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 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް    1/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ބިލު ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  
 

 ތައް ެގނައުން.  ޙުލާޞް)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމިްގރޭޝަންެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އި  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

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

 

ބޭނުމަށްޓަކަިއ  )ހ( .9  ޤާނޫނުެގ  މި  ހުއްދަ،  ހުރުމުެގ  ރާއްޖޭަގއި  ބިދޭސީއަކު 
 ބާވަތަށެވެ.     ދިހަބެހިެގންވަނީ އަންނަނިވި 

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

 އިތުރުކުރުން.  ނަންބަރު
 
 ވީޒާ  މީޓިންގ  (9) )ހ( . 9 

 

 ރޭޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާ ޕަކޯ (10)   

 
   ކުރުން.ލާޙުޞްށް އިވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަ   9ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .3

 

Deleted : ުޤާނޫނ

Deleted :¶

(  6ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  9ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ 
¶ކުރުން.  ޙުލާޞްށް އިއަންނަނިވި ޮގތަ ވަނަ ނަންބަރު 

¶

ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ 
...

Deleted : ަރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދ



2 
 

( ހ)  މާއްދާެގ  މި  ،ޮގތުެގމަތިން  ގަވާއިދުަގިއވާ  ނުެގ ދަށުން ހަދާޤާނޫ  މި )ށ( . 9 
ދޫކުރާނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  އޮފް  ކޮންޓްރޯލަރ  ވީޒާތައް 

 . އިމިްގރޭޝަނެވެ
 

 އަކުރު އިތުރުކުރުން.  ފަސް ފަދައިން ފަހަތަށް އަންނަނިވި ެގވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   9ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .4

 

ބަޔާންކޮށްފައި (ނ) . 9  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި    ޤާނޫނު ވީނަމަވެސް،    މި 
ވާރކް ޕަރމިޓް ެގ ދަށުން ( ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2 ނަންބަރު

ރކް ޕަރމިޓް ޕަރމިޓްެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުާމއި، ވާރކް  ދޫކުރުމާއި، ވާ
ރކް ޕަރިމޓްއާުގޅޭ  ރކް ޕަރމިޓްެގ ފީ ނެުގމާއި، ވާބާޠިލްކުރުމާއި، ވާ

  ކުރުމުެގތަންފީޛު ޤާނޫނު  އެ  އެންމެހައި ކަންކަން ހިންަގއި ބަލަހައްޓާނީ،  
 ނެވެ. މިނިސްޓްރީއިން ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު

 

 ،ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  ެގޕަރމިޓް  ވާރކް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  
ފަރާތްތަކަށް، އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ ޝަރުތަކާ އަށް އެދޭ  ވީޒާ   ވާރކް

ވީ ވާރކް  އިމިނުލައި،  އޮފް  ކޮންޓްރޯލަރ  ްގރޭޝަނުން ޒާ، 
ވަނަ މާއްދާަގިއ    8ނެެއވެ. އެހެންނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުެގ  ދޫކުރަންވާ

ވީޒާ   ވާރކް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް    ދޫނުކުރުމުެގބަޔާންކުރާ 
 އަށް ލިބިެގންެވެއވެ. އިމިްގރޭޝަން  އޮފް ކޮންޓްރޯލަރއިޚްތިޔާރު،  

 

  މާއްދާެގ  މި  ،ވީނަމަވެސް   ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  މި (ބ)  
 އެ  ،ީވޒާއާއި   ބިޒްނަސް   ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ(  4)   ެގ(  ހ)

 ރެސިޑެންޓް  ރޭޓްކޯޕަ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ(  10)  މާއްދާެގ
ހުއްދައިެގ  ދޫ  ބިޒްނަސަސް  އޮފް  ރަޖިސްޓްރާރ ކުރާނީ،  ދޫ  ވީޒާ ކުރާ 

ނުލައި،  ބިނާކޮށްމައްޗަށް   ޝަރުތަކާ  އޮފް   އިތުރު  ކޮންޓްރޯލަރ 
ވަނަ މާއްދާަގިއ    8އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ  ރޭޝަންެއވެ.  އިމިްގ

ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ވީޒާތަްއ  
އަށް އިމިްގރޭޝަން  އޮފް  ކޮންޓްރޯލަރއިޚްތިޔާރު،    ދޫނުކުރުމުެގ

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

Deleted :ތެރެއިން ހުއްދަތަކުެގ ،

Deleted :ިހުއްދަ ބަޔާންކުރާ ަގއި( ނ) މާއްދާެގ މ 
  ޤާނޫނާ މި ،ދޫކުރާނީ ހުއްދަތައް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި

  މަތިންޮގތުެގ  ގަވާއިދުަގިއވާ ހަދާ ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ

Deleted :ިއިވީ  ޤާނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ މ
ވަނަ  ( 6މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) މިނަމަވެސް، 

