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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

:  ބުދަ :  2016 ޖޫން 29 -  1437 ރަމަޟާން 24ތާރީޚު 91އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 :  މަށް ައންނަ ބިދޭސީންެގ ރާއްޭޖގައި ވަޒީފާ އަދާކުރު( R-7/2010ގަާވއިދު ަނންބަރު

  އުމުެގ ަގވާއިދު ެގނަ ވަނަ ިއޞްާލޙު 3އަށް ަގާވއިދު) ޒާއާބެޭހ ވާރކް ވީ
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 ` 
 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 މަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރު( R-7/2010ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

) ޒާއާބެހޭ ވާރކް ވީ  އުމުގެ ގަވާއިދުގެނަ ވަނަ އިޞްލާޙު 3އަށް ގަވާއިދު
 
  ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ފަހަތަށް (އ) އަދި (ވ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިތުރުކުރުން. 17ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދަިޔ .1

މި މާއްދާގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ގެނައުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގެނެސްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ބިދޭސީން 

 ތައް ފުރަިހމަވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަީޒފާ ޠުބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު
ޖެނެރަލަްށ  ތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދިނުމުގެ އިޚުއަދާކުރުމަށް ހުރު

 . ލިބިގެންވެއެވެ

(އ)  

) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވާރކް ( 2007/1ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު
  އެތެެރވެފައިވާ ބިދޭސީއެއްކަމުގައި ވުން. އަށްވީޒާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖެ

1.   

ވާގޮތަށް މަދަނީ ކޯޓެއްގައި އެ ފަރާތެއް ޝާމިލު ޢީހުމަތުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ޝަރުތުކުށެއްގެ  އީނާޖި
  ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ބިދޭސީއެއް ކަމުގައި ނުވުން.

2.   

 މައްސަލައެއް  ނުވަތަ  ޝަކުވާއެއް ގުޅޭ އެފަރާތަކާ  އިދާރާއަކަށް އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ
  .ންކަމުގައިވު ފަރާތެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާ

3.   

އަދާކުރުމަށް ހުރުމުގެ ހުއްަދ  މާއްދާގެ (އ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ  މި
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްާވ  ،ބިދޭސީއަކަށް ދެވޭނީ

މި ގަވާއިދުެގ ކުރަންޖޭެހ ކަންކަމާއި،  ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި 
އަދާކުރުމަށް ހުރުމާ  ގައި ވަޒީފާ ކަންކަން (ދިވެހިރާއްޖޭ އިޒާ ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަދަށުން ވާރކް ވީ

ރުން ކުޞްޚަލާ އިފައިސާއެއް ދައްކަ އެ ނުދައްކައި އޮތްނަމަ، އެއްވެސް ފައިާސއެއް ވާފައިގުޅިގެން ދައްކަންޖެހި
ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކާއެކު  އި ބިދޭސީއަކާއަލުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ފުރިހަމަކޮށް،) ށްހިމެނޭގޮތަ

) ދިވެިހ  6000/- މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ންއަލުން ވަޒީފާ ދޭފަރާތު އަކަށްސީބިދޭހުށަހަޅައި،  (ހަހާސް
  ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.

(ވ)  

  ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  އިދަށްގަވާ މި .2


