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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
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ 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

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖުލައި 13 – 1438 ޝައްވާލް 19ތާރީޚު 102އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

(މުސާަރއާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާުތގެ މައްޗަށް   R-98/2016ނަންބަރު  ގަވާއިދު

  މުގެ ގަވާއިދުއުގެނަ ޙުއިޞްލާ  ވަނަ 2އަށް ) 2016ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ަގވާއިދު 



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                 102 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 3

` 

 ` 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

(މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް   R-98/2016ނަންބަރު  ގަވާއިދު
 މުގެ ގަވާއިދުއުގެނަ ޙުއިޞްލާ ވަނަ 2އަށް ) 2016ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 
) އަށް 2016 ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ މައްޗަށް ފަރާތުގެ ދޭ ވަޒީފާ ކަންކަން މުސާރައާބެހޭ( R-98/2016 ގަވާއިދު ނަންބަރު

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
 
.  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވި 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

 

 ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި ،ޢަދަދެއް އެއްވެސް ފައިސާގެ ނާޖޫރިމަ  ބަޔާންކުރާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި  )ބ(  .7
 . ފެށިގެންނެވެ އިން 2018 ރީވަނަޖަ 1 ،ނަގާނީ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  
  .އިތުރުކުރުން އަކުރެއް  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް ގެ) ބ( މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ .2

 

 މައްޗަށް ފަރާތުގެ ދޭ ވަޒީފާ  ކަންކަން މުސާރައާބެހޭ(  R-98/2016ނަންބަރު ގަވާއިދު  )ޅ(  .7
 ޢަމަލުކުަރން ގަވާއިދަށް ގެނައުމުގެ ޙުއިޞްލާ  ވަނަ 1 އަށް ) 2016 ގަވާއިދު ބެހޭންފީޛުކުރުމާތަ

 ޖޫރިމަނާއެއް  އެ  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާނަމަ، ފަރާތެއް އެއްވެސް ދަށުން ގެ) ށ( މާއްދާގެ މި، ފެށުމަށްފަހު
 ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި ފައިސާ ޖޫރިމަނާއެއްގެ އެފަދަ ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އަދި. ބާޠިލުވާނެއެވެ
  R-98/2016ނަންބަރު  ގަވާއިދު ދައްކާފައިވާނަމަ، އިދާރާއަކަށް  އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޔާންކުރާ

 ވަނަ 2 އަށް ) 2016 ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ މައްޗަށް ފަރާތުގެ ދޭ  ވަޒީފާ ކަންކަން މުސާރައާބެހޭ(
 ފައިސާއެއް އެ، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް ގެނައުމުގެ ޙުއިޞްލާ

  .ނެއެވެންވާ ދޭ އަނބުރާ ފަރާތަކަށް  އެ އިދާރާއަކުން އެ
  

 
. ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޢަ  ގަވާއިދަށްމި  .4  ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

___________  


