއްގެ ނުވަތަ އެޖެްނޓެއްގެ 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަްތ  ށްފައިވާކުން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮއެ ފަރާތަ

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާން (އ)  

    ،އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ފޯރުކޮށްދީފި ނަމަ

        ން ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންވަ 8މި ގަވާއިދުގެ 

 އެ އެޖެންސީއަކުން ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

އެޖެްނީސގެ ގޮުތގައި 

ލައިސަްނސް ދޫކުެރވޭނެ  

ފަރާތްތަކާއި ދޫުކެރވޭ 

 ލައިސަްނސްގެ ކެޓަަގރީ 

ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ  (ހ)   .11

ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ  (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން 18/2014

 ވިޔަފާރިތަކަެށވެ.  ކޮށްފައިވާތެރެއިން ތިރީގައި މި ބަޔާން ވިޔަފާރިތަކުގެ

ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ) 

ފޮރިން  ޮކށްފައިވާންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާން(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފު 96/10

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގަިއ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންުފނިތައް ފިޔަވައި 

 އެހެނިހެން ކުންފުިނތައް.

(ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ  13/ 2011ޤާނޫނު ނަންބަރު (ނ) 

 ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.

އެޖެންސީ އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ލައިސަންސް ހޯދާނީ މިނިސްޓްރީން ތަޢާރުފުކުރާ  (ހ)    .12 ލައިސަްނސަށް ެއދުން 

 މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައިގެްނނެވެ. ސިސްޓަމްމެނޭޖްމެންޓް 

(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ނެގުމަްށ  5,000/-ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  ،ދޫކުރެވޭނީލައިސަންސް  (ށ)  

 ފަހުގައެވެ.

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

 ަތއް ޠުއެޖެްނީސގެ ޝަރު

ތިރީގައި  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ    .13

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާނަމައެވެ.
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ހުއްދައަށް އެދޭ ވިޔަފާރީގެ ވިޔަފާރި ޚިދުމަތަކީ ހަމައެކަނި އެޖެންސީ ހިންގުްނ  (ހ)  

 ކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން.

              ން ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 20ގެ މި ގަވާއިދު (ށ)  

 ކުރުން.ޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ އައްޔަނުއެކީ 

ފަދަ ވިޔަފާރިއެއް / ފަރާތެއް  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާ 14މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

 ކަމުގައި ނުވުން.

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

އެޖެްނސީ ލަިއސަންސް 

 ދޫނުކުެރވޭނެ ފަާރތްތައް 

އި ވަނަ މާއްދާގަ 11މި ގަވާއިދުގެ  ،ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރިއަކީ     .14

ހާލަތްތަކުގަިއ  ކޮށްފައިވާސް، ތިރީގައި ބަޔާންޔަވި  ކަމުގައި ފަދަ ވިޔަފާރިއެއް  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އްސީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށެއެ ވިޔަފާރިއެއް، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެން

 ނުދެވޭނެއެވެ.

 ނުވަތަ  ކުޑިރެކްޓަރަނުވަތަ  ،ޔަކުމަސްއޫލުވެރިނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއްގެ ހިއްސާދާރެއް، (ހ)  

 ،ރިއަކަށްދާ އެހެްނ ވިޔަފާގެންގަމުންހިން ގެންހިމެނިގެން އުފައްދައި ކުޕާޓްނަރަ

ލެްއ ޖެންސީ ހިންގުމުގެ ލަިއސަންސް ދުހާލަތްަތކުގައި އެ ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކެޓަަގރީތަކުގެ  ށްފައިވާމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ  ވަނަ 8މި ގަވާއިދުގެ  )1(   

އެޖެންސީއެއްގެ އްގެ ލަިއސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތެރެއިން ކެޓަގަރީއެ

ނުވަތަ  ކުޑިރެކްޓަރަނުވަތަ  ، ޔަކުމަސްއޫލުވެރިނުވަތަ ، ކުހިއްސާދާރަ

ހިމެނިގެން އުފައްދާ އެހެން ވިޔަފާރިއަކަށް ހަމަ އެ ކެޓަގަރީގެ  ކުޕާޓްނަރަ

 ؛ދަށުން އެޖެންސީއެއް ހިންގުމަށް ލައިސަންސްގެ

   ކެޓަގަރީ  ްށފައިވާއި ބަޔާންކޮމާއްާދގެ (ށ) ގަ  ވަނަ 8މި ގަވާއިދުގެ  )2(   

(A)  ާނުވަތަ  ،ކުއެޖެންސީއެއްގެ ހިއްސާދާރަގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވ

ހިމެނިގެން  ކުނުވަތަ ޕާޓްނަރަ ކުޑިރެކްޓަރަނުވަތަ  ،ޔަކުމަސްއޫލުވެރި

ދަށުން  ގެ ލައިސަންސްގެ (B)އުފައްދާ އެހެން ވިޔަފާރިއަކަށް ެކޓަގަރީ 

  ؛އެޖެންސީއެއް ހިންގުމަށް

   ކެޓަގަރީ  ކޮްށފައިވާމާއްާދގެ (ށ) ގައި ބަޔާން  ވަނަ 8މި ގަވާއިދުގެ   )3(   

(B)  ާނުވަތަ ، ކުއެޖެންސީއެއްގެ ހިއްސާދާރަގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވ

ހިމެނިގެން  ކުނުވަތަ ޕާޓްނަރަ ކުޑިރެކްޓަރަނުވަތަ  ،ޔަކުމަސްއޫލުވެރި
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ގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުްނ  (A)ވިޔަފާރިއަކަށް ކެޓަގަރީ  އުފައްދާ އެހެން

 އެޖެންސީއެއް ހިންގުމަށް.

އެޖެންސީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ތާރީޚުްނ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ   (ށ)  

މި ގަވާއިދާ ނުވަތަ މީގެ  ،(ަފހެއް) ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ފެށިގެން ފާއިތުވި 

ބެޭހ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޫކުރުމާކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި

ދަ ބާޠިލުޮކްށފައިވާ ނުވަަތ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ލަިއސަންސް / ހުއް

 ލައިސަންސް / ހުއްދަ އައުކޮށްދީފައި ނުވާ ވިޔަފާރިއެއް.

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ތާރީޚުްނ   (ނ)  

މި ގަވާއިދާ ނުވަތަ މީގެ  ،(ަފހެއް) ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ފެށިގެން ފާއިތުވި 

އްދަދޫކުރުމާބެޭހ ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ހު

ޚިލާފުވެގެން ލަިއސަންސް / ހުއްދަ ބާޠިލުޮކްށފައިވާ ނުވަަތ  ގަވާއިދުތަކާ

ނުވަަތ  ،ކުކޮށްދީފައި ނުވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ހިއްސާދާރަލައިސަންސް / ހުއްދަ އައު

 ގެންހިމެނިގެން އުފައްދައި ކުނުވަތަ ޕާޓްނަރަ ކުޑިރެކްޓަރަނުވަތަ  ،ޔަކުލުވެރިސްއޫމަ

 ދާ ވިޔަފާރިއެއް.ގެންގަމުންހިން

ޒަފަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަާކ އްވެސް އޮފީހެއްގެ މުވައްއެ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ   (ރ)  

ފަރާތެއް ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއްެގ  އޮތްއާއިލީގޮތުން ގާތް ގުޅުން 

ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް/ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރިއަކާ 

 ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް.

     ވަޒީފާއާބެހޭ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޛުކުރާ މިނިސްޓްރީއާއި   )1(    

 ؛ދަށުގައިވާ ތަންތަންއެ މިނިސްޓްރީގެ 

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ؛  )2(   

 .މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  )3(   

 ތާ ސް އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއެއްވެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން (ބ)  

ވާ ފަރާތެއް ނުވަަތ (ާބރަ) މަސްދުވަސް ހަމަވެފައިނު 12ނުވަތަ ވަކިކޮށްފައިވާާތ 

ފަރާތެއް ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި  އޮތް ޢާއިލީގޮތުން ގާތް ގުޅުމެއް ފަރާތަކާއެ 

ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް/ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ އެފަަދ 

 ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް.
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ވަޒީާފ ، (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ފަރާތަކުން އިމި މާއްދާގެ (ރ) އާ (ޅ)  

، ގެ ގޮތުގައިހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއެއް ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއް

ނުވަަތ ، ގެ ގޮތުގައިޑިރެކްޓަރެއްނުވަތަ ، ގެ ގޮތުގައިހިއްސާދާރެއްނުވަތަ 

 .ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ތާރީޚުްނ   (ކ)  

މި ގަވާއިދާ ނުވަތަ މީގެ  ،(ަފހެއް) ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ފެށިގެން ފާއިތުވި 

ދޫކުރުމާބެޭހ  ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ

ނުވަތަ  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ގަވާއިދުތަކާ

(ީމހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ނުަވަތ  2013/12ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

     ،އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދައިފައިާވ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން

ނުވަތަ އެއްވެސް  ،އެ ވިޔަފާރިއަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ

 އެ ވިޔަފާރިއެއް.، މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާނަމަ

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ތާރީޚުްނ   (އ)  

މި ގަާވއިދާ ނުވަތަ ީމެގ  ،ގެ ތެރޭގައި(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހު 5ފާއިތުިވ  ،ފެށިގެން

އްދަދޫކުރުމާބެޭހ ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ހު

(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން  R-16/2021ނުވަތަ ގަވާއިދު ނަްނބަރު  ގަވާއިދުތަކާ

(މީހުްނ  2013/12ނުވަތަ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު ާއ، އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު)  ފާވަޒީ

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިާވ ، އާ ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)

އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކު، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކު ، އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ

އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް  ،ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކު ޚިލާފުވެގެން

ނުވަތަ އެއްެވސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް  ،ފައިވާނަމަހުށަހެޅި

 އެ ފަރާތެއް ހިމެނޭ ިވޔަފާރިއެއް.، މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާނަމަ

ހުަށހަޅާ ތާރީޚުން  ޖެންސީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެ  (ވ)  

  ،ޓެކުންނުވަތަ  ،ވައްކަން ،ގެ ތެރޭގައިދުވަހު(ަފހެއް) ައހަރު 5ފާއިތުވި  ،ފެށިގެން

ރުމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލަތް ނުވަތަ ފޭނުވަތަ މަކަރާއި ހީ ،ޚިޔާނާތްނުވަތަ 

މައްސަލައެއްގައި އެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުނީެގ ވިޔަފާރިއެއްގެ  ޖިނާއީ

ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކާ މެދު އެއްވެސް  ޓަރަކާމެދުނުވަތަ ޑިރެކް، ސްއޫލުވެރިޔަކާމެދުމަ

ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީުޤ 

 އެ ވިޔަފާރިއެއް. ،ހިނގަމުންދާނަމަ
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އެޖެްނީސގެ މަޢުލޫމާތު 

 އަޕްޑޭޓްކުރުން 

ހުށަހަޅައިފައިާވ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ލައިސަންސް ހޯދުމުގައި  (ހ)  .15

ސަރުކާރުގެ ަބންދު ދުވަސްތައް  ،މަޢުލޫމާތަކަށް އެއްވެސް ބަަދލެްއ އަތުވެއްޖެނަމަ

މިނިސްޓްރީން  ،(ަހތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން 7ލަސްވެގެން  ،ނުހިމަނައި

ސިސްޓަމް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ންގެ މަތީއްކަނޑައަޅާ ގޮތެ

 ނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް މި

މި ގަވާއިދުގެ  ،ނުކޮްށފިނަމަ  ޢަމަލުގޮތަށް  ްށފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ (ށ)  

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ށްަފއިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 58

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

ލައިސަްނސް  ގެއެޖެްނސީ 

 އައުުކރުން 

          ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ގެވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ (ހ)    .16

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުިރން، ލައިސަންސް އައުކުރުމަްށ ހުށަހެޅުމަްށ  30

މެނޭޖްމެންްޓ އެެޖްނސީ ން އެމްޕްލޯއިމެންޓް ނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީމި

 ވާނެއެވެ.ޅަންއައުކުރުމަށް ހުށަހަލައިސަންސް ، މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލައިސަްނސް އައުކުރަން  (ށ)  

ގޮތުގެ  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 55މި ގަވާއިދުގެ  ، ހުށަނާޅައިފިނަމަ

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންސް  ،ންމަތީ

 ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ްނ، ލައިސަްނސް ހިފަހައްޓާާތ ގޮތުގެ މަތީ  ްށފައިވާގައި ބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ (ށ)  (ނ)  

 މި ގަވާއިދުގެ  ، (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް އައު ނުކޮށްފިނަމަ 30

ްނ ލައިސަންސް ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 54

 ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވަޒީާފ ހަމަޖައްސައިދޭ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ރ)  

ެއ އެޖެްނސީއަކުން ވަޒީފާ ، ފައިވަނިކޮށްއިންސީއެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައެޖެ

 ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ހާލަތުގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ  ށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮ  (ބ)  

ިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގަ ،ނަމަޚިދުމަތެއް އެޖެންސީއަކުން ދީފި އެއްވެސް

 ން އެ އެޖެންސީއަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީ
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ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

ލައިސަްނސް  ގެއެޖެްނސީ 

ެދވޭނެ ނު ކޮށްއުއަ

 ހާލަތްތައް 

ވަތަ ނު ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ށްފައިވާކޮވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 13މި ގަވާއިދުގެ    .17

ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ލައިސަންސް އައުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް  ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 ފެންނަ ނަމަ، ލައިސަންސް އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

ލައިސަްނސް  ގެއެޖެްނސީ 

 ކުރުން ލުބާޠި

 ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ،ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ)   .18

އެ އެޖެންސީއެއް ހިންގުމުެގ  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ކޮށްފިނަމަ

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  )1(   

ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި  އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ،ފަރާތުން

 ؛ހުށަހެޅުން

ރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ ތެ ށްފައިވާކޮވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 13މި ގަވާއިދުގެ  )2(   

 ؛ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަނުވުން

ވަޒީފާ ްނ ގޮތުެގ މަތީ ށްފައިވާކޮވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 16މި ގަވާއިދުގެ  )3(   

 ؛ންސީގެ ލައިސަންސް އައުނުކުރުންހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެ

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެންގުން.                          )4(   

މި ލައިަސންސްގެ ދަށުްނ  ،ގެ ލައިސެންްސ ބާޠިުލ ކުރެވޭނީ (C)ކެޓަގަރީ  (ށ)  

ދޭ އެހެން ފަރާތަކަްށ ވަޒީފާ ،ބިދޭސީން ނަގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންރާއްޖޭދިވެހި

 ކުރުމުން ނުވަތަ އެ ބިދޭީސންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިުލކުރުމުންނެވެ. ބަދަލު

ްއަސއިދޭ ވަޒީފާ ހަަމޖަ

އެޖެްނސީ ހިްނގާ 

 ުމްއވަްއޒަފުން  އިފަރާތާ

ވަނަ  6 މި ގަވާއިދުގެ ،ން އެޖެންސީ ހިންގައި ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ  .19

އާއި ޓަކައި ކީ އެޮޕއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

 ވާނެއެވެ.  ކުރަންނު އްޔައަންސީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުން އެޖެ

ކީ އެޕޮއިންޓްެމންޓް 

 އްޔަނުއަ ހޯލްޑަރ 

 ކުރުން 

20.  

