
KESALAHAN - KESALAHAN 

DI BAWAH PERATURAN IMIGRESEN PENGGAL 17 

PER dan DEFINISI HUKUMAN 
 

9 (4) 
 

Mana-mana pemegang Pas Lawatan Sosial 

atau Pelancong di Negara Brunei 

Darussalam tidak dibenarkan mengambil 

bahagian dalam sebarang bentuk pekerjaan 

bergaji ataupun tidak 

 

 

 

Boleh dihukum penjara tidak lebih dari 6 

bulan atau denda tidak lebih dari $2,000.00 

atau kedua-duanya sekali di bawah 

Peraturan 35(2) Peraturan-Peraturan 

Imigresen. 

Boleh ditawarkan kompaun dengan 

mengutip tidak kurang daripada $500.00 

dan tidak melebihi dari $600.00 dibawah 

peruntukam Bab 58 A (1)(a) 

 

 

15 (2) 
 

Mana-mana orang asing yang bekerja di 

Negara ini hendaklah berkerja dengan 

majikan yang asal  

 

 

Boleh dihukum penjara tidak lebih dari 6 

bulan atau denda tidak lebih dari $2,000.00 

atau kedua-duanya sekali di bawah 

Peraturan 35(2) Peraturan-Peraturan 

Imigresen. 

Boleh ditawarkan kompaun dengan 

mengutip tidak kurang daripada $500.00 

dan tidak melebihi dari $600.00 dibawah 

peruntukam Bab 58 A (1)(a) 

 

 

15 (3) 
 

Mana-mana orang asing yang bekerja di 

negara ini hendaklah melakukan pekerjaan 

mengikut apa yang tercatat di dalam Pas 

Kerjanya itu 

 

 

Boleh dihukum penjara tidak lebih dari 6 

bulan atau denda tidak lebih dari $2,000.00 

atau kedua-duanya sekali di bawah 

Peraturan 35(2) Peraturan-Peraturan 

Imigresen. 

 

Boleh ditawarkan kompaun dengan 

mengutip tidak kurang daripada $500.00 

dan tidak melebihi dari $600.00 dibawah 

peruntukam Bab 58 A (1)(a) 

 



15 (4) 
 

Mana-mana majikan hendaklah dengan 

serta merta memberitahu kepada Pengawal 

Imigreresen :- 

Gagal mengambil pekerjaan misalnya 

Pekerja lari 

Diberhentikan atau meninggalkan 

pekerjaan : misalnya Majikan mengarahkan 

pekerja bekerja ke tempat lain 

 

 

Boleh dihukum penjara tidak lebih dari 6 

bulan atau denda tidak lebih dari $2,000.00 

atau kedua-duanya sekali di bawah 

Peraturan 35(2) Peraturan-Peraturan 

Imigresen. 

 

Boleh ditawarkan kompaun dengan 

mengutip tidak kurang daripada $500.00 

dan tidak melebihi dari $600.00 dibawah 

peruntukan Bab 58 A (1)(a) 

 

 

16 (3)  
 

Mana-mana pemegang Pas Tanggungan di 

negara ini tidak dibenarkan mengambil 

bahagian dalam sebarang bentuk pekerjaan 

tanpa persetujuan bertulis daripada 

Pengawal Imigresen 

 

 

Boleh dihukum penjara tidak lebih dari 6 

bulan atau denda tidak lebih dari $2,000.00 

atau kedua-duanya sekali di bawah 

Peraturan 35(2) Peraturan-Peraturan 

Imigresen. 

 

Boleh ditawarkan kompaun dengan 

mengutip tidak kurang daripada $500.00 

dan tidak melebihi dari $600.00 dibawah 

peruntukan Bab 58 A (1)(a) 

 
 

35 (1) 
 

Mana-mana orang yang tanpa alasan yang 

munasabah melanggar atau gagal mematuhi 

sebarang peruntukan peraturan 9,11, 15 

atau 16 adalah melakukan kesalahan  

 

 

 

dan hendaklah apabila disabit kesalahan 

dihukum penjara selama suatu tempoh yang 

tidak melebihi dari 6 bulan atau suatu 

denda yang tidak melebihi dari $2000 atau 

kedua-duanya sekali. 

 
 

35 (2) 
 

Mana-mana pemegang sebarang pas yang 

dikeluarkan di bawah peraturan-peraturan 

ini yang tanpa alasan yang munasabah 

melanggar atau gagal mematuhi sebarang 

Akta tersebut atau sebarang peraturan ini 

atau sebarang syarat yang dikenakan 

berkaitan dengan atau arahan tercatat pada 

Pas itu adalah melakukan kesalahan  

 

 

 

dan hendaklah apabila disabit kesalahan 

dihukum penjara selama suatu tempoh yang 

tidak melebihi dari 6 bulan atau suatu 

denda yang tidak melebihi dari $2000 atau 

kedua-duanya sekali. 

 



 


