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  2020/25ބިލު ނަންބަރު  
 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް    1/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2

 

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމިްގރޭޝަންެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ެގނައުން.  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  9ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .1

 

ބޭނުމަށްޓަކައި  (ހ)  . 9 ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ  ޤާނޫނުެގ  މި  ހުއްދަ،  ހުރުމުެގ  ރާއްޖޭަގއި  ބިދޭސީއަކު 

 )ދިހައެއް( ބާވަތަށެވެ.  10ބެހިެގންވަނީ އަންނަނިވި 
 

 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ ނަންބަރު  8ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  9ޤާނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ   .2
 އިތުރުކުރުން. 

 

 މީޓިންގ ވީޒާ  (9) )ހ(  . 9 

 ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާ  (10)   
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 އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް   9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ޮގތުެގމަތިން، މި މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(  . 9 

އޮފް  ކޮންޓްރޯލަރ  ދޫކުރާނީ  ީވޒާތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

 އިމިްގރޭޝަނެވެ. 

 

 އަކުރު ިއތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަ   9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 

ވީނަމަވެސް،   )ނ(  . 9  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  ޤާނޫނު މި 

ވާރކް ޕަރމިޓް )ަވޒީފާާއބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން    2008/2ނަންބަރު  

ދޫކުރުމާއި، ވާރކް ޕަރމިޓްެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާިއ، ވާރކް ޕަރމިޓް 

ވާރކް  ލުބާޠި ޕަރމިޓްއާުގޅޭ  ކުރުމާއި،  ވާރކް  ނެުގމާިއ،  ފީ  ޕަރިމޓްެގ 

ކުރުމުެގ  ޒުއެންމެހައި ކަންކަން ހިންަގއި ބަލަހައްޓާނީ، ެއ ޤާނޫނު ތަންފީ

 ވާލުކޮށްފަިއާވ މިނިސްޓްރީންނެވެ.ހަ މަސްއޫލިއްޔަތު 

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ވާރކް ޕަރމިޓްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،  )ރ(  

ޝަރުޠަކާ ވާރކް   ނުވަތަ  ފީއެއް  އިތުރު  ފަރާތްތަކަށް،  އެދޭ  ީވޒާއަށް 

ނުލައި، ވާރކް ީވޒާ، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިްގރޭޝަން ދޫކުރަންވާނެެއވެ.  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް   8އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ  

އޮ ކޮންޓްރޯލަރ  އިޚްތިޔާރު،  ދޫނުކުރުމުެގ  ީވޒާ  ވާރކް  ފް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ށް ލިބިެގންވެެއވެ. ނައިމިްގރޭޝަ

މި ޤާނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަަމވެސް، މި މާއްދާެގ   )ބ(  

( ެގ  އެ  4)ހ(  ީވޒާާއއި،  ބިޒްނަސް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ  10މާއްދާެގ )

ޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ދޫކުރާ ހުއްދަިއެގ މައްޗަށް  ދޫކުރާނީ، ރަޖިސް
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ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިްގރޭޝަނެވެ.    ބިނާކޮށް އިތުރު ޝަރުޠަކާ ނުލައި،

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް   8އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ  

ރިޢާޔަތްކޮށް މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ވީޒާތައް ދޫނުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު،  

 ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިްގރޭޝަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

) )ޅ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބިޒްނަސް 4މި  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

( މާއްދާެގ  އެ  ކޯޕަރޭޓް 10ވީޒާއާިއ،  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

މުއްދަތު   ވީޒާތަކުެގ  އެ  ދޫކުރުމާިއ،  ވީޒާ  އިތުރުކުރުމާއި،  ރެސިޑެންޓް 

ބާޠި އެންމެލުވީޒާތައް  ދަށުން އުސޫލު  ހައިކުރުާމުގޅޭ  މި ޤާނޫނުެގ  ތަްއ، 

 ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

  2007/1މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ކ(   

އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ޤާނޫނު(  އިޞްލާޙު   2އިިމްގރޭޝަންެގ  ވަނަ 

)ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި،    14ެގނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )އ(   

ިއމިްގ  2007/1 އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤާނޫނު(  ވަނަ   2ރޭޝަންެގ 

އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ޤާނޫނާ ުގޅިެގން ބަދަލުެގންނަންޖެހޭނަމަ، ޤާނޫނު  

  2)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމިްގރޭޝަންެގ ޤާނޫނު( އަށް    2007/1ނަންބަރު  

)ސާދަ(   14ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

ެގނެ ބަދަލެއް  ެއ  ތެރޭަގިއ  އިޞްލާޙުކޮށް،  ދުވަހުެގ  ސް 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

ބިޒްނަސް ވީޒާއަކީ، ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑަައޅާ ޮގތެްއެގމަތިން،   . 13 ބިޒްނަސް ވީޒާ 

ވިޔަފާރިެއއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް  ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ޤަބޫލުކުރާ  

ކުރުމަށްޓަކަިއ، އަދި ރާއްޖޭަގިއ ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހެއްެގ ޮގތުަގއި ނޫން ޮގތަކަށް 

  9  މި ޤާނޫނުެގ ،އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް ަވކި މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭަގިއ ހުރުމަށް

 ހުއްދައެކެވެ. ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދުެގ ދަށުން ދެޭވ 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

، )ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން  2008/2ވާރކް ވީޒާއަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    . 15 ވާރކް ވީޒާ 

ރާއްޖޭަގއި   އޭނާ  ބިދޭސީއަކަށް،  އަންނަ  ަވޒީފާއަދާކުރުމަށް  ރާއްޖޭަގއި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ހުއްދަ ކަމުަގއިވާ ވާރކް ޕަރމިޓަށް ބިނާކޮށް، 

 ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެވެ.  ވާރކް ޕަރމިޓްެގ ުމއްދަތަށް

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 

ބިދޭސީންނަށް  )ހ(  . 16 ރެސިޑެންޓް ވީޒާ  ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި  ވީޒާއަކީ،  ރެސިޑެންޓް 

 ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެވެ. 

ކައިވެނިކޮށްެގން  (1)    ދިވެއްސަކާ  ޮގތުެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ 

އުޅޭ ބިދޭސީންެގ ތެރެއިން، ކައިވެނީެގ މުއްދަތުަގއި ރާއްޖޭަގއި 

 ؛ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަހުރުމަށް އެދޭ 

ކައިވެނިކޮށްެގން  (2)    ދިވެއްސަކާ  ޮގތުެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ 

ތެރެއިން ބިދޭސީންެގ  ލިބިފައިވާ  ވަރިވެފަިއވާ    ،ދަރިއެއް 

ީމހާ  އުޅުނު  ކަިއވެނިކޮށްެގން  އޭނާ  ނުވަތަ  ޙާލަތުަގއި 
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ރާއްޖޭަގއި   ،ޙާލަތުަގއި  ވެފައިވާ މަރު ދަރިންނާއެކު  ޭއނާެގ 

 ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ. 

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ  2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ދޫކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ދެމިއޮތްނަމަ،  ޙާލަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 )ފަހެއް( އަހަރަކުން އާ ކުރަންާވނެއެވެ.  5ރެސިޑެންޓް ީވޒާ ކޮންމެ 

މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެންއޮތްނަަމވެސް، ދިެވއްސަކާ ކަިއވެނިކޮށްެގން ުއޅޭ  )ނ(  

ރެސިޑެންޓް ީވޒާއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ  ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އަލަށް  

ފަހަރު   ފުރަތަމަ  މުއްދަތަށް   1ފަރާތެއްނަމަ،  އަހަރުދުވަހުެގ  )ެއކެއް( 

 އެފަރާތަކަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެެއވެ. 

( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތް 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ރ(  

އެފަރާތަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ދޫކުރެވިފަިއާވ    ،ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެނަމަ

 ރެސިޑެންޓް ީވޒާ ކެންސަލްވާނެއެވެ. 