 

 

 ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ހިންގުމުގައްޔާއި ،ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރަކީ (ހ)

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ށްފައިވާކޮވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 6މި ގަވާއިދުގެ 

ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމުަގއި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަާދކުރާ ޑިރެކްޓަރު 

 ނުވަތަ މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ ޕާޓްނަރެވެ.
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 ކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާން ވަނަ 8 ޔާއިމާއްދާގައް ވަނަ 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި ބަޔާން ،އެމްޕްލޯއިމެންޓް ސަރވިސް ލައިސަސް ދޫކުރެވެނީ

 ކުރުމުންނެވެ. އްޔަނުއަޕޮއިންޓްމެންްޓ ހޯލްޑަރ ން ކީ އެގޮތުގެ މަތީ

ރާ ފަރާތަކީ ތިރީގައި ކުއްޔަނުއަ ހޯލްޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެޕޮއިންޓްމެންޓްކީ  (ނ)  

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ފުިރހަމަވާ ފަރާތެއް ތައްޝަރުޠު ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއް  ،ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ،ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިއެއްއެ  )1(   

 ؛ވުން ކަމުގައި

 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ  R-16/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  )2(   

އެމްޕްޯލއިމަންޓް  ކޮށްފައިވާއަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ަގއި ބަޔާން

 ވުން. އިންޓަރމީޑިއަރީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި

  ކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއ ނުއްޔައަ ހޯލްޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެޖެންސީ ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް (ރ)  

ނުަވތަ އެހެން ފަރާތަަކށް މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުކުރަްނ  ،އެ ވިޔަފާރިން ވަކިވެއްޖެނަމަ

 އުސޫލެއްގެ ބޭނުންވާނަމަ ނުަވތަ ބަދަލުވެްއޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާ

 ވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށްމެދު ން އެމްޕްލޯއިމެންޓް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްމަތީ

 ވާނެއެވެ.ކުރަން އްޔަނުއައިންޓްމެންޓް ޯހލްޑަރެއް އައު ކީ އެޕޮ ،އަންގައިއެކަން 

 ކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައިފައި އްޔަނުއަޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯްލޑަރ އައު ކީ އެ (ބ)  

ން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައި ނުވަނީސް ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ޯހލްޑަރ އެ ވިޔަފާރިއަކު

 ން ެއ އެޖެންސީއަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާބަޔާން

ވަނަ  54ފައިވާ ލައިސަންސް މި ގަވާއިދުގެ ށްއެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮ )1(   

  ؛ރުންން ބާޠިލުކުގޮތުެގ މަތީ ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންމާއްދާ

  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 56މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ އެޖެންސީއެއް )2(   

 ކުރުން؛ރިމަނާހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫ(ތިީރސް 30,000/-ން ގޮތުގެ މަތީ

ްނ ޮގތުގެ ގޮތުެގ މަތީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 57މި ގަވާއިދުގެ  )3(   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ  ،މުއްދަތަށް(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ  3

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ލައިސަންސެއް އެ އެޖެންސީއަކަށް ދުލެއް
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ކީ އެޕޮއިންޓްެމންޓް 

 އްޔަނުއަ  ރަކަށްހޯލްޑަ

 ނުކުރެޭވނެ ފަރާތްަތއް 

އްޔަނެްއ އަފަރާތްތައް  ކޮށްފައި މިވާތިރީގައި ބަޔާން ،ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރެއްގެ ގޮތުގައި    .21

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކުރަން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ވޭތުވެދިަޔ އްޔަނުއަކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ  (ހ) 

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ލައިސަންސް ، (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި 5

ނުވަތަ   ،ކޮށްދީފައި ނުވާ ވިޔަފާރިއެއްބާޠިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ލައިަސންސް އައު

ނުވަތަ   ޑިރެކްޓަރެއްނުވަތަ  މަސްއޫލުވެރިއެއް، ނުވަތަ  ހިއްސާދާރެއް، ނުވަތަ 

 ޕާޓްނަރެއް.

ކުރަން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ވޭތުވެދިަޔ ޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ އައްޔަނުކީ އެ (ށ) 

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި، މި ގަވާއިދާ ނުަވަތ މީގެ ކުރިްނ  5

ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެޭހ 

ދޭސީން (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބި R-16/2021ގަވާއިދުތަކާއި ނުވަތަ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

(މީހުން  2013/12ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބެހޭ ގަވާއިދުއަދާކުރުމާ ވަޒިފާ

ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާޫނނު) ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ަދުށން ހަދައިފައިާވ 

އެ ފަރާތަކާމެދު އެްއވެސް ފިޔަވަޅެއް  ،އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން

އެއްެވސް މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާ ނުަވަތ  ނުވަތަ ،އަޅައިފައިވާނަމަ

 ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއް.

ކުރަން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ވޭތުވެދިަޔ ޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ އައްޔަނުކީ އެ (ނ) 

   ޚިޔާނާތްނުވަތަ ޓެކުން ނުވަތަ ވައްކަން  ،(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5

މައްސަލައެއްގައި އެޫނންވެސް  އީުރމުގެ ނުވަތަ ޖިނާލަތް ނުވަތަ ފޭހީނުވަތަ މަކަރާއި 

ނުވަތަ އެއްވެސް  ،އެ ފަރާތަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ

 މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވެފަިއވާ ފަރާތެއް.

ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ   އެއްވެސް އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާއި ބަޔާންތިރީގަ (ރ)  

(ބާރަ)  12ވަކިކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން  ނުވަތަ  ފަރާތެއް ފައިވާވަޒީފާއިން ވަކިވެ

 މަސްދުވަސް ހަމަވެފައިނުވާ ފަރާތެއް.

     ކުރާ މިނިސްޓްރީއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޛު )1(   

 ނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން؛އެ މި

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ؛ )2(   
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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން. )3(   

ްނސީ އެޖެ

ރެޕްރެެޒންޓޭޓިވުން 

 ުކރުން އައްޔަނު

އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުންަނކީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކުން  (ހ)   .22

ޚިދުމަތްތައް  ކޮށްަފއިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 6މި ގަވާއިދުގެ ދެވޭނެކަމަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ތިރީގަިއ  ،ކުރެވޭނީ އްޔަނުއަޒެންޓޭޓިވުންގެ ގޮތުގައި އެޖެންސީ ރެޕްރެ (ށ)  

 ޝަރުޠު ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކެވެ. ކޮށްފައިވާބަޔާން

ފަރާތެއް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޓަމީޑިއަރީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  )1(   

 ؛ކަމުގައިވުން

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންސް ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  )2(   

 ؛ވުން އެ އެޖެންސީގެ ދާއިމީ ދިވެހި މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި

ފަރާތެއް ކަމުގައި  ށްފައިވާވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮ 21ގެ މި ގަވާއިދު )3(   

 ނުވުން.

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ަވަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )2(މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  (ނ)  

އިންޓަމީޑިއަރީ ލައިސަންސްގެ ކޯސް "ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

     ކުރާތާޝާއިޢު މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މީޑިއަރީސް" އިންޓަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  6ގެ މި ގަވާއިދު ،(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި 1

އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ފުރިހަަމ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ކުރަންވާނެއެވެ.  

      މި ގަވާއިދުގެ އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވެއްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކު ލައްވައި،  (ރ)  

އެ ފަރާތެއް  ،ވާނީޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 6

ޓްރީްނ ކޮށްފައިވާކަން  މިނިސްއްޔަނުއަޒެންޓޭޓިވެއްގެ ގޮތުގައި ރެޕްރެ އެޖެންސީ

ން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި އެޖެންސީ ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތީ

ކޮށްފައިވާ ފަރާެތއް ވަޒީފާއިްނ އްޔަނުއަޒެންޓެޓިވެއްގެ ގޮތުގައި ރެޕްރެ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތާ ނުވަތަ ވަކިވާާތ  ،މަވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ވަކިވެފައިވާނަ

 ތެރޭގައި ިމނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. (ހަތެއް) ދުވަހުގެ 7
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 ފައި އިން މަޢުލޫާމތު އަންގަތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން (ބ)  

ން ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 58އިދުގެ މި ގަވާ ،ނުވާނަމަ

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

އެޕޮއިންޓްެމންޓް  ކީ

 އާއިހޯލްޑަރސް 

އެޖެްނސީ 

ރެޕްރެެޒންޓޭޓިވުން 

ނުކޮށް  އްޔަނުއަ

 ޚިުދމަތްިދނުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯލްޑަރުން އަދި  20މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .23

ނުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ެއފަދަ މަޤާމުތަކަްށ އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުން އައްޔަން 

ވަނަ މާއްދާގައި  6ގެ މި ގަވާއިދު ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް

 ޚިދުމަތްތައް ދިުނމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ގޮތުގެ  ށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ވާ އެޖެންސީތަކާމެދުމި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު (ށ)  

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.މަތީ

ވަނަ  54މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ ލައިސަންސްށްއެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮ )1(   

  ؛ރުންން ބާޠިލުކުގޮތުެގ މަތީ ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

 ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 56މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ އެޖެންސީއެއް )2(   

  ؛ރުން) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުހާސް(ތިީރސް -/30,000ން ގޮތުގެ މަތީ

        ންގޮތުެގ މަތީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާން 57މި ގަވާއިދުގެ  )3(   

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ދޫކުރާ  1

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ލައިސަންސެއް އެ އެޖެންސީއަކަށް ދުލެއް

ކީ އެޕޮއިންޓްެމންޓް 

 އާއިރސް ހޯލްޑަ

އެޖެްނސީ 

ޓިވުްނގެ ޓެރެޕްރެެޒންޓޭ

 މަޢުލޫމާތު ހުށަެހޅުން 

އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުންގެ ލައިސަންްސ  އާއިއެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރސް ކީ (ހ)  .24

ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ 

        މަޢުލޫމާތަށް ަބދަލު އަންނަތާ  ،މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް އަިއސްފައިވާނަމަ

 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ައންގަންވާނެއެވެ. 7

ން މިނިސްްޓރީއާ މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

 ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 58މި ގަވާއިދުގެ  ،ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ
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ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

އެޖެްނސީެއްއގެ 

ވަޒީާފގައި ބިޭދސީން 

 މަނާކުުރން ގެްނގުޅުން 

      ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .25

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަިއ  ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާން 6

 މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީްނ ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވާ އެޖެންސީތަކާމެދު (ށ)   

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.މަތީ

ވަނަ  54މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ ލައިސަންސްށްއެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮ )1(   

  ؛ކުރުންން ބާޠިލުގޮތުެގ މަތީ ށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

 ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ  56މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ އެޖެންސީއެއް )2(   

ންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއިން (ފަ -/50,000ން ގޮތުގެ މަތީ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅުނު ކޮންމެ  ކުރުމާއި،ޖޫރިމަނާ

  ؛ރުންރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކު) (ފަސްހާސް 5,000/-ބިދޭސީއަކަށް 

ްނ ޮގތުގެ ގޮތުެގ މަތީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 57މި ގަވާއިދުގެ  )3(   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެއްވެސް  ،(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2

 ލައިސަންސެއް އެ އެޖެންސީއަކަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 

 ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑުތައް 

 ދިނުން ފާ ހޯދައި ބިދޭސީންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަޒީ  :އެއްވަނަ ބައި 

ބެޭހ އަދާކުރުމާ ފާ(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީ R-16/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު   (ހ)   .26 ބިޭދސީން ރެްކރޫޓްކުރުން 

ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީން ރެކްރޫޓް 

ވަޒީފާ ދޭ ކުރުމުގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 

 ،ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ހޯދުމާއި

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލައަށް އްޔަނުއަވަޒީފާއަށް 

      ،އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރާނަމަ ކުރަންވާނީ ،ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް

ހުއްދަތައް ިލބިފައިވާ ވަޒީާފ ހަމަޖައްސައިދޭ  ށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަުރ ނަމަވެސް،  އޮތް މާއްދާގެ (ހ) ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި  (ށ)  

2021/R-16 ަެގ  އަދާކުރުމާ ެބހޭ ގަވާއިދު) ފާޒީ(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވ
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 ބާރުތަކާއި ދައުލަތުގެ ،ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 4ގެ  1ޖަދުވަލު 

ދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ވަޒީފާ ، މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުން

އަދި އެ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ  ،މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓް ކުރަންވާނީ

ދުގެ މި ގަވާއި ،ހުއްދަތައް ހޯދުމާއި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރާންވާނީ

އެޖެންސީއެއް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ، ަފއިވާށްދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮ

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ތަކުން މި މާއްދާގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާ ،ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

 -/50,000 ،ގޮތާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކޮށްފިނަމަ ކޮށްފައިވާބަޔާން

ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް  އިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި،(ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ

 މަގުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. (ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ -/5,000

ބިޭދސީން 

ރެކްރޫޓްކުެރވޭނެ 

 ގޮތްތައް 

ވަޒީފާތަކަށް ބިޭދސީ މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ހ)    .27

ގޮތުގެ (ދޭއް)  2 ށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،އެޖެންސީތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ

 ންނެވެ.ތެރެއިން ގޮތެއްގެ މަތީ

ބޭރުގެ އެޖެންސީއެއް ނުވަަތ ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކުން )1(   

 ؛ންއެޖެންޓެއް މެދުވެރިނުކޮށް ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދައިދިނުމާއި ގެނައު 

އެޖެންޓެްއ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން ބޭރުގެ އެޖެންސީއެއް ނުވަތަ  )2(   

 މެދުވެރިކޮށްގެން ވަޒީފާއަށް މީހުްނ ހޯދައިދިނުމާއި ގެނައުން.

