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އާދީއްތަ

ތާރީޚު 12 :މުޙައްރަމް  25 - 1437އޮކްޓޫބަރު 2015

ގަވާއިދު ނަންބަރު2015/R-187 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-22ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު



ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.


މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރުމަށް

ފޮނުއްވާ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00ގެ ކުރިންނެވެ .އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ

ފޯނު333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި



އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިންނެވެ.
ގަވާއިދުތަކާއި
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`

`

ޑވެލޮޕްމަންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ި
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-22ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން
ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
.1

ރން.
ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު ު

ކޯޓާ ހޯދަން ނުޖެހޭ
ދާއިރާތައް

.2

(ޅ)

ކޓާ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށްޓަކައި ޯ
.1

.2

ނ
ގެވެށި މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ް

ނ އިޞްލާޙުކުރުން.
ދ ވަޒީފާތައް) އަންނަނިވި ފަދައި ް
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 1ކޯޓާ ނު ޭ
.1

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން  /ކުލީ ދަތުރުކުރާ ޕިކަޕް ލޮރީފަދަ އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރުން

.2

ފހަރުގެ ކޯ-ޕައިލެޓުން  /ފަސްޓް އޮފިސަރުން
މަތިންދާ ބޯޓު ަ

.3

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުން

.4

ނ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖިނޭރު ް

.5

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން

.6

ނތަނުގެ ކައުންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޭޝިއަރ ،ސޭޓު
ޓން ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަ ް
ފިހާރަ ،ސައިހޮޓާ ،ކެން ީ
ނުވަތަ ކައުންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް

.7

ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ފޮޓޯގްރާފީގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް

.3

ތއް ތަރުތީބުކުރުން.
ގަވާއިދަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ،ގަވާއިދުގެ ނަންބަރު ަ

.4

މލުކުރަން ފަށާނީ 1 ،ޖަނަވަރީ  2016އިން ފެށިގެންނެވެ.
ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް ޢަ ަ

.5

ދ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ނ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއި ު
ހ ް
މި ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އެ ެ
ނނެވެ.
ދުވަހުން ފެށިގެ ް

.6

ނބަރު ( 2015/R-1ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ގަވާއިދު ނަ ް
ގަވާއިދު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު އުވުނީއެވެ.
________________________
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