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ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-7/     )ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ 

ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

2012

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ނޫސްބަޔާންތައް ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ. 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ރޑުގައި ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓް ވާ

ވޮލިއުމް: 42      އަދަދު: 91        ތާރީޚު:  18 ރަޖަބު 1434  -  28 މެއި 2013   އަންގާރަ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-7/     )ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ 

ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 1.

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދައްކަންޖެހޭ ވާރކް ވީޒާ ފީ ބަލައިގަނެ، ވާރކް ވީޒާ ފީ ދައްކަންޖެހޭ )1()ކ(

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުދެއްކުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 

އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ )1( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާރކް ވީޒާ ފީ ބަލައިގަނެ، ވާރކް ވީޒާ ފީ ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ )2(

އެންމެހައި މާއްދާތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ވާރކް ވީޒާ ފީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުދެއްކުމުން ކުރެވޭ 

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ 50 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް 

ރެވެނިއު އޮތޮރިޓީންނެވެ.

މި އިސްލާހަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 2.

2012



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