ން ބޭރުގެ ގޮުތގެ މަތީ ށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ )1(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

އެޖެންސީއެއް ނުވަތަ އެޖެންޓެއް މެދުވެރިނުކޮށް ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދައިދީގެން 

    ،ންވާނީހޮވަ އެ ވަޒީފާތަކަށް ީމހުންއަދި  ންވާނީވަޒީފާއަށް މީހުން ޯހދަމުގައި، ގެނައު

 މާެބހޭ އެ ވަޒީފާތަކަށް ީމހުން ހޮވު އަދި އުމެއްގައި ވަޒީފާއަށް މީހުްނ ހޯދައިޤައެ 

 މިންަގނޑުަތކާ ޚިލާފުނުވާނޭ  އިންޓަރނޭޝަނަލް އިޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާ

 ންނެވެ.ގެ މަތީއްގޮތެ

ން ބޭރުގެ ގޮުތގެ މަތީ ށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ )2(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

     ންވާނީ އަދި ށްގެން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދައެޖެންސީއެއް ނުވަތަ އެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮ

ންވާނީ ނުވަތަ ގެންނަންވާީނ، އެ އެޖެންސީއެއް އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވަ

ވަޒީފާ ، އެ އެޖެންސީއަކަށް ނުވަތަ ެއޖެންޓަކަށް،  ސަރުކާރުންނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ

ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 
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އުމެއްގައި ވަޒީފާއަށް މީހުްނ ޤަތަ އެޖެންޓެްއ މެދުވެރިކޮށް އެ އެޖެންސީއެއް ނުވަ

ައދި އެ ވަޒީފާތަކަްށ އުެމއްގައި ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދައި ޤައެ  ،ނަގަންާވނީ ގެންހޯދައި

ނޑުތަކާ އިންޓަރނޭޝަަނލް މިންގަ އިތަކާމާބެހޭ ޤާނޫުނތަކާއި، ގަވާއިދުމީހުން ހޮވު

 ންނެވެ.ގެ މަތީއްގޮތެ ޚިލާފުނުވާނޭ

ން، ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން )2(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ރ)  

ވަޒީާފ ގެންނަ ފަރާތްތަކުން، އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދައި 

ބެހޭ ޖެންސީއާކުރާ ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ އެމަޖައްސައިދޭ ފަރާތުން މުޢާމަލާތުހަ

ން ސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީމިނިމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް 

   މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ން، ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާ ބަރުގައި ބަޔާންވަނަ ނަން )2(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ބ)  

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދައިގެން ގެންނަ ފަރާތްތަކުން، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމުގައި 

، ނުވަތަ ގެނައުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުގެ އެޖެންސީއާއެކު

  ،އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލައި ގެންކަންތައްތައް ހިމަނައި ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން

ސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިނި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ،ސޮއިކޮށް ގައިއެއްބަސްވުމުއެ 

   ން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގޮތެއްގެ މަތީ

  ؛އެޖެންސީގެ ނަން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ )1(   

 ؛ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް )2(   

 ؛ނަްނބަރު ނަންބަރާއި ފެކްސް ފޯނު )3(   

 ؛އެޑްރެސް އީމެއިލް )4(   

 ؛މަޢުލޫމާތު މަސްއޫލުވެރިންގެ  )5(   

           އެޖެންސީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ )6(   

އެޖެންސީއަކަށް ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން އެ  އެ އެޖެންސީއެއް ނިސްބަތްވާ

 .މަޢުލޫމާތު ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ހުއްދައިގެ

ދިވެިހާރއްޭޖގައި ވަޒީފާ 

ބިޭދސީ އަދާުކރާ 

މަަސއްކަތްތެިރން ވަޒީފާ 

އަދާުކރުުމގެ ހުްއދަ 

ބިދޭސީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދޭ ފަރާތްތަކުން،   .28

ހުއްދައިގެ ކަންކަްނ  ،މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުާމއި
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ުހއްަދިއގެ  ،ހޯދުާމއި

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ( R-16/2021 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ބަލަހައްޓައި ހިންގަންާވނީ

 ްނނެވެ. ގޮތުގެ މަތީ އިވާކޮށްފަމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންވަޒީފާ އަދާކުރު

އަށް ހޯަދއިެގން  ވަޒީފާ 

ިބޭދސީންނާ  ންނަގެ

ގުިޅގެްނ، ވަޒީފާ 

ހަމަަޖއްަސއިދޭ 

އެޖެްނސީތަކުން 

މަްސއޫލުވާްނޖެހޭ 

 ކަންތައްތަާކއި ޒިންމާަތއް 

ރާއްެޖ ، ރާއްޖެ ގެންނަ މީހާ ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިވެގެން (ހ)   .29

ން ވަީޒފާ ދޭ ފަރާތުން ކަންކަ ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ،ކުރިންގެނައުމުގެ 

 ވާނެއެވެ.ކުރަން

ރާއްޖެ އަންނަ މީހާ ރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަީނ، ެއ ވަޒީާފ  )1(  

 ؛ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިވެގެންކަން އެ މީހާއަށް އެންގުން

ވަޒީއާބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫާމތު އެ މީހާއަްށ ރާއްޖެ އަންނަ މީހާ އަދާކުރާ  )2(  

 ؛ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

 ،ޓަކައި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގެންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް )3(  

އެ މީހަކަށް ވަޒީފާ  ،އެ މީހަކާއި ،އެ މީހެއްގެ ޤައުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން

އެ ލިޔުމުގެ އަސްލާ  ދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުެމއްގައި ސޮއިކޮށް،

އެ ލިޔުމުގެ އަސްލާ ،  ވަޒީފާ ލިބޭ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށް ،އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް

ކޮްށ މަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގައި ފައިލުވަޒީފާ ހަ ،އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް

 ؛ބެލެހެއްޓުން

، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތަާކބެހޭ މަުޢޫލމާތާއިރާއްޖޭގައި  )4(   

ވަޒީފާގައި ، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ކުރުން މަނާ ކަންތަްއތަކާއި

 ؛ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބިދޭސީ މީހާއަށް ެއންގުން

ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތާއި ވަީޒފާ ޭދ ެއ ވަޒީފާ ، ރާއްޖެ އަންނަ މީހާއަށް  )5(   

 ފަރާތާ މުޢާމަލާތުކުރާނެ އިންތިާޒމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

ރާއްޖެ އެތެރެވާ  ،ރާއްޖެ އަންނަ މީހާ ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން (ށ)  

ށް ކުރަންޖެހޭ ޔަފާ ދޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމާ ހަމަވަޒީ ،ވަގުތުން ފެށިގެން

ވަޒީފާ ަހމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން މަސްއޫލުވާންޖެހޭ  ،މަސައްކަތްތަކަކީ

ން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން މަސްއޫލުވާންޖެހޭ މަތީ ކަންތައްތަކެވެ. މިގޮތުގެ

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި  ،ކަންތައްތައް

 އެ ބިދޭސީމީހާއާ ،ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީ މީާހ ރާއްޖެ އައުމުން )1(   

 އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި އެޖެންސީއާ ދެމެދު ގުޅޭގޮތުން
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އޭނާ އަންނަ ވައިގެ ބަނދަރަކުން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެހެން  ،ންމަތީ

  ؛މީހާ ހަވާލުކުރުން ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާ އެ ،ބަނދަރަކުން އެ މީހާއާ ހަވާލުވެ

ފާ ދޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ަވޒީވަޒީފާއަށް ގެންނަ  )2(   

  ކާއި ބޭނުންތަށް އޭނާއަށް ބޭނުްނވާ އަސާސީ ޔަފަރާތާ ހަވާލުކުރުމާ ހަމަ

 ؛ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުންޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަ ކުެރވޭނެ

މީހަކު  އެ ،ގޮތަކަށް ބަލިވެއްޖެނަމަކުއްލި އަކުވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީ )3(   

 ހުރި ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ހުރި ތަނަކާ އެންމެ ކައިރީގައި

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުްނ ، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 ؛ހައި ކަންތައްތައް ބެލެެހއްޓުންއެ މީހާއާ ހަވާލުވަންދެން އެ މީާހގެ އެންމެ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުެގ ކުރިން  ،އަކުވަޒީފާއަށް ގެންނަ ިބދޭސީ )4(   

ރާއްޖެއިން އެ ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާ ހަމަަޖއްސައިދޭ ، ނިޔާވެއްޖެނަމަ

އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ  ،އެޖެންސީގެ ޚަރަދުގައި އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު

 ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވުން ނުަވތަ ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުން.

      ފުރަތަމަ ، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އަކުބިދޭސީވަޒީފާއަށް ގެންނަ  (ނ)  

ވަޒީފާ ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 3

ކޮށްފަިއވާ އެއްބަސްވުމާ އި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާ

ވަޒީފާ ހަމަޖަްއސައިދޭ އެޖެންސީން  ،އުފުަލްނޖެހޭ ޒިންމާތައްން މަތީ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 ފުރިހަމައަށް އުފުލުން. 

އެއްބަސްވުމުގައި ިހމަނަން ލާޒިމުވާ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން  (ރ)  

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މަޢުލޫމާތު

ރާތުން ހޯދާ ފަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ދޭ  )1(   

 ؛ޚިދުމަތުގެ ތަފުސީލު

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުްނ  )2(   

ޭބނުންާވ މީހުްނ ހޯދަން  ،ރެކްރޫޓްކުރަން ބޭނުންާވ މީހުންެގ އަދަދުތަކާއި

 ؛ވަޒީފާތަކުގެ ތަފުސީލު
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އެ މީުހްނ  ،މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ންސީ މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫޓްކުރާއެޖެ )3(   

 ހިއްސާކޮށް ބަަލހައްޓާނެ  ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެފަރާތުން ރެކްރޫޓްކުރާ

 ؛ގޮތް

    މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން  ންސީ މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫޓްކުރާއެޖެ )4(   

 ކޮށްފައިވާ ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން އެ މީހާއަށް ދޭންޖެހޭނެކަަމށް

 ؛މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ގޮތްތައް

މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު އޭނާއާ  ންސީ މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫޓްކުރާއެޖެ )5(   

ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެޭހ 

ޒިްނމާތަކާއި  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޒިންމާތައް ކަމަށް

ށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެނޫންވެސް އެހެނިހެން ޒިންމާަތއް އަދާކުރުމަ

  ؛ގޮތް

ވަޒީފާއަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ފެންވަުރ  )6(   

ގޮތް.  ނުވަތަ ޝަރުޠު ނެތިއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ލުމަްށ އިޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މީހަކު ފޮނުވަލަން ޖެހިއްއިމީހަކު ފޮނުވައަދި އެ 

 ؛ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތުންކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާނެ 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  ،ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއަކަށް ގެނައުމުގައި )7(   

އެޖެންސީން މަސްއޫލުވާންޖެޭހ ކަންކަމާއި، ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތުްނ 

ކޮންމެ ، ހެންއެއްވެސް އޮޅުމެއް ނާރާނޭ، މަސްއޫލުވާންޖެހޭ ކަންކަން

ކިވަކިން ބަޔާްނކޮށްފަިއ ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ތަފުސީލުކޮށް ވަ

 ؛އޮތުން

ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ބިޭދސީ މީހާާއ ، ކަންތައްތަކާއި ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި ބަޔާން )8(   

ގެ ހިސާބު އެ ޚަރަދުތަކު ،ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރާނެ ފަރާތާއި

 ؛ބަލަހައްޓާނެ ޮގތްތައް

ފީތައް ނެގުމަްށ ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތުގެ ފީއާއި )9(   

 ؛ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ

ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން  )10(   

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.
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ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިޭދ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ގޮތަކާ ޚިލާފަށް (ބ)  

 ކޮށްފައިވާ . އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންއެޖެންސީއަކުން ޢަމަލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި  58މި ގަވާއިދުގެ  ،ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު

 ން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ދިނުން ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައި ދެވަނަ ބައި: 

އިން ދިވެިހންނަށް ާރއްޖެ 

 ވަޒީފާ ހޯަދިއދިނުން 

ންނަށް ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހީ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން  .30

 މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖޮބް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ. ،ވާނީހަމަޖައްސައިދޭން

ދިވެިހންނަށް ާރއްެޖއިން 

ބޭރުން ވަޒީފާ 

 ހޯދަިއދިނުން 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ފަރާތްތަްއ މެދުވެރިވެގެން  (ހ)  .31

ވަނަ  8ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ދިވެހިން ފޮނުވޭނީ، މި ގަާވއިދުގެ 

ވަޒީާފ  ،ގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން (A) ކެޓަގަރީ ކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބަޔާން

  ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކަށެވެ.

 ވަޒީފާ ޯހދައިދޭ ޤައުމެއްގެ  ،ވާނީރުން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭންދިވެހިންނަށް ރާއްޖެއިްނ ބޭ (ށ)  

 ގޮތެއްގެ  ނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިާލފުނުވާނޭދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާ އި،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ

 ންނެވެ.މަތީ

ބޭރަށް ވަޒީފާ އެއް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖެއިންވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ (ނ)  

 ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި، އިވަޒީފާއާއެ ފަާރުތން އަދާކުރާ  އަދާކުރަންދާ ފަރާތަށް،

 ،ވަޒީފާ އަދާުކރާ ޤައުމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ބެހޭގޮުތންނާއި އި،ވަޒީފާގެ މުއްދަތާ

ޤާނޫނާިއ  ްނޖެހޭދޭސީން ޢަމަލުކުރަވަޒީފާ އަދާކުރަން އެ ޤައުަމކަށްދާ ބި

 ، ހަމަޖައްސައިއެޖެންސީއާ މުޢާމަލާތުކުރާނެ ގޮތްތައް ،ގަވާއިދުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ

 ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަޒީފާ  (ރ)  

 ކޮށްފައިވާ (ނ) ގައި ބަޔާންމި މާއްދާގެ ،އަދާކުރަންދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތާއި

މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ޚިދުމަތް ދިނުން  މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ތިންވަނަ ބައި: 

 ށްފައިވާ ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮ )3(ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  8މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)   .32 ދެޭވނެ ޚިުދމަތްަތއް 

ތިރީގައި  ،ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ އެޖެންސީތަކަށް ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް (C)ކެޓަގަރީ 

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

ކުރު ، އެކި ބާަވތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަަކށް ނާވާބި ތަކަށްޕްރޮޖެކްޓް )1(   

    ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ ، މުއްދަތުގެ މަސަކަތްތަކަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުން

 ؛އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

         ގެވެށި މަސަކަތްތަކަށް ބޭނުްނވާ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ  )2(   

 އެ މަސަކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުަވއްޒަފުން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ތަކަށް ޔާންޮކށްފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބަަވނަ ނަންބަރު )1(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

ވަކި މުއްދަތެއްގެ  ،ކުރެވޭ މަސައްކަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ބިނާކޮށްގެން

 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. ކޮށް ނިންމުމަށް ޕްލޭންޮކށްގެން ތެރޭގައި

ކުރު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި )1(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

 (ހައެއް) މަސްދުވަހަްށ ވުރެ ކުރު މުއްދަތަށެވެ. 6 ،އެވަނީ

 ޮގތަށް މޭން ޕަވަރ ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 1 މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ރ)  

މިނިސްްޓރީން އާންމުކޮށް ސަޕްލައިކުރެވޭނީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކަން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުލާނު

ގެވެށި ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  )2(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ބ)  

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ގޭބިސީތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ  ،މަސައްކަތްތަކަކީ

 މަސައްކަތްތަކެވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ސަޕްލައިކުރެވޭނީ ގޮތަށް މޭން ޕަވަރމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ޅ)  

 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަުކރާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. 

ސަޕްލައިކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ނޫން  މޭން ޕަވަރމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ކ)  

 އެހެން ޚިދުމަތްތައް އެޖެންސީތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެ މަތީ ،ތަކާ މެދުމި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ އެޖެންސީ (އ)  

  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ވަނަ  55މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ ަލއިސަންސްށްއެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮ )1(   

(ހައެއް) މަސްދުވަހުެގ  6ން މަތީ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

 ؛މުއްދަތަށް ހިފެހެއްުޓން

       ްނ ގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 56މި ގަވާއިދުގެ  )2(   

އެ އެޖެންސީއަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅުނު ކޮންމެ ބިޭދސީއަކަށް 

 (ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން ޖޫރިމަނާކުރުން. -/5,000

 މޭން ޕަަވރ ސަޕްލައި

ކުރުުމގެ ޚިުދމަތް 

ދިނުުމަގއި ގެްނގުޭޅނެ 

 މުަވއްޒަފުން 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ  (ހ)  .33

ދިވެހިރާްއޖޭގައި ބިދޭސީން ( R-16/2021 ގަވާއިދު ަނންބަރު، ނަމަ ގެންގުޅެންވާނީ

ހުއްަދތައް ލިބިފައިވާ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން )ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ،ގެންގުޅުމަށް ުހއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައިސަޕްލައި ކުރުމުގެ މޭން ޕަވަރ  (ށ)  

ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެޭހ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (R-16/2021  ގަވާއިދު ނަންބަރު

ޕްރޮފެޝަނަްލ ކެޓަގަރީ ަމޤާމުތަކުގައި ތިޭބ -ނޮން ކޮްށފައިވާގައި ބަޔާން )ގަވާއިދު

 މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ޚިލާފުވާ އެޖެންސީތަކާމެދު މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާ (ނ)  

 އެޅޭނެއެވެ.ވަޅު ޔަން ފިގޮތުގެ މަތީ

ން މަތީ ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން ވަނަ މާްއދާގައި 55މި ގަވާއިދުގެ  )1(   

ވަހުގެ (ހައެއް) މަސްދު 6ފައިވާ ލައިސަންސް ށްއެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮ

 ؛މުއްދަތަށް ހިފެހެއްުޓން

       ން ގޮތުެގ މަތީ ކޮށްފައިވާްއދާގައި ބަޔާންވަނަ މާ 56މި ގަވާއިދުގެ  )2(   

އެ އެޖެންސީއަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅުނު ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް 

 (ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން ޖޫރިމަނާކުރުން. -/5,000

މޭން ޕަަވރ ސަޕްލައި 

ކުރުުމގެ ޚިުދމަތް 

ދިނުުމަގއި ގެްނގުޭޅނެ 

34.   

  

މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މުަވއްޒަފުންނަކީ، އެ ވަޒީފާ 

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ވާތީ، ެއ 

ދުގައި ފައިވާ ގަވާއިދައިއެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަ ނާއިވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ،ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށް
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މުަވއްޒަފުްނގެ ކަންކަން 

 ބެލެހެއްޓުން 

އެންމެހަިއ ކަންކަން އެ ވަޒީފާ ހަމަޖަްއސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އެޖެްނސީާއއި ިޚދުަމތް 

ެދމެދު ހޯދާ ފަރާތްތަކާ 

އެްއބަްސވުެމއް 

 ކުރުން މުޤާއި 

 ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ ވަނަ ނަްނބަރުގައި  )1(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  32މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)   .35

އެޖެންސީއާއި  ،ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނީ މަސައްކަަތށް މޭން ޕަވަރ ތަކަށް ބިނާވާޕްރޮޖެކްޓް

 އްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެ

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުން ލާޒިމުާވ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ށ)  

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މަޢުލޫމާތު

 ؛ެގން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލުމުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށް )1(   

 ؛މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ޚިދުމަތަށް )2(   

 ؛މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ތަފުސީލު )3(   

 ؛މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު )4(   

 ؛ އަދަދުބޭނުންވާ މުވައްފަޒުންގެ )5(   

       ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާިއ ، މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުމަށް )6(   

ނުވާނެ ގޮތެއްެގ  ޟުރުޢާފައިާވ ގަވާއިދުތަކާ ތަދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަ

 ؛ން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ޮގތްމަތީ

 ފީ ދައްކާ ގޮތް. ގެ އަދަދުތަކާއި،ޚިދުމަތުގެ ފީ )7(   

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންެގ އަމިއްލަ  69ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގެ  )8(   

 .މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުން

އެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅުންހުރި  ،ެއއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއާއި ށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ (ނ)  

އެޖެންސީ އެމްޕްލޯއިމެންޓް ން މަތީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ  ،މަޢުލޫމާތު

 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހަކުްނ  1ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ  މެނޭޖްމެންޓް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. މިނިސްޓްރީއަށް

 ށްފައިވާވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮ )2(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  32މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

ްށ ލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަޢުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ، ގެވެށި މަސައްކަތްތަކަށް

 ތައްސީދުރައެ  ،ތައްޔާރުކޮށް ސީދުރަ ޚިދުމަތް ދެެވނުކަމުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
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       ން މިނިސްޓްރީއަށް ތީމަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ، ބަލަހައްޓައި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުސަޕްލައިކޮށް )1(   

 ؛ކުރެވޭ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ލައްވައި )2(   

 ؛މަސައްކަތް ކުރާ ތަން )3(   

 ؛މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ ވަގުތު )4(   

 ؛ފީ ދައްކާ ގޮތް ގެ އަދަދުތަކާއި،ޚިދުމަތުގެ ފީ )5(   

 ކުރުން ހިއްސާ ބެލެހެއްޓުމާއި  ހަތަރުވަނަ ބައި: މަޢުލޫމާތު 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނު ، އެޖެންސީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް (ހ)  .36 ބެލެހެއްޓުން  މަޢުލޫމާތު

ޚިދުމަތް  ،ޚިދުމަތަށް ނެގުނު ފީއާއި ،ފަރާތްތަކާއި، ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތާއި

ިޚދުމަތާ ގުޅިގެން  ކާއިްތ ފޯރުކޮށްދެވުނު ގޮތްތަޚިދުމަ، ފޯރުކޮށްދެވުނު މުއްދަތު

އެ މަޢުލޫމާތު  އެހެން ފަރާތަކަށް، އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް

އަދި މިނިސްޓްރީން ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ އެހެްނ  ،ންމަނުވާނެ ގޮތެއްެގ މަތީހާ

       އިދާރާއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ދެވޭނެ ފެންވަރަށް މަދުވެގެން

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްަދތަކަށް ބެލެހެްއޓުމަކީ އެޖެންސީގެ ޒިންމާއެކެވެ.ހެއް) (ފަ 5

ވަޒީފާ  ،ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެންވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  (ށ)  

ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަގުތީގޮތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޕާސްޕޯޓު 

ވަޒީފާ ަރއްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ، ފަދަ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް

 ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އިދާރީގޮތުްނ  ،ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެންވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  (ނ)  

 ،ޕާސްޕޯޓު ފަދަ މުހިންމު ލިޔުމެއް ،ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް

ޕާސްޕޯޓު ފަދަ  ،ޓަކައި ނަާގނަމަ  ދަށްގުސަޖައްސައިދޭ ފަރާތަކުްނ އެ މަވަޒީފާ ހަމަ

ސްޕޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ޕާ ،މުހިންމު ލިޔުމަކާ ވަގުތީގޮތުން އެޖެންސީން ހަވާލުވުމަށް

ނުވަަތ ވެރިފަރާތުން  ޕާސްޕޯޓުގެ  ،ނުކުރާކަމުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ޟުތިރާޢުއި

އެ ލިޔުމުގެ އެއް އަސްލު އެޖެންސީގެ ރިކޯޑަށް ، އެ ލިޔުމެއްގެ ވެރިފަރާތުން ހޯދައި
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ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގެ  ވެރިފަރާތާ ގެ އެ ޕާސްޕޯޓު ، އެޖެންސީއެއްގައި ބާއްވައިއެ

 ވެރިފަރާތާ އެ ލިޔުމުގެ އެއް އަސްލު ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާ  ،ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެންވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  (ރ)  

ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ވަގުތީގޮުތން ަބހައްަޓންޖެހޭ ޕާސްޕޯޓާއި 

އެ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ، ވަރކް ޕަރމިޓް ފަދަ މުހިންމު ިލޔުންތައް

 ވާލުކުރަންޖެޭހ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަ، ފުރިހަމަވުމަށްފަހު

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހާލަތެއްގައި ެމނުވީ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  (ބ)  

 އެޖެންސީއަކުން، ޕާސްޕޯޓު ފަދަ މުހިންމު ލިޔުންތައް ހިފެހެއްޓުމަީކ މަނާކަމެކެވެ. 

        ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަަމލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެުދ  ށްަފއިވާމި މާއްދާގެ (ބ) ބަޔާންކޮ  (ޅ)  

ން ފިޔަވަޅު ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 58މި ގަވާއިދުގެ 

 އެޅޭނެއެވެ.

އެދޭ މީހާގެ ވަޒީފާއަށް 

މަޢުލޫމާތު 

 ސިއްރުކުރުން 

އޭނާ އެދޭ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންޭވޯތ ، ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހަކަށް (ހ)  .37

އެ މީހެއްގެ އެހެން އެއްވެްސ  ،ބެލުމަށް ޮކންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ަމޢުލޫމާތެއް ފިޔަވައި

 ،ކޯޑު ކުރުމަކީނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ރި ،މަކީޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދު

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ  ،ން އެއްކުރެވޭމަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

ވަޒީފާއާ ބެޭހ ، ވާނީވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ހާމަކުރަން ،މަޢުލޫމާތު

ވަޒީާފ  ،ންގޮތެއްގެ މަތީ ނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފުނުވާނޭ ވަ  69ގެ ޤާނޫނު

ވަޒީފާ ދޭ  ،އަދާކުރުމަށް ވަކިކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރި މީހަކު ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ

 ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 މަޢުލޫމާތު

 ކުރުން ހިއްސާ

 ންޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި، ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްތަކާއެޖެންސީން ފޯރުކޮށްދޭ  (ހ)   .38

 ން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި، ފީއާއި ޚިދުމަތަށް ނެގި އި،ޚިދުމަތާ ންފޯރުކޮށްދި، ފަރާތްތަކާއި

ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލަންޖެޭހ  ކާއި،ގޮތްތަ ންތް ފޯރުކޮށްދިޚިދުމަ، އިމުއްދަތާ

އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ން އި އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީކަނޑައަޅަލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީން 

 ވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.މެދު މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްއެޖެންސީ 

ން އެޖެންސީން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

 ،މުއްދަތުގައި ށްފަިއވާބަޔާންކޮ  ، މަޢުލޫމާތު ށްަފއިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ގުޅޭގޮތުން
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ން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅައި އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީމިނިސްޓްރީން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ނަންބަރުގައި  )2(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  32މި ގަވާއިދުގެ  )1(   

ން ބޭރުގެ އެޖެންސީއަކާ ގުޅިގެން މަތީ  ގޮތުގެށްފައިވާ ބަޔާންކޮ

 ރެކްރޫޓްމެންޓް މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އެ އެޖެންސީއަކާއެކު 

 ތިރީގައި  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30 ތާއެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާ

 މަޢުލޫމާތު މިިނސްޓްރީއާ ހިއްސާ ކުރުން. ށްފައިވާބަޔާންކޮ

    i.  .ްވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ނަނ 

    ii.  .ްޕޯސްޓަލް އެޑްރެސ 

    iii.  ުފެކްސް ނަްނަބރު. ،ނަންބަރާއި ފޯނ 

    iv.  .ްއީމެއިލް އެޑްރެސ 

    v.   ެމަޢުލޫމާތުމަސްއޫލުވެރިންގ. 

    vi.  ްވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށ ،

          އެ އެޖެންސީއެއް ނިސްބަްތވާ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން 

އެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްދައިގެ އަސްލާ އެއްގޮްތ 

 އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.

    vii.  ިއެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ (ޕަބްލިކް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގައ

ނޮޓަރީއަކުން ނޮޓަރައިޒްކޮށްަފއިވާ ނުވަތަ ކޯޓެއްގަިއ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ).

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މަުޢލޫމާތުގެ ެތރެއިން ، ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ  )2(   

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު.

    i.  ާފައިވާ ދައިއެޖެންސީއާ ދެމެދުގައި ހަތާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރ

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ތާ ދާއެއްބަސްވުން ހަ ،އެއްބަސްވުން

 މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުން.

    ii.  ޭޚިދުމަތްތައް. އެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ދ 
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    iii.   ޭއެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ރެކްރޫޓްކުރާ މީހުންނާއި، ވަޒީފާއާ ބެހ 

އަދި އެ ފަރާތްތަާކ ، މަޢުލޫމާތު ން މަޢުލޫމާތާއި އެ ފަރާތަށް ދި

 ވަނަ މާއްދާގަިއ  29ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަްށ ިމ ގަވާއިދުގެ 

ކަންކަން  އެ މާއި،ފައިވާކަށްކަންކަން ފުރިަހމަކޮ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) 30ގޮތްތައް. (ރެކްރޫޓް ކުރެވޭތާ  ފުރިހަމަކުރި

ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްަތކާބެޭހ  ،ރެކްރޫޓްމެންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ )3(   

 މަޢުލޫމާތު.

    i.  .ުޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާއާެބހޭ މަޢުލޫމާތ 

    ii.   ެފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް.އ 

    iii.  .ްޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކާއެކު އެކުލަވައިލެވޭ އެއްބަސްވުންތައ 

    iv.  ިމަޢުލޫމާތު. ން ދި ،ގޮތްތަކާއި މުޢާމަލާތް ކުރ 

    v.  ިއި،މަޢުލޫމާތާ ންއެ ފަރާތަށް ދި ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއ       

       ކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން 

ކަންކަން  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 29

 ގޮތްތައް. ކަްނކަން ފުރިހަމަކުރި އެ މާއި،ފައިވާކަށްފުރިހަމަކޮ

ވަަނ  35މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ  )4(   

 މަޢުޫލމާތު. ށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

 ،ނަމަން މަޢުލޫާމތު ހުށަނާޅައިފިގޮތުގެ މަތީ ްށފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި (ނ)  

ން ފިޔަވަޅު ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ ވަނަ މާއްދާގައި 58މި ގަވާއިދުގެ 

 އެޅޭނެއެވެ.