ރުމާއި، ދޫކުަގއި ބަޔާންކުރާ ވާރކް ޕަރމިޓް ނަންބަރު
ރކް  ވާރކް ޕަރމިޓްެގ ުމއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި،  ވާ

އި،  ރކް ޕަރމިޓްެގ ފީ ނެުގމާޕަރމިޓް ބާޠިލްކުރުމާއި، ވާ
ހިންަގއި  ރކް ޕަރމިޓްާއުގޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ވާ

ހޭ  )ވަޒީފާއާބެ 2008/2ބަލަހައްޓާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ   65ޤާނޫނު( ެގ 

¶ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

Deleted :ްތިނ

Deleted : 

Deleted :ްް

Deleted :ިަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާެގ )ހ(  މ
މި މާްއދާެގ )ށ( ަގއި   ހުއްދަތަކުެގ ތެރެއިން،

ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ފިޔަަވއި އެހެނިހެން ހުއްދަތައް 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ   ،ދޫކުރާނީ

ޮގތުެގމަތިން ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިްގރޭޝަނެެވ. 

Deleted : ްއަށ

Deleted :ިނަންބަރުަގއި ވަނަ(  6) ެގ( ހ) މާއްދާެގ މ  
…  ބަޔާންކުރާ

Deleted : ީނުލައިނެުގމަކާ އްފީއެ އިތުރު ދޫކުރާނ 

Deleted : ެއެވ .

Deleted :ރ

Deleted :ޮް
Formatted: English (United Kingdom)
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( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ބިޒްނަސް 4މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  މި )ޅ(  

ރޭޓް ޕަ( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކުރާ ކ10ޯ)ެއ މާއްދާެގ  ވީޒާއާިއ،  
ދޫކުރު ީވޒާ  ވީޒާރެސިޑެންޓް  އިތުރުކުރުމާއި،  ެގ  ތަކު މާއި،  މުއްދަތު 

ކަންކަމަށް  މާުގޅޭ  ބާޠިލްކުރު  ތައްވީޒާ ދިނުމުެގ ެއންމެހާ  ހުއްދަ 
ދާ ހަރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް    މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ތަްއ،އުސޫލު

 ރަންވާނެެއވެ. ބަޔާންކުަގާވއިދުަގއި 
 

  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގވާއިދު،  ޅމި މާއްދާެގ )  ( ކ)  
އަށް   ޤާނޫނު(  އިމިްގރޭޝަންެގ  އިޞްލާޙު   2)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ 

ޤާނޫނަށް   ދުވަހުެގ  )ސާދަ(    14  ފަށާތާ މަލުކުރަން  ޢަެގނައުުމެގ 
 އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. ތެރޭަގިއ، 

    

 
 ކުރުން.ޙުލާޞްށް އި އަންނަނިވި ޮގތަވަނަ މާއްދާ   13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 
ޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން، ބިޒްނަސް ީވޒާއަކީ، ރަ .13 ބިޒްނަސް ވީޒާ 

ޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ޤަބޫލުކުރާ ިވޔަފާރިެއއް ނުވަތަ މަސަްއކަތެްއ  ރަ
ކުރުމަށްޓަކަިއ، އަދި ރާއްޖޭަގިއ ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހެއްެގ ޮގތުަގއި ނޫން ޮގތަކަށް  

 9  މި ޤާނޫނުެގ ،އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް
   ވެ. ކެ ދެޭވ ހުއްދައެ ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދުެގ ދަށުންޅ ވަނަ މާއްދާެގ )

  
 ކުރުން. ޙުލާޞްށް އި ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަ  15ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .6

 
، ދަށުންެގ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(    2008/2ކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ީވޒާއަ ވާރކް   .15 ވީޒާ ވާރކް 

ބިދޭސީައކަށް،   އަންނަ  ަވޒީފާއަދާކުރުމަށް    ރާއްޖޭަގއި އޭނާ  ރާއްޖޭަގއި 

Deleted :( ނމި މާއްދާެގ )  ،ްއެހެން އޮތްނަމަވެސ
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Deleted :ި( ވަނަ ނަންބަރުަގއި  4މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) މ
ނަ  ( ވ10ަ)އެ މާއްދާެގ ބަޔާންކުރާ ބިޒްނަސް ވީޒާއާިއ، 

  ރޭޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާްަ ޕޮނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކޯ
،  ެގ މުްއދަތު އިތުރުކުރުމާއިތަކު ީވޒާއެ  މާއި، ދޫކުރު
  މާުގޅޭ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުެގބާޠިލްކުރު ތައްވީޒާ

ޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑަައޅާ ރަދަށުން 
ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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Deleted :( ެއހެން  ބ( އަދި )ށމި މާއްދާެގ )
ވަނަ މާއްދާަގއި   8ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ އޮތް

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   ށްފަިއވާބަޔާންކޮ
ނުމުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ބިދޭސީއަކަށް ވީޒާ ނުދި

   އަށްއިޚްތިޔާރު، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިްގރޭޝަން
¶ލިބިެގންެވއެވެ.  

