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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2016 ވަރީފެބުރު 1 -  1437 ރަބީޢުލްއާޚިރު 22ތާރީޚު 11އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 : (ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ިބދޭސީންގެ  R-7/2010ގަވާއިދު ނަންބަރު

) އަށް    ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2ވާރކް ވީާޒއާބެހޭ ގަވާއިދު
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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

(ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް  R/2010-7ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 

  

 ކުރުން.އްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުވަނަ މާ 17ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ .1
 

ނުވަތަ ވީތަނެއް ނޭގި ދިން ފަރާތަށް ފިލައިފިނަމަ ވަޒީފާ  މީހަކު ހުރި ވީޒާގައި  ވާރކް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ  އިމިގްރޭޝަނަށްތެރޭގައި އެކަން  ގެގަޑިއިރު 48ގެއްލިއްޖެނަމަ 

ވާލުގައި އޮތްނަމަ ހަފަރާތުގެ  ދިން  މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ވަޒީފާ މިގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު ބިދޭސީ 
  ޕާސްޕޯޓު އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

(ހ)  17. ގައި ހުރި މީހަކު ވާރކް ވީޒާ 
 ފިލުން 

މިކް ވިސްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނކޯޓުތަކާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ޢީޝަރު
ގޮތުގެ  އި، އަދި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިމޭ ންޓާޑިވެލޮޕްމަ

ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް  މައްޗަށް ބަލައި ބިދޭސީމީާހ ފުރައިގެން ދިޔުމުން އެ
ތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކުރުމުގެ އިޚުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކެންސަލް

  ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޖެނެރަލަކޮންޓްރޯލަރ 
  

(ށ)    

 ފީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހާ  ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ވާރކް ވީޒާ
 . އަދި އެ ދުވަހުގެ ފަހުން ވާރކް ވީޒާ ފީ ދައްކާކަށް ހަމައަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

  .   ނުޖެހޭނެއެވެ
  

    (ނ)

ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ވީބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި މިހެން 
މަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަ

ގެ ގޮތުގައި ހަމައަށް ވާރކް ވީޒާ ފީ ކުރި ދުވަހާ  ރިޕޯޓު ބިދޭސީމީހާ ފިަލއިގެން 
އެ ، އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

. ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް  ފަރާތުން ދިން ފައިސާއެއް ބިދޭސީމީހާއަށް ވަޒީފާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ
  

    (ރ)

ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީން 
މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ހިނދުން ފެށިގެން އެ މީހެއްގެ ޤައުމަށް 
ފޮނުވާލުމާ ހަމައަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެ ބިދޭސީއަކު ފިލިއިރު ނުވަތަ 

    (ބ)
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'ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން' މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން 'މޯލްޑިވްސް  ،ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގައި .2
' އަށް ބަދަލުކުރުން.  އިމިގްރޭޝަންގެ ޮކންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް

   

އިވާ ތަންތަން 'މޯލްޑިވްސް 'ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން' މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަ ،ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގައި .3
' އަށް ބަދަލުކުރުން.  އިމިގްރޭޝަން

 

 ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމި  ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ އިދަށްމި ގަވާ .4

  
  

. މިގޮތަށް ޚަރަދު ނުކޮށްފިނަމަ  އެ މީހަކަށް ވަޒާީފގެއްލުނުއިރު  ދީފައިވާ ަފރާތުންނެވެ
. އަދި  ބިދޭސީމީހާގެ ނަމުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރެވޭނެއެވެ
 ،ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް އިމިގްރޭޝާނުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ފައިސާ

  މިގްރޭޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.ފަރާތުން އި ވަޒީފާދިން
  

ގެ ގޮތުގައި ފުރުވާލެވެންދެން، ޑިޕޮސިޓު އިބިދޭސީއަކު ހަޯދބިދޭސީއަކު ފިލައިފިނަމަ، އެ 
 .   ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

  

    (ޅ)

ނަމަވެސް ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެ  މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ
ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،ގެނައުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިން އެ ބިދޭސީއަކު

ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ޚަރަދެއްކޮށްފިނަމަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ. 
އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން މެދުވެރިނުކޮށް ބިދޭސީމީާހ  ،އެހެންނަމަވެސް

ފަރާތުން ކޮށްފައިވާނަމަ،  ރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ވަޒީފާދިންފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ކު
 އި މީހާ ފުރައިގެންދިޔުމުން އަނބުރަޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ ބިދޭސީ

  ލިބޭނެއެވެ.
  

    (ކ)