 ޚިދުމަތުގެ ފީ ނެގުން ފަސްވަނަ ބައި: 

  ފަާރތްތަކުން  ވަޒީފާ ދޭ

 ފީ ނެގުން 

ވިޔަފާރި  ،ޚިދުމަތްތައް އެޖެންސީތަކުން ދޭންވާނީ ށްފައިވާބަޔާންކޮމި ގަވާއިދުގައި  (ހ)  .39

 އުސޫލުން ފީއެއް ދައްކާ ގޮތަށެވެ.

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަްށ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  26މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރެކްރޫޓްމެންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީގެ  ދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް
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 ،ރާތްތަކުގެ އަތުން ނެގޭނީއެންމެ ބޮޑު މިންވަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަ

         އެ ބިދޭސީއެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ، ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް

 ވާ މިންވަރެވެ. ސްދުވަހަށް(އެކެއް) މަ 1

ވަނަ  58 ގަވާއިދުގެ މި ،މި މާއްދާގެ  (ހ) އާއި (ށ) އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު (ނ)  

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުެގ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ މާއްދާގައި

ވަޒީާފއަށް ެއދޭ 

ފަރާތްތަކާއި ޚިުދމަތުަގއި 

 ުމަވއްޒަފުްނގެގެްނގުޅޭ 

އަތުން ފީ ނެުގން 

 މަނާކުރުން 

ވަނަ  6މި ގަވާއިދުގެ  ނާއި،ވަޒީފާ ހޯދާ މީހެއްގެ އަތުންވަޒީފާއަކަށް އެދޭ ނުވަތަ  (ހ)  .40

މޭންޕަވަރ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި  ށްފައިވާމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮ

 ،ސްސް އަދި ނުސީދާކޮށް ވެ، ސީދާކޮށް ވެބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން

 އެއްވެސް ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާ  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހިނގި ޚަރަދު ނުވަތަ އެ ޚަރަދުން ބައެއް (ށ)  

 ހޯދައިދެވޭ މީހާގެ އަތުން ނަގައިެގން ނުވާނެއެވެ.

 ނުކުރުން  ހަމަޖެއްސުމާއި ތަފާތު  މު މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާ ހަވަނަ ބައި: 

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

ދޭ  އެޖެްނސީާއއި ަވޒީފާ

 ފަރާތުގެ ގުޅުން 

މީހުން ހޯދައިދެވޭ ، އެ އެޖެންސީ މެދުވެރިވެގެން، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާއި (ހ)  .41

އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ލިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަ ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ދެމެދު

 އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާުތ  ްށފައިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ  ން ވެސް، އެންމެ މަދު ، މި އެއްބަސްވުމުގައި (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ރާތުން ހޯާދ ވަޒީފާ ދޭ ފަ ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް )1(   

 ؛ޚިދުމަތުގެ ތަފުސީލު

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުްނ  )2(   

ޭބނުންާވ  މީހުްނ ހޯދަން ،ބޭނުންާވ މީހުންެގ އަދަދުތަކާއިރެކްރޫޓްކުރަން 

 ؛ވަޒީފާތަކުގެ ތަފުސީލު

އެ މީހުން  ،އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި )3(

 ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެފަރާތުން ހިއްސާކޮށް ބަލަހައްާޓނެ 

 ؛ގޮތް
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  އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން  )4(

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  29އެ މީހާއަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

 ؛ތްތައްމަޢުލޫމާތު ދެޭވެނ ގޮ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު އޭނާާއ  )5(

      ވަނަ މާއްދާގެ  29ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

އެހެނިހެން ޒިންމާތައް އަާދކުރުމަށް  ޒިންާމތަކާއި ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ(ށ) ގައި

 ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތް. 

މީހުންގެ ކިބައިގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ފެންވަުރ  ނަވަޒީފާއަށް ގެން )6(

 އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ،ނުވަތަ ޝަރުޠު ނެތިއްޖެނަމަ

މީހަކު  ލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ އިއެ މީހަކު ފޮނުވަ އި،ގޮތާ

ފައި އިދުތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަފޮނުވައިލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަ

 ؛އޮތުން

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  ،ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއަކަށް ގެނައުމުގައި )7(

ދޭ ފަރާތުްނ  ވަޒީފާ، އެޖެންސީން މަސްއޫލުވާންޖެޭހ ކަންކަމާއި

ކޮންމެ ، ހެންޅުމެއް ނާރާނޭއެއްވެސް އޮ، މަސްއޫލުވާންޖެހޭ ކަންކަން

 ؛ސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮުތންތަފު، ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ކަންތައްތަކާއި އަދިވެސް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ  ށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ )8(

         އި،ޚަރަދުތައް ކުރާނެ ފަރާތާ ހޭބިދޭސީ މީހާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެ

 ؛ގެ ހިސާބު ބަލަހައްާޓނެ ގޮތްތައްއެ ޚަރަދުތަކު

ފީ ނެގުމަްށ ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތުގެ ފީއާއި )9(

 ؛ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ

ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނ  ތައްދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މަްއސަލަ )10(

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.

 ވަނަ މާއްދާގައި  59މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު  (ނ)  

 ން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ
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ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތު 

 މުކުރެވޭނެ އިންތިޒާ 

 ހަމަެޖއްުސން 

މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން (ހ)  .42

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަިއދޭ އެޖެންސީގެ  ،ކުރާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ހުްނނަންވާނީ

މަސްއޫލު ، ލެޓަރހެޑްގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި

 ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ބޫުލކުރެވޭ ފަދަ ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއެއް ދިމާވެގެްނ ގަމަޤްބޫލު އުޒުރެއް ކަމުގައި  (ށ)  

މެނުވީ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ފޯނާއި އީމެއިލުގެ ޚިދުމަތް ލިބެްނ 

އާޞަލާީތ ހުންނަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން، ެޓކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މު

 ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތް (ތިނެއް) ދުވަހުގެ 3ދާތާ ގިނަވެގެން ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިގެން

 އަލުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫުނ  ،އެ އެޖެންސީއެއްގެ ނަމުގައި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން (ނ)  

(ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން  2010/24ނަންބަރު 

އެކައުންޓެއް ފައިވާ ބޭންކެއްގައި ވަކި ށްވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮ ދި

 ހުޅުވަންޖެހޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގަިއ  59މި ގަވާއިދުގެ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު  މި މާއްދާއާ (ރ)  

 އެޅޭނެއެވެ. ން ިފޔަވަޅުގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

މަށް ކުާރ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް ީމހުްނ ހޯދު (ހ)  .43 ތެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ބަޔާންކޮށްފައި ހުްނނަންވާނީ  ތިހާރުތަކުަގއިސްއިމުޢާމަލާތްތަކާއި 

 ފުރިހަމަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ޢަމަލުކުރުމަކީ  ،މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް (ށ)  

 މަނާކަމެކެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގަިއ  58މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު  (ނ)  

 ން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ޚިދުމަތް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ޚިދުމަތް  (ހ)   .44 ތަފާތު ނުކުރުން 

ތިމާީޢ ނުވަތަ އިޖު ،ކުލަޔަށްނުވަތަ  ،ނަސްލަށްުނވަތަ ، ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންގެ ޖިންސަށް

ސިޔާސީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ިވސްނުމާއި ފިކުރަށް  ަނށް  ނުަވތަދީނުަވތަ  ،ނިސްބަތަށް

އިލާގަިއ ނުވަތަ ކައިވެނީެގ ނިސްަބތަށާއި އާ ،ނުވަތަ ނިސްަބތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް

، މުރަށްޚިލާފު ނުވާގޮތުން އެ މީހެއްގެ އުޤާނޫނާ ނުވަތަ  ،އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް
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، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަްށ ބަލައި

 އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގަިއ  59މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު  (ށ)  

 ން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 އެޖެންސީގެ އޮފީސް ހަތްވަނަ ބައި: 

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

އެޖެްނސީ ހިްނގާ 

 އޮފީސް 

ކަންތައްތައް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި  ،އޮފީހުގައިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއެއްގެ   .45

 ފުރިހަމައަށް ހުންނަންާވނެއެވެ.

އާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަްށ  ،މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރަށެއްގައި (ހ)  

 އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީއާ ވަކިން ވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަށް ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި 

 ފައި ހުރުން.ށްއެޖެންސީގެ އޮފީސް ޤާއިމުކޮ

ވަޒީާފ  ،ގޮތަށް އާންމުކޮށް ެފންނާނޭ  ،ެގ ބޭރުގައިއޮފީހު ޔާއިޢިމާރާތުގެ ބޭރުގައް (ށ)  

 ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ ނަންބޯޑު ހުރުން.

ހެްނ ދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށް ފެންނާނޭވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން ޚިދުމަތް (ނ)  

 އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ހުރުން. ޔާއިޢިމާރާތުގެ ބޭރުގައް

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ހިންގުމުގެ ލައިސަންސަްށ އެދޭ ކުންފުނީެގ  (ރ)  

މަސައްކަތްކުރާ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އަދި އެޖެންސީއާ ކުއްލިގޮތަކަްށ  ،ނަމުގައި

 ގުޅޭނެ މޯބައިލް ހޮޓްލައިނެއް ޤާިއމުކޮށްފައި އޮތުން.  ،މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޭ  (ބ)  

 އެ އެޖެންސީގެ  ،މިނިސްޓްރީން ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ނަކަލެއް

 ބަހައްޓައިފައި ހުރުން.ެހން އޮފީހުގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނޭ 

 ވަނަ މާއްދާގަިއ  59މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު  (ޅ)  

 ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ން ގޮތުގެ މަތީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ
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 ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާނެ ކަންތައްތައް އަށްވަނަ ބައި: 

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

ކީ  ،އެޖެްނސީ

އެޕޮއިންްޓމެންޓް 

 ިއންނާއިހޯލްޑަރ

އެޖެްނސީ 

ރެޕްރެެޒންޓެޓިވުން 

ގަާވިއދަށް 

ޢަމަލުކުރަުމންދާ 

މިންަވރު މޮނިަޓރކޮށް 

ފިޔަވަޅު އެުޅމާއި 

 މަޢުލޫމާތު އާްނމުކުުރން 

 ށްފައިވާކޮ ްއޔަނުއަޮގތުގައި  އިންގެކީ އެޕޮއިންޓްެމންޓް ހޯލްޑަރ ،އެޖެންސީންނާއި (ހ)  .46

  ށްފައިވާކޮ އްޔަނުއަރެޕްރެޒެންޓެޓިވުންގެ ގޮތުގައި އެޖެންސީ  ނާއި،ފަރާތްތަކުން

މި ގަވާއިދުގެ ، ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަމުންދާ މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް 

        ން މަތީ ފައިާވ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެނައިގައި ހިމަ 1ޖަދުވަލު 

 އާންމު ކުރެވޭނެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު

ން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަތީ ށްފަިއވާމާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮމި  (ށ) 

ވަޒީފާ ، މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް މަޢުޫލމާތު އާންމު ކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ

އިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ނުދޭ ފަރާތްތަކަކަްށ މި ގަވާ، ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަކީ

، ކެއް ދެމުންދާ ފަރާތްތަަކކަށް ހެދުމާއެކުފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަ ، ހެދުމާއި

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަްށ އިތުބާރުކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުމެވެ.

އާއި މަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން ވަޒީފާ ހަގޮތުގެ މަތީ ކޮށްފައިވާބަޔާންމި މާއްދާގައި  (ނ) 

  ނާއި ފަރާތްތަކުން ށްފައިވާކޮއްޔަނުއަ އިްނގެ ގޮތުގައިކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ

ފަރާތްަތކުން ގަވާއިދަްށ  ށްފައިވާކޮއްޔަނުއަޒެންޓެޓިވުންގެ ގޮތުގައި އެޖެންސީ ރެޕްރެ

 ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު މޮނިަޓރކޮށް މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

 އިވާނެއެވެ.ފަށްގައި ބަޔާންކޮ 1އިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާ

އޮޑިޓް ކުރުާމއި 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން    .47

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރުން ،ޓަކައި ކަށަވަރަކުރުމަށް

އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އޮފީސްތައް އިންސްޕެކްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކާއި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރާ އޮޑިޓް

ުނވަތަ  އޮފިަސރުންނަށް

އިންސްޕެކްޓުުކރާ 

އޮފިަސރުންނަށް 

 ލިބިގެްނވާ ާބރުތައް 

ްށ ޢަަމލުކުރަމުންދާކަން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަުކން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ (ހ)  .48

މިނިސްޓްރީން  ،އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ،ޓަކައި ކުރުމަށް ކަށަވަރު

 ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ަމސައްކަތާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަާކ  )1(   

ކޯޑެއް ރި ށްފައިވާބަޔާންކޮބަލަހައްަޓންޖެހޭނެ ކަަމށް މި ގަވާއިދުގައި  ގުޅިގެން

ތަރެއްގެ ގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމެއް ނުވަަތ ދަފުނުވަތަ 
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ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ކަށަވަުރކުރުމަްށ  ސޮފްޓްވެއަރއެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް

ހުށަހެޅުމަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ނުވަތަ  ،އެފަދަ ތަކެތި ދެއްކުމަށް

އެފަދަ ތަކެތީގެ ކޮޕީ ހެއްދުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާުތ  މާއި،ފަރާތްތަކަށް އެންގު

 ނެގުން.

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. ގެންފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށް ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން )2(   

    i.  ާވަޒީފާ ދޭ ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް  ޖެއާއިފަރާތްތައް (ރާއް

 ހިމެނޭގޮތަށް)،

    ii.  ަވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްަތއް ، އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނ

 (ދިވެހިންނާއި ިބދޭސީން ހިމެނޭޮގތަށް)،

    iii.  އާއި އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުން (ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ 

 އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ހިމެނޭގޮތަށް)،

    iv.  ާބޭރުގެ ވަޒީފާ  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި މެދުވެރިވ

 ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތައް.