Deleted :ނ

Deleted :ްަޕރމިޓ

Deleted :ަޕަރމިޓ

Deleted :ެތަންފީޛުކުރުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު  ޤާނޫނު އ
އުސޫލުތަކާ    ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން، 
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 ،ބިނާކޮށް  ޕަރމިޓަށް  ވާރކް  ކަމުަގިއވާ  ހުއްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް  
 ވެ.  ކެރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެ  ުމއްދަތަށް ޕަރމިޓްެގ ވާރކް

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  16ނުެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .7

 
ވީޒާއަކީ  )ހ( . 16 ސިޑެންޓް ވީޒާ ރެ ފަރާތްތަކަށް ،  ރެސިޑެންޓް  އެ  ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި 

 ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެވެ. 

ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ދިވެއްސަކާ ކަިއވެނިކޮށްެގން   (1)   
ރާއްޖޭަގިއ   މުއްދަތުަގއި  ކަިއވެނީެގ  ބިދޭސީައކަށް،  އުޅޭ 

 ؛ބިދޭސީން ހުރުމަށް އެދޭ

ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ދިވެއްސަކާ ކަިއވެނިކޮށްެގން   (2)   
ލިބިފަިއާވ  ދަރިއެްއ  ތެރޭަގއި  ުމއްދަތުެގ  ކަިއވެނީެގ 

ވަރިވެފައިވާ ޙާލަތުަގއި ނުވަތަ އޭނާ  ބިދޭސީންެގ ތެރެއިން،  
ޙާލަތުަގިއ،   ނިޔާވެފައިވާ  މީހާ  އުޅުނު  ކަިއވެނިކޮށްެގން 

ޮގތުން   މީލާދީ  އަ  18އޭނާެގ  ނުފުރޭ )އަށާރަ(  ހަރު 
 .ބިދޭސީން އެދޭ ހުރުމަށްދަރިންނާއެކު ރާއްޖޭަގއި 

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ  2 ނަންބަރާއި )( ވަނ1ަމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  
މި މާއްދާެގ ދަށުން ދޫކުރާ    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތައް ދެމިއޮތްނަމަ،

 ކުރަންވާނެއެވެ. )ފަހެއް( އަހަރަކުން އާ   5ކޮންމެ  ރެޒިޑެންޓް ީވޒާ

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

 
ީވޒާައކީ،   1-17 މީޓިންގ ވީޒާ  އިިމްގރޭޝަންމީޓިންގ  އޮފް  ޮގތެއްެގ    ކޮންޓްރޯލަރ  ކަނޑައަޅާ 

 ކާ ުގޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ޤަބޫލުކުރާ  މަތިން، ރަ
ަގއި ބޭްއޭވ ރާއްޖޭ  ބޭނުމަށް  ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާއެްއެގނުވަތަ  ،  ބައްދަލުވުމެއް 
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ބައްދަލުވުމެްއ، ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފަރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްެގން ސަރުކާރުެގ  
ބައްދަލުވުެމއްަގިއ ބައިވެރިވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއެްއެގ ހުއްދަ ލިބިެގން ބާްއވާ  

ުމއްދަތަކަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް، މި ޤާނޫނުެގ    ރުކު ،ބިދޭސީއަކަށް އަންނަ  
  ދެވޭ ހުްއދައެކެެވ.  ކުރާ ޮގތުެގމަތިންަގއި ބަޔާންދުގަވާއި ދަށުން ހަދާ

 
ޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑަައޅާ  ވީޒާއަކީ، ރަ  ރެސިޑެންޓް  ރޭޓްޕަކޯ  

ފޮރިންޮގތެްއެގމަތިން،   ހިންާގ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ޕާޓްނަރެްއ   ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރެއް  ނުވަތަ  ހިއްސާދާރެއް  އިންވެސްޓްމަންޓެއްެގ 

ފަރާތެއްެގ   ެއއިން  އަދި  ފަރާތެއް،  އިސް  އެނޫންވެސް  އިލާެގ  ޢާނުވަތަ 
ެއ    ،ރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާއަދާކުރާ މީހެއްެގ ޮގތުަގއި ނޫން ޮގތަކަށްމެންބަރެއް،  

އެ ނުވަތަ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ދިުގ  ފޮރިން  ބޭނުމަށް  ހިންުގމުެގ   ިވޔަފާރި 
( ަގިއ  ޅވަނަ މާއްދާެގ )  9ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް، މި ޤާނޫނުެގ  މުއްދަތަކަށް  

 ބަޔާންކުރާ ަގވާއިދުެގ ދަށުން ދެވޭ ހުއްދަެއކެވެ.  