ރެސި )ބ(   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ދޫކުރުމުެގ    ޓްންޑެމި  ީވޒާ 

އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށް، ޤާނޫނު 

 2ޝަންެގ ޤާނޫނު( އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމިްގރޭ  2007/1ނަންބަރު  

)ސާދަ(   14ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، އެކުލަވާލަިއ ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 

ކަނޑައަޅާ   . 1-17 މީޓިންގ ވީޒާ  އިމިްގރޭޝަން  އޮފް  ކޮންޓްރޯލަރ  ވީޒާއަކީ،  މީޓިންގ 

ވިޔަފާރިއަކާ   ޤަބޫލުކުރާ  ބިޒްނަސަސް  އޮފް  ރަޖިސްޓްރާރ  ޮގތެްއެގމަތިން، 

ބައްދަލުވުމެއް  ބޭނުމަށް  ،  ުގޅުންހުރި  ުމއައްސަސާއެްއެގ  ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ 

ފަރާތަކު އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  ބައްދަލުވުމެއް،  ބޭއްވޭ  ން  ރާއްޖޭަގއި 
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އިންތިޒާމްކޮށްެގން ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްެގ ހުއްދަ ލިބިެގން ބާއްާވ  

ކޮންެވންޝަނެއްަގިއ    ބައްދަލުވުމެްއ، ނުވަތަ  ކޮންފަރެންސެއް،  ނުވަތަ 

ކުރު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް،  ،ބައިވެރިވުމަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް

ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ދެވޭ މި  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ަގާވއިދުަގއި 

 ހުއްދައެކެވެ. 

 

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާައކީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ރާްއޖޭަގއި   )ހ( . 2-17 ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ 

ޤާނޫނުެގ   މި  ބަޔާންކުރާ   9ހުރުމަށް،  ަގިއ  )ޅ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

 ހުއްދަެއކެވެ. ަގާވއިދުެގ ދަށުން ދެވޭ 

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިން،  (1)   

ރަޖިސް ފޮރިން ޓަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހިންާގ  ރީކޮށްެގން 

ޑިރެކްޓަރެްއ   ނުވަތަ  ހިއްސާދާރެއް  އިންވެސްޓްމަންޓެއްެގ 

ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިސް ފަރާތެއް، އަދި 

ޢާ ފަރާތެއްެގ  ރާއްޖޭަގިއ  އެއިން  މެންބަރެއް،  އިލާެގ 

ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހެއްެގ ޮގތުަގއި ނޫން ޮގތަކަށް، އެ ފޮރިން  

އިންވެސްޓްމަންޓް ނުވަތަ އެ ވިޔަފާރި ހިންުގުމެގ ބޭނުމަށް 

ބިދޭސީންނަށް  އެދޭ  ހުރުމަށް  ރާއްޖޭަގއި  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ 

 ؛ދެވޭ ހުއްދަ

)ދެލައްކަ    250,000ންކެްއަގިއ މަދުވެެގން  ބޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ (2)   

ޑޮލަރު   އެމެރިކާ  އަހަރުެގ   )ފަހެއް(  5ފަންސާސްހާސް( 

މުއްދަތަށް ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓެއްަގއި ބަހައްޓައި،  

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ
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އުސޫ  (3)    ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  ލެއްެގ  ސަރުކާރުން  މަތިން، 

)ދެލަްއކަ    250,000ކަނޑައަޅާ ވިޔަފާރިތަކުަގިއ މަދުވެެގން  

އި ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ންވެސްޓްކޮށް، ފަންސާސްހާސް( 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ.

( ވަނަ ނަންބަރާއި،  2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތައް ދެމިއޮތްނަމަ، މި (  3)

)ފަހެއް(   5މާއްދާެގ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ކޮންމެ  

 އަހަރަކުން އާ ކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލުަގއި ހިމެނޭ އަންނަނިވި ބައި ުއނިކުރުން.  .9
 

ފަރާ އެދޭ  ީވޒާއަށް  މަހަކަށް  "ވާރކް  ހައްދަިއދެވޭނީ  ވީޒާ  ވާރކް  ސަރުކާރުން    250ތްތަކަށް،  ރުފިޔާ، 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް ދެްއކުމުންނެވެ." 

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލުަގއި ހިމެނޭ ތާވަލުެގ "ޑިޕެންޑަންޓް ވީޒާ" މި ިގންތީެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ބަިއ   .10
 އިތުރުކުރުން. 

 

 ރުފިޔާ 750ކޮންމެ ތިން މަހަކަށް ނުވަތަ ތިން މަހުން ބަޔަކަށް  ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާ 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ   .11
 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 