 ،އިންސްޕެކްޓަރުން ބަލަން އެދޭ ވަގުތު، މަޢުލޫމާތު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން (ށ)  

ކޯޑުތައް ބަލަން އެދޭ ރިމިނިސްޓްރީން ، މަޤްބޫލު ސަަބބެއް އޮވެގެން ނުެދއްކިއްޖެނަމަ

ކޯޑުތައް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ރި(ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ބޭނުންވެއްޖެ ހާަލތެއްގައި އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ލިބޭނެގޮތް ހަަދއިދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ  ،ނުކޮށްފި ނަމަ ޢަމަލުގޮތަށް  ކޮށްފައިވާމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންމި  (ނ)  

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ތީގޮތުގެ މަ ކޮށްަފއިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 59

ކުުރން ހިްއސާމަޢުލޫމާތު 

 މަނާކުރުން 

އެޖެންސީން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތާއި އިންސްޕެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ހޯދޭ   .49

ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި  ގައިއެ މަޢުލޫމާތު ލިބެންެޖހޭނެކަމަށް ިމ ގަވާިއދު، އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވައި 

 އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރާ  ގެންޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށްވަ (ހ)  .50 ޓު އިންސްޕެްކޝަން ރިޕޯ

 ރިޕޯޓު އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.
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ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ރިޕޯޓުގައި  (ށ)  

ވަޒީާފ  ،މުއްދަތުގައި ދޭއެ ކަމެްއ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ، ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ވާނެއެވެ.އެ ކަމެއް ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން 

ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެުދ ޢަމަލު ން ތީގޮތުގެ މަ ކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

ން ފިޔަވަޅު ތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 59މި ގަވާއިދުގެ 

 އެޅޭނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޅޭނެއެވެ.  ، ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު   .51 އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުަތއް 

 .ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން (ހ)  

 .ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން (ސަސްޕެންޝަން) (ށ)  

 .ޖޫރިމަނާ ކުރުން (ނ)  

 .ދޫނުކުރުންލައިސަންސް  (ރ)  

  ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ދިނުން. (ބ)  

ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

52. 4

. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ، ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަާކމެދު ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަމި ގަވާއިދާ 

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

 .ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ (ހ)  

 .ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް (ށ)  

 .ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރސް (ނ)  

 .އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުން (ރ)  

އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު

 ތްތައް ހާލަ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  .53

ލައިސަންސް ނުހޯދައި  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް (ހ)  

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަްށ  ކޮށްފައިވާބަޔާންމި ގަވާއިދުގައި ، ސްވިޔަ ލައިސަންސް ލިބިފައި (ށ)  

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުން.

ލައިަސންސް ނުހޯދައި  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް (ނ)  

 ދިނުން.

 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯލްޑަރސްގެ ލައިސަންސް ނެތި، ޚިދުމަތެއް ދިނުން.-ކީ (ރ)  

 އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްގެ ލައިސަންސް ނެތި، ޚިދުމަތެއް ދިނުްނ. (ބ)  

 މޭން ޕަވަރ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. ،ލައިސަންސް ނުހޯދައި (ޅ)  

 ރެކްރޫޓްމެންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. ،ލައިސަންސް ނުހޯދައި (ކ)  

 ޚިދުމަތް ިދނުން.ލައިސަންސް ނުހޯދައި ވަރކް ޕަރމިޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ  (އ)  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބިފައިާވ  (ވ)  

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވައި ވަޒީފާ ، ލައިސަންސްގެ ދަށުން ހުއްދަވާ

 ކުރުން.  ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން އެހެން މަސައްކަތެއް

ކުރަން ޖެހިއްޖެ އައު ން ލައިސަންސް ތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާންމި  (މ)  

 ނުކުރުން.  އައުހާލަތެއްގައި ލައިސަންސް 

ން ލައިސަންސް ކެންސަލް ކުރަން ތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން (ފ)  

 ނުކުރުން. ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ލައިސަންސް ކެންސަލް

 ކަންތައްތައްތަކާ ގުޅިގެން ިމނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން (ދ)  

އެހެން އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ނުވަތަ 

 ފައިސާއެއް ނުދެއްކުން.

ވަޒީާފ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ  ،ންތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން (ތ)  

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަލުން ދެއްކުމަށް އެންގުމުްނ  ހިންގުމާ ގުޅިގެން ބަހައްޓައިފައިވާ 

ން ޑިޕޮޒިޓަށް ވުރެ ތީ މަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާނުވަތަ މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާން ،ނުދެއްކުން

 .ނުދެއްކުން އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމަށް އެންގުމުން
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ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތުން، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަްށ ގެއްުލންވާނެ ގޮތަކަްށ  (ލ)  

 ޚިދުމަތް ދިނުން.

 ގޮތަށް ތަާފެތއްކުރުން.ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 44މި ގަވާއިދުގެ  (ގ)  

އެެހން އިދާރާއަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ މިނިސްްޓރީއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ  (ޏ)  

އުސޫލުތަކާ  ކޮށްފަިއވާދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެްއ ދިނުމުގަިއ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

 ޚިލާފުވުން.

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި، ހިއުމަން  (ސ)  

 ކުރެވުން.މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު  ޓްރެފިކިންގއާ ގުޅުންހުރި

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި، ޞައްޙަ  (ޑ)  

 ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިުނން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން.

އްޙަ ޞަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަމާ ގުޅިގެން ކުރާ މުޢާމަލާްތަތކުގައި،  (ޒ)  

 ނުވަަތ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން.މަޢުލޫމާތު ދިުނން  ނޫން 

ޖިނާއީ ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި (ޓ)  

 ޤީޤު ހިނގަމުންދިޔުްނ ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާެއއް އުފުލުން.ޙުކުށެއްގެ ތަ

އަންގާ ، އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ކަތުގައިމި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައް (ޔ)  

 ޢަމަލު ނުކުުރން. އެންގުންތަކަށް

 ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން ނުވަަތ ކުށެއް ސާބިތުވުން. (ޕ)  

އާންމު ހާލަތަށް ގެއްލުންވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ  (ޖ)  

 މަސައްކަތްކުރުން. ންހިންގުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ހަމަޖަްއސައިދޭ

 ނުވަތަ އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް  ކުރުމަށްވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތް އޮޑިޓް (ޗ)  

 އޮފިސަރުންނަށް ނުވަތަ އެކަން ުކރާ ފަރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުިދނުން.

ނުވަތަ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު  ކުރުމަށްފަހުވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތް އޮޑިޓް (ހހ)  

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިޞްލާޙު ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ކަމެއް

 ނުކުރުން.
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ބިދޭސީންނާ ގުޅިގެން،  ންނަވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖެ ގެ (ހށ)  

 ކަންކަން ނުކުރުން. ކޮށްފައިވާހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

މި ގަވާިއދުގައި ފިޔަވަޅު  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާހަލތްތަކުގެ އިތުރުން (ހނ)  

 އެޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮްނމެ ހާލަތެއް.

 ލައިސަްނސް

 ބާޠިލުކުރުން 

މައްސަލައިގެ  ،ބާވަތަށާއިމި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކަމެއްގެ     .54

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަްއ  ،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

 ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލައިސަްނސް 

ހިފެހެއްޓުން 

 (ސަސްޕެންަޝން)

އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންސްގެ ، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަަކށް (ހ)    .55

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުުމގެ ޚިދުމަތްތައް  ކޮްށފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން، ދަށުން

، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް، ނުވަތަ ވަކި ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭ ގޮތަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް 

މި މާއްދާގެ ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށްެގން (ށ)  

ފައިވާ ފަހައްޓައިލައިސަންސެއް ހި ، ންތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާ(ހ) ގައި ބަޔާން

(ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ  6ފައިވާ މުއްދަތު ފަހަްއޓައިހާލަތުގައި، ލައިސަންސް ހި

 ން ތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 54މި ގަވާއިދުގެ ، އިތުރުވާނަމަ

 ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.އެ ލައިސަންސެއް 

ން ލައިސަްނސް ހިފެހެއްޓޭެނ ތީގޮތުގެ މަ ކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި މިވަނީއެވެ. ،މުއްދަތުތައް

 .(ތިނެއް) މަސްދުވަސް 3 )1(   

 .(ހައެއް) މަސްދުވަސް 6 )2(   

 .(އެކެއް) އަހަރުދުވަސް 1 )3(   

 .(ދޭއް) އަހަރުދުވަސް 2 )4(   

 .(ތިނެއް) އަހަރުދުވަސް 3 )5(   

 .(ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަސް 4 )6(   
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 .އަހަރުދުވަސް(ފަހެއް)  5 )7(   

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމެންދެްނ. )8(   

         ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް (ހ)    .56 ޖޫރިަމނާ ކުރުން 

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ  000،50/-(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  000،5/-

 ދެމެދުގެ އަދަދަކުންނެވެ.

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

އަންގާ މުއްަދތެއްގެ ތެރޭގަިއ  ،ންތީމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި އަންގާ ގޮތެއްގެ މަ

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފަިއސާ ދައްކާނީ (ނ)  

 އަށް ނުވަތަ މިނިސްްޓރީން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކަށެވެ.މިނިސްޓްރީ

ތިރީގައި  ،ލައިސަންސް ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  .57 ދޫނުުކރުން  ލައިސަްނސް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ޫދނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .(ތިނެއް) މަސްދުވަސް 3 (ހ)  

 .(ހައެއް) މަސްދުވަސް 6 (ށ)  

 .(އެކެއް) އަހަރުދުވަސް 1 (ނ)  

 .(ދޭއް) އަހަރުދުވަސް 2 (ރ)  

 .(ފަހެއް) އަހަރުދުވަސް 5 (ބ)  

 .(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަސް 10 (ޅ)  

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމެންދެްނ. (ކ)  

ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް 

 ދިނުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ، މެރިޓް ޕޮއިންޓް ދިނުމަކީ ޑީ (ހ)   .58

ކުރާ ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ނުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އައްޔަ ،އެޖެންސީތަކާއި

އެޖެންސީ   އިންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއިހޯލްޑަރ

މި ގަވާއިދަްށ  ، ފަރާތްތައް ނުކޮށްފައިވާއްޔައަރެޕްރެޒެންޓެޓިވުންގެ ގޮތުގައި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ހާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ  ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި
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ޕޮއިންޓް  ފައިކަންތައްތަކުގައި، ހާލަަތށް ނުވަަތ ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދިނުމެވެ.

ޑީމެރިޓް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ން ތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ކޮންމެ ހާލަތަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދެވޭެނ  ، ހާލަތްތައް ނުވަތަ ކަްނތައްތަކާއި

ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް މި ގަވާއިދުގެ  ޓާއިޕޮއިން

 ވާނެއެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1ޖަދުވަލު 

ގަާވިއދުަގއި ވަިކގޮތަކަށް 

ންކޮށްފައި ެނތް ބަޔާ

ަގވާިއދާ  ،ހާލަތެއްަގއި 

ޚިލާފުވާ ފަރާްތތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ގަވާއިދާ  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމުގައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅިފައި  .59

ން ތީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 56މި ގަވާއިދުގެ  ،ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތަކާމެދު

 ޢަމަލުކޮށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކާބެހޭ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ  .60 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

 ންނެވެ.  ތީވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ 71(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2

ވަޒީފާ  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާވާނީ، ހަމައެކަނި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  .61 އިސްިތސްނާ 

އެއް ހަމަޖައްސައިދޭ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ވަޒީފާ

އެޖެންސީއަކަށް ވުމާ ގުޅިގެން، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ގަވާއިެދއްވާނަމަ އެ ގަވާއިދަކަށް 

 ޢަމަލުކުރާނަމައެވެ.  

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި (ހ)  .62

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.ޝާއިޢުކުރާ 

     މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ެއހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ (ށ)  

ގެ ލައިސަންސް   C –ކެޓަގަރީ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާން 8

 ކުރާނެއެވެ. ނުދޫކުރަންފަށާނެ ތާރީޚެއް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާ 

    މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ެއހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ (ނ)  

ބޫލުކުރާ ޭބންކަކުން ނުވަަތ ގަސަރުކާރުން  ،ޮކށްަފއިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 10

ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުަޝނަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ބޭންްކ ގެރެންޓީއެއް، 
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ބަލައިގަންނަން ފަާށނެ ތާރީޚެއް މިނިސްޓްރީން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި 

 ކުރާނެއެވެ. ނުއާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާ

ތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގަވާއިދު ހައިމި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  .63 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު 

 (ވަޒީާފ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވެ. R-21/2016ނަންބަރު 

ކުރިން ހުްއދަ 

ވަޒީފާ ، ދޫކޮށްފަިއވާ

ހަމަަޖއްަސއިދޭ 

 އެޖެްނސީ 

 R-21/2016ގަވާއިދު ނަްނބަުރ ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފުށމުގެ ކުރިން (ހ)  .64

ވަޒީފާ  ހުއްދަ ލިބިގެންގެ ދަށުން ) ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު(

ސަތޭކަ އެއް( 180މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  ،ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން

ކަންކަން  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ،) ދުވަހުގެ ތެރޭގައިއައްޑިހަ

 ހުއްދަތައް ހޯދަންާވނެއެވެ. ،ފުރިހަމަކޮށް

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަްށ ، ކުރިން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެުށމުގެ (ށ)  

) އައްޑިހަސަތޭކަ ެއއް ( 180މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  ،ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ

 ދުވަސް ވުމުން ބާޠިލު ވާނެއެވެ. 

ވަޒީާފ ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ (ނ)  

ަވޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ، ފަރާތްތަކުންހަމަޖައްސައިދޭ 

މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި  ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާެގ (ހ) ގައި ބަޔާން، މުޢާމަލާތްތައް

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިިވ  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާަހއި ހިނދަކު  .65 މާނަކުރުން 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށެވެ. ،ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުާރނީ

 2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،"ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީ (ހ)  

 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު) އަށެވެ.

އުޖޫރައަކަށް ނުވަަތ އުޖޫރައެއް ލިބޭ  ،[ވަޒީފާ] ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީ (ށ)  

 ގޮތަކަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ވަޒީފާއާބެހޭ  ،[މިނިސްޓަރ] ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ (ނ)  

ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ވަގުތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ 

މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ވަޒީރަކަށެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލުކުރުމުގެ 

 ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތަަކށެވެ.
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ވަޒީފާއާބެހޭ ކަްނތައްތައް ިހންގައި ތަންީފުޛ  ،ނެފައި އެވަނީ[މިނިސްޓްރީ] ކަމަށް ބު (ރ)  

ދައުަލތުން ހަވާލުކޮށްފައިާވ ، ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ވަގުތަކަށް

 މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ.

 ،[ޢާއިލީގޮތުްނ ގާތް ގުޅުްނ ހުރި ފަރާތްތައް] ކަަމށް ުބނެ ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީ (ބ)  

އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްަބާފ ނުވަަތ  ، އެއްބަފާއެއްބަނޑު އާއި،މަންމަ ،ބައްޕައާއި

 ދަރިްނނަށެވެ.  އާއި،ައނބިމީހާނުވަތަ   ފިރިމީހާ ،މީހުންނާއި

ެއ ކުންފުންޏެއްގެ ، [ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ (ޅ)  

ކޮންމެ  ނުވަތަ ވަކި ހިއްސާދާރެއްެގ ހިއްސާ އެހެން ކުންުފންޏެއްގައިވާ

 ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ވަނަ  6ގެ މި ގަާވއިދު ،އެވަނީ "އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސް" ކަމަށް ބުނެފައި (ކ)  

 ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

_____________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 

 ލު އުސޫ ގެ މު އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޖެންސީ ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ސިސްޓަ 

 އުސޫލެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 46މި ގަވާއިދުގެ  ،މި އުސޫލަކީ    .1 ތަޢާރުފު 

"އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޖެންސީ ޑީ މެރިްޓ ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމުގެ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ    .2 ނަން 

 އުސޫލު" އެވެ.

ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް 

 ސިސްޓަމް 

        ،ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަކީ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާއި (ހ)    .3

  ،އިންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއިކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ

ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދަްށ  ރާއެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކު

ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު މޮނިަޓރކޮށް މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ 

 ސިސްޓަމެވެ.

 ގަވާއިދާ ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލޭނީރިކޮށް ގަވާއިދަށް މި ސިސްޓަމް މެދުވެ (ށ) 

އެއިން ކޮންމެ ހާލަތަކަްށ  ،ޚިލާފުވާ ހާލަތްތައް ނުވަތަ ކަްނަތއްތައް ކަނޑައަޅައި

 އުސޫލުންނެވެ. ދޭނުވަތަ ކަމަކަށް ޕޮއިންޓް 

ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ެދވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

 ތިރީގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  .4

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކުން. (ހ) 

 ކުރާ ފަރާތްތައް. ނުކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ އައްޔަ (ށ) 

 ކުރާ ފަރާތްތައް.ނުއެޖެންސީ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް އައްޔަ (ނ) 

ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ެދވޭ 

 ގޮތް 

    ފަރާތަކަށް ވެސް އެންެމ ފުރަތަމަ ފަހަރު ލައިސެންްސ ދޫކުރުމާއެކު ކޮންމެ  (ހ)  .5

 (އެއްސަތޭކަ) ޕޮއިންޓު ލިޭބނެއެވެ. 100
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މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު (ށ) 

 ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ޕޮއިންޓަކީލިބޭ ކޮންމެ ޑީ މެރިޓް  (ނ) 

 ޕޮއިންޓުން އެ ފަރާތަކަށް އުނިކުރެވޭނެ އަދަދެކެވެ.

(އެކެއް)  1ދުވަހުން ފެށިެގން  ދިންގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް  (ރ) 

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ެއ ފަރާތަކަށް ދީފައިާވ ޑި މެރިޓް ޕޮއިންްޓ 

 ންނާނެއެވެ.ދެމިއޮ

(ހަތްދިހަަފހެއް) އަށްވުރެ  75އެ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު  (ބ) 

  ެއ ވަގުތެއްގައި  ،މަދުވެފައިވަނިކޮށް، އިތުރު ޑީ ެމރިޓް ޕޮއިންޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ

އެންމެ ފަހުން ލިބުނު  ،އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޑީ މެރިޓް ޕްއިންޓްތަކުގެ މުއްދަތު

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  1ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

 ،އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސެންސްގެ ކެޓަގަރީ ބަދަލުވާ ހާލަތްަތކުގައި ވެސް (ޅ)  

 ނާނެއެވެ.ކުރީގައި ލިބިފައިހުރި ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ދެމިއޮން

ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ެދވޭނެ 

 ،ހާލަތްތަކާއި

ކަންތައްތަާކއި، ޑީ މެރިޓް 

 ކުރެވޭ ިމންަވރު 

    ކަންތައްތަކާއި، ދެވޭެނ ޑި މެރިޓް ޕޮއިންޓް ،ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ހާަލތްތަކާއި .6

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  1(ޑީ މެރިޓް ކުރެވޭ މިންވަރު) ތާވަލު 

މެރިޓް ކުެރވޭ މިްނވަރު ޑީ 

 ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް 

 ،ހާލަތްތައް ނުވަތަ ކަްނތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް (ޑީ މެރިޓް ކުރެވޭ ިމންަވރު) ކަނޑައެޅިފައިވަނީ .7

 އެ ހާލަތުގެ ނުވަތަ ކަމުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ. މި ގޮތުން:  

-5 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވުން: ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައސާސީ (ހ)  

10 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައސާސީ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮްށފައި ވިޔަސް،  (ށ)  

 5-2ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިްނވަރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން: 
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 5-2މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުން:  (ނ)  

ފަރާތް ނުވަތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަަދ ވަޒީފާ ހޯދާ  (ރ)  

   10-5 ކަމެއްނަމަ:

 10-5   ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިޭބފަދަ ކަމެއްނަމަ: (ބ)  

އެ ފަރާތަކަށް ލިބިަފއިވާ 

ޕޮއިންޓުގެ އަަދދާ ުގޅިެގން 

 އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުަތއް 

 

ޕޮއިންޓުގެ އަދަދާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ  (ހ) .8

ތިރީގައި  ،އެ ފަރާތަކަށް ލިބިަފއިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކަނޑައެޅޭނީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

  )1(  25ލިބިފައިވާ ޑީ މެރިޓް ޕޮއިްނޓް ދެމިއޮންނަ މުއްދަތު ިއތުރުވުން:  

 ؛މެރިޓް ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން(ފަންސަވީސް) ޑީ 

  )2(  ؛ޑިހަފަހެއް) ޕޮއިންޓުން ފެށިގެންއް(އަ 85ޖޫރިމަނާކުރުން:  

  )3( (ސުމެއް) ޕޮއިންޓަްށ  0ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން: ލިބިފައިާވ ޕޮއިންޓު  

 މަދުވުމުން.

   ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ) 2(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ) 

ތިރީގައި  ،ޑީ މެރިޓްވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ މިންވަރު

 މިވަނީއެވެ.

(ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ  -/5,000ޑީ  މެރިޓް ޕޮއިންޓް:  15-28 )1(  

 ؛ޖޫރިމަނާއެއް

(ދިހަހާސް) ރުިފޔާގެ  -/10,000ޑީ  މެރިޓް ޕޮއިންޓް:  29-41 )2(  

 ؛ޖޫރިމަނާއެއް

(ވިހިހާސް) ރުފިޔާގެ  -/20,000ޑީ  މެރިޓް ޕޮއިންޓް:  42-54 )3(  

 ؛ޖޫރިމަނާއެއް
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(ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާގެ  -/30,000ޑީ  މެރިޓް ޕޮއިންޓް:  55-67 )4(  

 ؛ޖޫރިމަނާއެއް

(ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާގެ  -/40,000ޑީ  މެރިޓް ޕޮއިންޓް:  68-80 )5(  

 ؛ޖޫރިމަނާއެއް

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާގެ  -/50,000ޑީ  މެރިޓް ޕޮއިންޓް:  81-100 )6(  

 ޖޫރިމަނާއެއް.

އަދަދެއް ، ޑެސިމަލް ޕޮއިންޓް އަންނަ ޮގަތކުން ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބެލޭނީ (ނ) 

 ފުރިހަމަކުރާގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީގެްނނެވެ. (ފިގަރ ރައުންޑް އޮފް ކޮށްގެންނެވެ.)

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

ގަާވއިަދށް  އެޖެްނސީ،

ޢަމަލުކުރަުމންދާ ޮގތުގެ 

މަޢުލޫމާތާިއ، ކީ 

އެޕޮއިންްޓމެންޓް 

ހޯލްޑަރުންާނއި ެއޖެންސީ 

ރެޕްރެެޒންޓެޓިވުްނގެ 

 މަޢުލޫމާމާތު އާންމުުކރުން 

އެޖެންސީތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ަފރާތްތަކަށް އެޖެންސީތަކުގެ ލަިއސަންސްގެ ޞައްޙަކަން   .9

ބަޔާންކޮށްދީ، އެެޖންސީތަކުްނ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަްތތަކާއި، އެ ޚިދުމަތްތަްއ 

ޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ދެނެގަނެ އެޖެންސީތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

ޓަކައި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  ފައިވާ ޕޮއިންޓް) އަންގައިދިނުމަށްފެންވަރު (ލިބި 

އެޖެންސީއާއި، ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް 

އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުންގެ  ،އިންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއިހޯލްޑަރ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ  ،މަޢުލޫމާތު ރާތްތަކުގެފައިވާ ފަގޮތުގައި އައްޔަނުކޮށް

 މިނިސްޓްރީގެ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އެޖެންސީތައް (ހ)  

ލައިސަންސް ދޫކުރި  ،އެ އެޖެންސީތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސްގެ ކެޓަގަރީއާއި

 ތާރީޚު

ގޮތުގައި އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ  އިންގެއެޖެންސީގެ ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރ (ށ) 

އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި 

 ؛ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

     ވަގުތެއްގައި  އެ  ،އެޖެންސީތަކަށް ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ލިބެުމންދާ މިންވަރާއި (ނ) 

 ؛އެ އެޖެންސީއަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ އަދަދު
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 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރެވޭ އެޖެންސީތައް. (ރ) 

ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ އެޖެންސީތައް (އެ އެޖެންސީއެއްގެ ލައިސަންސް  (ބ) 

 ސަސްޕެންޑްކުރި މުއްދަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް)

ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިދޭ 

އެޖެްނީސގެ ކީ 

އެޕޮއިންްޓމެންޓް 

ހޯލްޑަރުންާނއި  އެެޖންސީ 

ރެޕްރެެޒންޓެޓިވުން 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުަރމުންދާ 

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އެފަރާތްތަކާ ިހއްސާުކރުން 

   އެޖެންސީގެ ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރއާއި އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއަްށ  (ހ) .10

އެ ވަގުތެއްގައި އެ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ  ،ިމންވަރާއިޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް ލިބެމުންދާ 

އެ އެޖެންސީއެއްގެ ކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރާ  ،ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ އަދަދު

 ހިއްސާކުރުން.

އެޖެންސީގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއަށް އެ ފަރާތަކަށް ިލބިފައިވާ ޑީ މެިރޓް ޕޮއިންޓާއި  (ށ)

 ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ހިއްސާކުރުން.ވަގުތެއްގައި ލިބިފައިވާ  އެ
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ޕޮއިންޓް  މެރިޓް ޑީ

އެޕޮއިންޓްމެންޓް  (ކީ

 ހޯލްޑަރ)

މެރިޓް  ޑީ

ޕޮއިންޓް 

 (އެޖެންސީ)

 ޑީ މެރިޓް ޕޮއިންޓް
 ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުން)(

 ލު އުސޫ ތަފުސީލު އިތުރު 

 ނުވުން. ފައިގައިއަން އަންނަ ބަދަލު މިނިސްޓްރީއަށް ށްއެޖެންސީގެ މަޢުލޫމާތަ ހަމަޖައްސައިދޭވަޒީފާ  ،ކޮށްފައިވާހިއްސާމިނިސްޓްރީއާ  0 5 7.5

  ނުކޮށް ފޯރުޮކށްދިނުން. އައްޔަނުޚިދުމަތްތަްއ، އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް  ކޮށްފައިވާބަޔާން ދުގައި ގަވާއިކުރާ ފަާރތްތައް މެދުވެރިޮކށް ދެވޭނެކަމަށް މި އައްޔަނުއެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުންގެ ގޮތުގައި  0 10 15

7.5 5 0 
އެންގުން  މިނިސްޓްރީއަށް ންފަހުތުގެ މުއްދަ ވާފައިޅައިމިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަ ،ވަކިވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ،ވަކިކޮށްަފއިވާނަމަ ކޮށްފައިވާ ަފރާތެއް ވަޒިފާއިންއައްޔަނުގޮތުގައި  އެޖެންސީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވެއްގެ 

 ފައި ނުވުން.ގައިނުވަތަ އަން

6 4 4 
ފައި ގައިއަން ގޮތަށް ފައިވާޅައިކަނޑައަ އެންގުމަށް އަންނަ ބަދަލު މިނިސްޓްރީއަށް ށްަފރާްތތަކުގެ މަޢުލޫާމތަ  ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް، ދޫކުރެވިފައިވާ އެޖެންސީ އާއިކީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯލްޑަރސް ކޮށްފައިވާހިއްސާމިނިސްޓްރީއާ 

 ނުވުން.

 ނެތުން. ފައިދައިއެއްބަސްވުމެއް ހަ އެ އެޖެންސީއަކާއެކު ،އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް ރެކްޫރޓްކުރާނަމަ ން ބޭރުގެތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާބަޔާން ދުގައިގަވާއި މި  0 10 15

 އެޖެންސީގެ ނަން  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 0 5 7.5

އެ  ،ރެކްރޫްޓކުރާނަމަ އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް ން ބޭރުގެތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާދުގައި ބަޔާންގަވާއިމި 

 ފައި ނެތުން.މަނައިވާ ކަންކަން ހި މުލާޒި ންއެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަ އެޖެންސީއަކާއެކު

 ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް  0 2 3

 ނަންބަރު ނަންބަރާއި ފެކްސް ނުފޯ 0 2 3

 އެޑްރެސް  އީމެއިލް  0 2 3

 މަޢުލޫމާތު މަސްއޫލުވެރިންގެ  0 5 7.5

7.5 5 0 
ޤައުމެއްގެ  އެ އެޖެންސީއެއް ނިސްބަތްވާ، އެޖެންސީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ

 މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުން އެ އެޖެންސީއަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ

3 2 0 
 ރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަނީ، އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ  ރާއްޖެ އަންނަ މީހާ

 ނުވުން. ފައިގައިމެދުވެރިވެގެންކަން އެ މީހާއަށް އަން
އެޖެންސީތަކުން މަސްއޫލުވާންޖެހޭ  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ގުޅިގެން، ބިދޭސީއާ ންނަވަޒީފާއަށް ގެ

 އިހުމާލުވުން ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ކަންތައްަތކާއި

 .ނުވުން އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު އެ މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައި އަންނަ މީހާ އަދާކުރަން އަންނަ ވަޒީއާބެހޭ ރާއްޖެ  0 2 3
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12 8 0 
 ޓަކައި، އެ މީހެއްގެ ޤައުމުން ފުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގެންނަ ބިދޭސީން، ރާއްޖޭގައި 

ގައި، " އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލެޓަރ އޮފް" މީހަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވާ އެ މީހަކާއި،ކުރިން، އެ 

 .ނުވުން ވާލުކޮށްފައިހަ ކޮޕީއެއް ވަޒީފާ ލިބޭ ފަރާތާ  އެއްގޮތް ލާސްއަ ސޮއިކޮށް، އެ ިލޔުމުގެ ންވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު

3 2 0 

 ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ޓަކައި، އެ މީހެއްގެ ޤައުމުން ފުރުމުގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގެންނަ ބިދޭސީން، ރާއްޖޭގައި 

ގައި، " އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލެޓަރ އޮފް" މީހަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވާ އެ ކުރިން، އެ މީހަކާއި،