ވީޒާައކީ،   )ހ( 2-17 ރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ަޕކޯ ރެސިޑެންޓް  ެއ  ތިރީަގިއވާ  ކޯޕަރޭޓް  ޙާލަތްތަކުަގއި 
ހުރުމަށް ރާއްޖޭަގއި  ޤާނޫނުެގ  ،  ފަރާތްތަކަށް  ވަނަ މާއްދާެގ    9މި 

 ދެވޭ ހުއްދަެއކެވެ.   ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދުެގ ދަށުންޅ)

ޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިން، ރަ (1)   
ފޮރިން   ހިންާގ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ޑިރެކްޓަރެްއ  ނުވަތަ  ހިްއސާދާރެއް  އިންވެސްޓްމަންޓެއްެގ 
ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ިއސް ފަރާތެއް، އަދި  

ފަރާތެއްެގ   ރާއްޖޭޢާއެއިން  މެންބަރެއް،  ަގިއ  އިލާެގ 
އެ ފޮރިން   ،ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހެއްެގ ޮގތުަގއި ނޫން ޮގތަކަށް

އެ ނުވަތަ  ބޭނުމަށް   އިންވެސްޓްމަންޓް  ހިންުގމުެގ  ވިޔަފާރި 
 ؛އެދޭ ބިދޭސީން މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ދިުގ

Deleted :ރ

Deleted :ބ
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)ދެ ލައްކަ    250,000  މަދުވެެގން   ވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކެްއަގއިދި (2)   
ޑިޕޮސިޓްކޮށް ޑޮލަރު  ހާސް(  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ފަންސާސް   ،

  ؛ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީން

ކަ (3)    މަތިން،  ސަރުކާރުން  އުސޫލެއްެގ  ސަރުކާރުެގ  ނޑަައޅާ 
ރިއަލްއެސްޓޭޓް ހުއްދަކުރާ  ަގިއ،  ވިޔަފާރީ   ވުޒާރާއަކުން 

)އެކެްއ    1,000,000އާއި    ލައްކަ(  ތިން)  000300,
އިންވެސްޓްކޮށް، ދެމެދުެގ  އާ  މިލިއަން(   ޑޮލަރު 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީން.

ނަންބަރާިއ ( ވަނަ  2 ނަންބަރާއި )( ަވނ1ަމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  
މި   ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ދެމިއޮތްނަމަ،( ވަނަ  3)

)ފަހެއް(   5ކޮންމެ  މާއްދާެގ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޕަރޭޓް ރެޒިޑެންޓް ީވޒާ  
 އަހަރަކުން އާ ކުރަންވާނެެއވެ. 

 
 ުއނިކުރުން.  ބައިއަންނަނިވި ހިމެނޭ  ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލުަގއިބުނެވިދިޔަ  .9

 

ރުފިޔާ، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ    250ރކް ީވޒާ ހައްދައިދެޭވނީ މަހަކަށް  "ވާރކް ީވޒާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ވާ

 ފަރާތަށް ދެއްކުމުންނެވެ." 

 
ށް އަންނަނިވި ަގއި ހިމެނޭ ތާވަލުެގ "ޑިޕެންޑަންޓް ވީޒާ" މި ިގންތީެގ ފަހަތަޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު ބުނެވިދިޔަ   .10

 ބައި އިތުރުކުރުން. 
 

 ރުފިޔާ 750ބަޔަކަށް މަހުން  ކޮންމެ ތިން މަހަކަށް ނުވަތަ ތިން ޑެންޓް ީވޒާ ސިރޭޓް ރެކޯޕަ

 

ޢަމަލުކުރަން    ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މާއްދާތައް ފިޔަަވއި، ދެން ހުރި މާއްދާތަކަށް  11ނުެގ  މި ޤާނޫ .11
 ފެށިެގންނެވެ.   ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ  ެގޒެޓުަގއި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ،ތަޞްދީޤުކޮށް  ،ފާސްވެ  ޤާނޫނު  މިފަށާނީ،  

Deleted :ޮް

Deleted : ޒ

Deleted :ްދުވަހުނ

Deleted : ،ީރިޗު މާ  1ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ
އިން   2020
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ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އިތުރުކޮށްފަިއާވ    9ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    4މި ޤާނޫނުެގ   .12

ޤާނޫނު   ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީވަނަ މާއްދާއަށް    8ވަނަ މާއްދާ އަދި    6( ާއއި، މި ޤާނޫނުެގ  ރ)ނ( އަދި )
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ   ށްވަނަ ިއޞްލާޙް ެގނައުމުެގ ޤާނޫނަ  6)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް    2008/2ނަންބަރު  

 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 
 

 
__________________ 

 


