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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ަގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ ހޯމ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2018 މާރިޗު 27 – 1439 ރަޖަބު 10ތާރީޚު 44އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި،  ސްކީމުގައި ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ގަވާއިދު  ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަށުން ސްކީމުގެ
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`  
  

  

 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނސްޓްރޭޝަން އޮފީސް 
   .ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

    
 

 ދަުށން ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުން ބަިއެވރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ސްކީމުގައި ޕެންަޝން  ރިޓަޔަރމަްނޓް ދިވެިހރާއްޭޖގެ 

  ގަާވއިދު  ފޯރުކޮށްދިުނމާބެހޭ ޢިނާޔަތްަތއް ބިދޭސީ ުމވަްއޒަފުްނނަށް  ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ

 

) ގެ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް  19

 ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ލިބިދީފައިވާ 
 

ހ)(  ތަޢާރަފު .1

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން  ވެހިރާއްޖޭގެދި ،މި ގަވާއިދަކީ
ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ ، ބައިވެރިކުރުމަށާއި 

 ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ޤާއިމުކުރުމަށާއިމުވައްޒަފުންނަށް 
މިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ، އެ އުސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށާއި

  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭގޮތުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
 

ށ)(  މަޤްޞަދު 

ބިދޭސީ  ސްކީމުގައި ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް  ވެހިރާއްޖޭގެދި " ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް  މި
ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭީސ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަށުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ

  .އެވެ" ގަވާއިދު  ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
 

ނ)(  ނަން  ގަވާއިދުގެ 

 މުވައްޒަފުންނާއި ބިދޭސީ އަދާކުރަމުންދާވަޒީފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ހިނގާނީ ގަވާއިދު  މި
  މައްޗަށް އެކަންޏެވެ. ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާދޭ އެ މުވައްޒަފުންނަށް

 

 އިޚްތިޞާޞް .2

ހިނދަކު، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން  ތައާރަޒުނުވާހައި މާއްދާތަކާ ގަވާއިދުގެ މި
ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާ ބިދޭސީންނާއި، ބައިވެރިވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ގަވާއިދު 

) އެވެ. ވެހިރާއްޖޭގެދި( R-20/2014ނަންބަރު   ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު
 

(ހ)  ގަވާއިދުތަކުގެ އެހެނިހެން  .3
  ހިނގުން  ބާރު

 އިަދ ކިޔަންވާނީ، ގަވާއިދު މި ހިނދަކު، ތައާރަޒުނުވާހައި  މާއްދާތަކާ ގަވާއިދުގެ މި
 ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ R-20/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު  މާނަކުރަންވަނީ،

) ސްކީމުގެ  ރިޓަޔަރމަންޓް  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ R-21/2014އާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު  ގަވާއިދު
) ދޫކުރުމާބެހޭ ފައިސާ ޕެންޝަން ސްކީމުން  .އެކުއެކީގައެވެ  މާއްދާތަކާ ގެ ގަވާއިދު

(ށ)   
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 ބިދޭސީން ިރޓަޔަރމަންޓް ޕެންަޝން ްސކީމުގައި ބަިއެވރިކުރުން  ވަޒީފާައދާކުރާ 
 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު،  ދެމެދުގެ އަހަރާ  65 އަހަރާއި  16 މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން
ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން،  ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޔަރމަންޓް ރިޓަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  އާއި މި ގަވާއިދުގައި "ގަވާއިދު  ސްކީމުގެ ޕެންޝަން

  މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.އެ 
  

(ހ)  ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރާ  .4
 އެންރޯލްކުރުން 

ވަޒީފާދޭ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު، ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރިޓަޔަރމަންޓް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް،
ރިޓަޔަރމަންޓް  ފަރާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާއެކު

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެދުމުން، ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރަން 
 ސްކީމުގައި  ފުރިހަމަވާނަމަ، ކަންކަން  އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ސްކީމުގެ

 ފަރާތަށް ފާދޭވަޒީ ލިޔުމަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ބައިވެރިކުރުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފަކު 
  .ޕެންޝަން އޮފީހުން އަންގަންވާނެއެވެ

 

(ށ)   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު 
އެ ސްކީމުން ވަކިވާން ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާދޭފަރާތުގައި އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުްނ 

. އަދި ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު މި ސްކީމުން ވަކިކުރަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ
ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަށް އެންގުމަށްފަހު، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން ޕެންޝަްނ 

 އޮފީހަށް ހުށަހަަޅއިގެން އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
 

މުވައްޒަފުން ބިދޭސީ  .5
 ސްކީމުން ވަކިވުން 

 ދެނެގަންނާނީ، މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބޭނުމަށް ބިދޭސީ
  . ނަންބަރުންނެވެ ޕާސްޕޯޓް އެ މީހުންގެ

  
 

 މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ .6
 ދެނެގަތުން 

 ފޯރުކޮށްދިުނން  ިޢނާޔަތްަތއް ެދވޭ ޮގތުގައި ެޕންޝަްނގެ މުވަްއޒަފުްނނަށް ބިދޭސީ
 

 މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަންގެ ބިދޭސީ ދަށުން  ސްކީމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން
 ޢިނާޔަތައްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތުގައި ޕެންޝަންގެ ހިސާބުކޮށް، ޢިނާޔަތްތައް  ދެވޭ  ގޮތުގައި

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިާސ ގަވާއިދާއި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ،
" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 

 ގޮތުގައިދެވޭ ޕެންޝަންގެ  .7
 ހިސާބުކުރުން  އިނާޔަތްތައް

ޕެންޝަން  މުވައްޒަފަކު، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބިދޭސީ
ދޫކޮށްދާނަމަ،  ދާއިމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިން ހަމަވުމުގެ އުމުރު ހަމަޖައްސާފައިވާދިނުމަށް 
 ންޓްގޮތުގައި ރިޓަޔަރމަ ރައިޓްސްގެ ޕެންޝަން އެކްރޫޑް މުވައްޒަފުންނަށް  ދައުލަތުގެ

 މުވައްޒަފެއްގެ  ބިދޭސީ އެ  ޖަމާކުރާ ފައިސާ ފިޔަވައި، އެކައުންޓަށް ސޭވިންގްސް
 ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި ފައިސާ، ޖަމާކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓަށް ސޭވިންގްސް ންޓްރިޓަޔަރމަ

(ހ)  ގޮތުގައި ޕެންޝަންގެ  .8
 އިނާޔަތްތައް  ފޯރުކޮށްދެވޭ
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ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން  އުސޫލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްދާގައިމާ  ދަށުން، ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަ
  އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 
 އެކައުންޓަށް ސޭވިންގްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ގޮތުގައި  ރައިޓްސްގެ ޕެންޝަން އެކުރޫޑް

ވަނަ މާއްދާގައި  9އަހަރުވުމުން މި ގަވާއިދުގެ  65އުމުރުން  ފައިސާ، ޖަމާކޮށްފައިވާ
. މިގޮތުން ބިދޭސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުްނ، އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

ނޑުކޮށް އެއްފަހަރާއެވެ.މުވައްޒަ   ފަށް ދޭ ފައިސާ ދޭންވާނީ ގަ
 

(ށ)   

 މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި
" ގައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   "ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު

  .ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ އޮފީހަށް ޕެންޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،
 

(ހ)  ނާޔަތްތައްޢި .9
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 ކަންކަން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

ފުރިހަމަވެފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް  ބުނެފައިވާ ކަންކަން ގަވާއިދުގައި  މި
ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު، ސްކީމުގައި ހުރި ފައިސާ  ޕެންޝަން

) 45ނެގުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުން،   (ސާޅީސް ފަހެއް
 ފައިސާ، ވާއެކައުންޓުގައި ސޭވިންގްސް ރިޓަޔަރމަންޓް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

  އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ލިބޭނެގޮތް ޕެންޝަން ވައްޒަފަކަށްމު ބިދޭސީ އެ
 

(ށ)   

 ކުރިން  ހަމަވުމުގެ އުމުރު  ޕެންޝަނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފަކު، ބިދޭސީ
ދާން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު، ރާއްޖެއިން ފުރާ ތާރީޚުގެ  ދޫކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ ދާއިމަށް

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު، ޕެންޝަން  3
  އޮފީހަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

 

   )ނ(

 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،މުވައްޒަފަކު ބިދޭސީ ބައިވެރިވެފައިވާ ސްކީމުގައި ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް
 ރިޓަޔަރމަންޓް  މަތީން ގޮތުގެ ގައިވާ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  8މި ގަވާއިދުގެ  ،ފުރައިގެންދާއިރު

 ،ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެދި ހޯދަން އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ސޭވިންގ
ހޯދުމަށް  ފައިސާ އިވާޖަމާކޮށްފަ އެކައުންޓަށް ސޭވިންގ ރިޓަޔަރމަންޓް އެ މުވައްޒަފެއްގެ

    .ފުރުމަށްފަހުގައެވެ އަހަރު  65 އުމުރުން އެ މުވައްޒަފުގެ އެދެވޭނީ
   

(ހ) 10.  އެހެނިހެން 

ވަނަ  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
އަހަރު  55މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން 

 "   އަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ފުރުމުން "އަރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްރޯވަލް
 

(ށ)  

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ހިނދަކު، ނުވާހައި ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންގޮތަކަށް  ގަވާއިދުގައި މި
 އާއި،" ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، މާނަ ލަފުޒުތަކުގެ ޢިބާރާތްތަކާއި،

 އެ ލަފުޒުތަކަށް ގައި އެ ޢިބާރާތްތަކާއި" ގަވާއިދު ސްކީމުގެ ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
  .ތެރޭގައެވެ މާނައިގެ  ދީފައިވާ

 

11.  މާނަކުރުން 
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

(ހ) ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  .12
  ފެށުން

ވަނަ ދުވަހު  2014ސެޕްޓެންބަރު  14މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، 
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން "ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް 
  އުވުނީއެވެ. " ގަވާއިދު

  

(ށ)     
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