 އެޖެންސީގައި އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  ސޮއިޮކށް، އެ ިލޔުމުގެ އަސްލާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން

 ބަލަހައްޓައިފައި ނުވުން.އެ ލިޔުން  ،ފައިލުކޮށް

3 2 0 
ބިދޭސީން  ހުއްދަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި 

 ފައިގައިގޮތްތައް ބިޭދސީއަށް އަންވަޒީފާގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުުކރާނެ  ކަންތައްތަކާއި، ކުރުން މަނާ

 .ނުވުން

3 2 0 
ތައް މުމުޢާމަާލތުުކރާނެ އިންތިޒާ  ަފރާތާ ވަޒީފާ ދޭ  ފަރާތާއި އަންނަ މީހާ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ރާއްޖެ 

 .ނުވުން ފައިސައިހަމަޖައް

7.5 5 0 
 ރާއްޖެ  ން ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީތީއެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މަ ދެމެދު ދޭ ފަރާތާއި އެޖެންސީއާ ވަޒީފާ 

 .ވާލުނުވުންހައަންނަ ބަނދަރަކުން އެ މީހާއާ  އައުމުން، އޭނާ

7.5 5 0 
ން، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާ ތީމަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި އެޖެންސީއާދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ ،ބިދޭސީއަށް އެ 

  ވާލުނުކުރުން.ހަ މީހާ އެ

12 8 0 
 ށްޔަވާލުކުރުމާ ހަމަހަވަގުތުން ފެށިގެން، ވަޒީފާ ދޭ ފަާރތާ  ގެންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ވަޒީފާއަށް 

 .ނުވުން ދީފައި އިހަމަޖައްސަ މުފުރިހަމަ ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާ ބޭނުންތައް އޭނާގެ އަސާސީ

15 10 0 
ހާލަތެއްގައި  ފަރުވާއެއް ބޭނުންވެއްޖެގެންނަ ބިދޭސީން، ކުއްލި ގޮތަކަށް ހާލުދެރަވެގެން ޞިއްޙީ  ވަޒީފާއަށް 

ވަޒީފާ އަދި   ފޯުރކޮށްދީފައި ުނވުން. މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ ަފރުވާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ

 އެ މީހާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައިފައި ނުވުން. ހަވާލުވަންދެން  ފަރާތުން އެ މީހާއާ ދޭ

15 10 0 
 ވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ނިޔާވެއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާހަ ގެންނަ ބިދޭސީން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ވަޒީފާއަށް 

ފޮނުވުން ނުވަތަ  ޚަރަދުގައި އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު، އެ މީހެއްގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ އެޖެންސީގެ ހަމަޖައްސައިދޭ

 ވަޅުލުން. ރާއްޖޭގައި



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު  ދިވެހި                 R-62/2021 : ނަންަބރު ގަާވިއދު             88އަަދދު:                ވޮލިުއމް: 

 

5 

7.5 5 0 

މަސްދުވަހުގެ  ނެއް)ތި( 3ތާރީޚުން ފެށިގެން، ފުރަތަމަ  ރާއްޖެއަށް އަންނަގެންނަ ބިދޭސީން   ވަޒީފާއަށް 

ފަރާތާ ދެމެދު  ދިމާވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާއި ވަޒީފާ ދޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ތެރޭގައި 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް،  ންތީމަ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ

 .އިހުމާލުވުން އަދާކުރުމުގައި އެޖެންސީން

 ނެތުން. ފައިދައިހަ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާ ދެވޭ، ރެކްރޫޓްމެންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  ،ންތީ މަ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި  މި  0 10 15

 ތަފުސީލުފާ ދޭ ފަރާތުން ހޯދާ ޚިދުމަތުގެ ޒީވަ މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ ވަޒީފާ  0 5 7.5

ލާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަން ވައިދެމެދު އެކުލަ ފަރާތާ އެޖެންސީއާއި ވަޒީފާ ދޭ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ

 ނުވުން  ފައިނައިހިމަ ވާ މަޢުލޫމާތުމުލާޒި

7.5 5 0 
 ދޭ ފަރާތުން ރެކްރޫޓްކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ  ފާޒީވަ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ 
 ތަފުސީލު ބޭނުންވާ ވަޒީފާތަކުގެ  ހޯދަން މީހުން ،ދަދުތަކާއިއަ

3 2 0 
އެ މީހުން ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ަވޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ  ،މަޢުލޫމާތާއި ރެކްރޫްޓކުރެވޭ މީހުންގެ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް

 .ގޮތް ބަލަހައްޓާނެކޮށް ހިއްސާ ދެ ފަރާތުން

7.5 5 0 
 މި   ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން އެމީހާއަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މެދުވެރިކޮށް ރެކްރޫްޓކުރެވޭ މީހުން އެޖެންސީ 

 .މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ގޮތްތައް ކޮށްފައިވާން ބަޔާ ގައި ގެ (ހ)މާއްދާ ވަނަ 29 ދުގެގަވާއި

7.5 5 0 
ގުޅިގެން އަދާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް  ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު އޭނާއާ ރެކްރޫްޓކުރެވޭ މީހުންމެދުވެރިކޮށް  އެޖެންސީ 

އެހެނިހެން ޒިންމާތައް  ޒިންމާތަކާއި  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން ށ)( ނަވާވީސް) ވަނަ މާއްދާގެ ( 29 ދުގެ ގަވާއި މި

 .އަދާކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތް

7.5 5 0 
 ،ފަރާތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު ނެތިއްޖެނަމަ މީހުންގެ ކިބައިގައި ވަޒީފާދޭ ންނަގެ ވަޒީފާއަށް 

ތެއްގައި އެ މީހަކު ހާލަ  ލަން ޖެހިއްޖެ ވައިމީހަކު ފޮނު ގޮތް. އަދި އެ  ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަމަލުކުރުމަށް އެކަމާމެދު

 .އޮތުން ފައިޅައިކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަ ލުމަށްވައިފޮނު

3 2 0 
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން މަސްއޫލުވާންޖެހޭ  ގެނައުމުގައި، ވަޒީފާއަކަށް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގެ

ކޮންމެ ފަރާތަކުްނ  ހެން،ނޭ ކަންކަން، އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނާރާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މަސްއޫލުވާންޖެހޭ ކަންކަމާއި،

 .ބަޔާންކޮްށފައިވުން ޮކށްފުސީލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ތަ

7.5 5 0 
 ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ބިދޭސީއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް   ،ކަންތައްތަާކއި ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން މި 

 .ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު ބަަލހައްޓާނެ ގޮތްތައް އެ ތާއި،ފަރާ  ކުރާނެ

 .ގޮތް ފީއާއި، ފީތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީގެ  ވަޒީފާ  0 5 7.5

 .ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ޙައްލުކުރުމުގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 0 2 3
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 އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލަިއފައި ނުވުން.އެކު  ފަރާްތތަކާ ދޭމަސައްކަތަަކށް)  ބިނާވެފައިވާ ތަަކށްގޮތުގެ މަތީން މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައިގެ ޚިދުމަތް (ޕްރޮޖެކްޓް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 0 10 15

7.5 5 0 
 ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ޖެހޭނެކަމަށްންއެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަފަރާްތތަކާެއކު ސޮއިކުރެވޭ  މަސައްަކތަކަްށ މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައިގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ  ތަަކށް ބިނާވެފައިވާން، ޕްރޮޖެކްޓްތީ ގޮތުގެ މަ  ކޮށްފައިވާބަޔާން ދުގައިގަވާއިމި 

 ނެތުން. ފައިނައިހިމަ ކަންކަން

 ނުވުން. ފައިޓައިތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައް ރަސީދު މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތަކަށް،  ން، ގެވެށިތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާދުގައި ބަޔާންގަވާއިމި  0 5 7.5

 ނެތުން. ފައިނައިމަޢުލޫމާތު ހިމަ ކޮށްފަިއވާގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންރަސީދު މޭން ޕަވަރ ސަޕްލައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތަކަށް،  ން، ގެވެށިތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާދުގައި ބަޔާންގަވާއިމި  0 2 3

 .ފަރާތެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ މުހިންމު ލިޔުންތައް ހިފެހެއްޓުން  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 0 10 15

 ވުން.ފުގޮތާ ޚިލާކޮށްފައިވާ ދުގައި ބަޔާންގަވާއި މަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްޢަ ފަރާތެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ މުހިންމު ލިޔުންތައް ބަހައްޓާނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 0 5 7.5

 ނުވުން. ފައިސައިހަމަޖައް މުބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާ ތެިރކަމާއެކުކައުރައް ތަކެތި އެ ،ފަރާތެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ މުހިންމު ލިޔުންތައް ބަހައްޓާނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 0 5 7.5

7.5 5 5 
ނުވަތަ އެފަދަ  މީހެއްގެ އެހެން އެއްވެސް ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދުން އެ، މަޢުލޫމާތެއް ފިޔަވައި ހޯދަންޖެހޭ ކޮންމެހެން އޭނާ އެދޭ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވޭތޯ ބެލުމަށް ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހަކު،

 ކޯޑުކުރުން.ރި މަޢުލޫމާތު

 އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ 5 5 7.5

4.5 3 0 
ން ބޭރު ތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާބަޔާން ނަންބަރުގައި ވަނަ )2(ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  27 މި ގަވާއިދު 

 30 ހެދޭތާ މަސައްކަތްުކރާނަމަ، އެ އެޖެންސީއަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ޓުގެރެކްރޫޓްމެން އެޖެންސީއަކާ ގުޅިގެން 
 ުކރުން.ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން ،ތެރޭގައި ތިރީސް) ދުވަހުގެ(

 މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޖެންސީން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން
  މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދޭ ،ޚިދުމަތް ދެވޭ ރެކްރޫްޓކުރުމުގެ 0 3 4.5 ނުވުން  ފައިޅައިހުށަހަ

 ފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.ހޯދާ  ވަޒީފާ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ގެޓުރެކްރޫޓްމެން  0 3 4.5

 މަޢުލޫމާތުތައް. ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންމާއްދާވަނަ   35 ދުގެގަވާއި  ގުޅޭގޮތުން މި ޕަވަރ ސަޕްލައިއާ  މޭން  0 3 4.5

15 10 0 
ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ މިންވަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެ ޚިދުމަތުގެ ފީގެ އެންމެ ބޮޑުޓުތެރެއިން ެރްކރޫޓްމެން ޚިދުމަތްތަކުގެ މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ފާ ދޭ ފަާރތްަތކަށް އެޖެންސީޒީވަ ، ކޮށްފައިވާށ) ގައި ބަޔާން( ވަނަ މާއްދާގެ   26 ދުގެގަވާއި

 .މިންވަރަށްވުރެ އިތުަރށް ފީ ނެގުން

  .ނުވުން ފައިސައިހަމަޖައް މުއިންތިޒާ ކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްަތކާ ތީޮގތުގެ މަ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން   42ދުގެ ގަވާއިމި   0 2 3

 .ނުވުން  ފައިވައިއެކައުންޓެއް ހުޅު ވަކި ބޭންކެއްގައި ން އެ އެޖެންސީއެއްގެ ނަމުގައިތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާނ) ގައި ބަޔާން( ވަނަ މާއްދާގެ   42ދުގެ ގަވާއިމި  0 5 7.5

 .ހިމެނުން  ތިހާުރތަކުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތުސްމުޢާމަލާްތތަކާއި އި މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީން އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް،  ކޮށްފައިވާ ހ) ގައި ބަޔާން( މާއްދާގެ ވަނަ  43ދުގެ ގަވާއިމި  0 8 12

  .ތަފާތު ުކރުން ންތީޮގތުގެ މަ ކޮށްފައިވާހ) ގައި ބަޔާން( މާއްދާގެ ވަނަ  44ދުގެ ގަވާއިމި  0 5 7.5
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 ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވުން. ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއެއްގެ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ   45މި ގަވާއިދުގެ  0 5 7.5

22.5 15 0 
ތައް ޑުކޯރި މިނިސްޓްރީއަށް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ބަލަން އެދޭ ވަގުތުގައި، މަޤްބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެން ން އިސްޕެކްޓަރުން ބަލަން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތީމަޮގތުގެ  ކޮށްފައިވާށ) ގައި ބަޔާން( މާއްދާގެ ވަނަ  48ދުގެ ގަވާއިމި 

 .ނުވުން ފައިޅައިހުށަހަ ތައްޑުކޯރިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި 

 ނުދިނުން. ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ނުވަތަ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްއޮޑިޓް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތް 0 15 22.5

7.5 5 0 
 ދޭކުރުމަށް  އިޞްލާޙު ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް،ޙު ލާޞްވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކުން އި ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާޓުއިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯ، ންތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާށ) ގައި ބަޔާން( ވަނަ މާއްދާގެ  50މި ގަވާއިދުގެ 

 .ނުކުރުންޙު ލާޞްއި މުއްދަތުގައި

 .ނުދެއްކުންފައިސާ މުއްދަތުގައި  ން، ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭތީގޮތުގެ މަ  ކޮށްފައިވާރ) ގައި ބަޔާން( މާއްދާގެ ވަނަ  56މި ގަވާއިދުގެ  0 5 7.5

 .ނުކުރުން ޢަމަލު އެންގުންތަކަށް ނުދިނުމާއި، އަންގާ މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ކުރުމުގެޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ 10 10 15

0.375 0.25 1 
 އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި  ރާބޭނުންކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން

 ގުޅިގެން ކުރުމަށް/އިޞްލާުޙުކރުމަށްކާ ނަޚިދުމަތުގައި ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަ މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕަރމިޓް
 އަންގާ ކަމެއް އިޞްލާޙުނުކޮށް އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން.

   ވަރކް ޕަރމިޓް 1 0.25 0.375

   ކޯޓާ 3 0.75 1.125

   ޓް ޒިޑިޕޮ 3 0.75 1.125

0.375 0.25 1 
 އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން

ސްޓޭޓަްސއާ ގުޅިގެން  ތަކުގެކާއި ހުއްދަނަޚިދުމަތުގައި ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަ މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕަރމިޓް

 ލޫމާތު ދިނުން.ޢުއޮޅުންއަރާފަދަ މަ މަޢުލޫމާތާއިދޭ ފަރާތަށް ދޮގު  ވަޒީފާ

   ޕަރމިޓްވަރކް  1 0.25 0.375

   ކޯޓާ 3 0.75 1.125

   ޓް ޒިޑިޕޮ 5 1.25 1.875

1.875 1.25 5   
 ލޫމާތުޢުއޮޅުންއަރާފަދަ މަމަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ދޮގު  ތާޚިދުމަ ރެކްރޫްޓކުރުމުގެ

 ދިނުން 

 


