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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
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

:  އަންގާރަ  :  2017 އެޕްރީލް 25 – 1438 ރަޖަބު 28ތާރީޚު 76އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ބިޒްނަސް ީވޒާ ޫދުކރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

   ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުުރމާބެހޭ ގަވާއިދު
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  1/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ(ހ)   .1  ތަޢާރުފު
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާަފއިވާ  35ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ  13

  ގަވާއިދެކެވެ.
  

އެ ދާއިރާއަކުން  ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ،ޒާއަކީބިޒްނަސް ވީ (ށ)    
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ  ،ޔަފާރިއެއް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައިގަބޫލުކުރާ ވި

މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ގޮތަކަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގަިއ  ކުރާއަދާ
  ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެވެ.

  
" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ނ)       "ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

  
ނޑައެޅުމާއި، ވީޒާ ދޫކުރުމާބެބިޒްނަސް ވީ ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .2  މަޤްޞަދު ޒާއާ ޚިލާުފާވ ހޭ އުސޫލުތައް ކަ

ނޑައެޅުމެވެ.އުސޫ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ   ލުތައް ކަ
  

ބިޒްނަސް ވީޒާ 
  ދޫކުރެވިދާނެ ފަރާތްތައް

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިދޭސީއަކަށް ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ 1ގަވާއިދުގެ މި   .3
ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ  އެ ބިދޭސީއަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ

  ކަމަށްވާނަމައެވެ.މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކުރު މުއްދަތުތަކަށް އަންނަ ބިދީޭސއެއް 
  

 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް. ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ކާއި،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަ (ހ)    
  

 ،ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި  ،ކޮލެޖްތަކާއި ،ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކާއި (ށ)    
 ކިޔަވައިދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނާއި، އެކިއެކި ކޯސް ހިންގާ ފަރާތްތައް.

  
 ޔާތައް.މްޢިއްޖަ ،ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި، ކްލަބްރީސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަ (ނ)    

  
 ކޮށްގެން ހިންގާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ފަރާތްތައް.ރީސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަ (ރ)    
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ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ދަށުން 
އެތެރެވެމުގެ ރާއްޖެއަށް 

  ހުއްދަނެތް ފަރާތްތައް
  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ (ހ)   .4
  ހުއްދަނެތް މީހުން.

  

  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް.ސް އިމިގްރޭޝަނުން ބްލެކްލިސްޓްމޯލްޑިވް (ށ)    
  

' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ނ)     މޯލްޑިވްސް  ،'ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
ނޑާލާފައިާވ  އިމިގްރޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަ

  ފަރާތްތަކަށެވެ.
  

ބިޒްނަސް ވީޒާ ނެގުމަށް 
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

  ކަންތައްތައް 
  

)  IM24ފޯމު ނަންބަރު  ،ދޫކުރެވޭނީ ބިޒްނަސް ވީޒާ  (ހ)  .5 (ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ފޯމު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

) ދުވަސް ކުރިން 5އައުމުގެ  އަށްރާއްޖެ ،އުޅަނދު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން  ،(ފަހެއް
. މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސް ގުނާނީ ނޑައަޅާ އޮފީހަކަށް ހުށަހެުޅމުންނެވެ  ،ކަ

   ސް ނުހިމަނައެވެ.ބަންދުދުވަ
  

 ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (ށ)    
  

 ).IM24ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ފޯމު (ފޯމު ނަންބަރު  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .1      
  

 އިންޝުއަރަންސްގެ ކޮޕީ. ހެލްތު އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް   .2      
  

 .ކޮޕީ ގެޑޭޓާޕޭޖު ޕާސްޯޕޓުގެ ގެބިދޭސީ  .3      
  

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ  ،ތަނަކަށް ުނވަތަ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ އެ  ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ކްލަބް  ،ކުންފުނި  .4      
 ފަރާތުން ދީފައިވާ ހުއްދަ.

  
ތަނަކަށް ސަރުކާރުގެ  އެ ،ނުވަތަ ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނެއްނަމަ ތަނެއް  އަމިއްލަ ކިޔަވައިދޭ  .5      

 ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ހުއްދަ.
  

މުއައްސަސާއެްއެގ  އެ ފޯމުގައި ވީޒާ ބިޒްނަސް  ،މުއައްސަސާއެއްނަމަ ސަރުކާރުގެ  .6      
ނޑުޖަހައި، ވެރިއެއްގެ ސޮއި އޮތުން.  ތައްގަ

  
 ތަށް ޕްރޮފެޝަނަލް މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.މަސައްކަ ގެނެވޭ އޭނާ އަކީ،ބިދޭސީ  .7      

  
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު ނަންބަރު  ފަރާތެއްނަމަ، ޖެހޭ ހަދަން ސްކްރީނިންގ ސެކިއުރިޓީ  .8      

IM30 ަތަކަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް އްދީ އެއަރޕޯޓުޙަ(ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރ
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) އާއި   IM32ފޯމު ނަންބަރު  ،އަދި ބިޒްނަސް/ސްޕެޝަލް ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
  (ވެޓިންގ ފޯމު).

  
ބިޒްނަސް ވީޒާގެ 

 މުއްދަތު
  

) ދުަވާހ  270(ނުވަދިހަ) ދުވަހާއި  90 ،ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ(ހ)   .6 (ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ
  ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

  
  ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ،ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ (ށ)    

) ދުވަސް ކުރިން މުއްދަތު އިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3   (ތިނެއް
  

)  270 ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން، މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވޭނީ (ނ)     (ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ
  ވެ.ށެ(ނުވަދިހަ) ދުވަހަ 90 ހުއްދަދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ، ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން

  
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،  (ރ)    

) ގެ އިތުރުން މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓުެގ  IM24ފޯމު ނަންބަރު  (ބިޒްނަސް ވީޒާައށް އެދޭ ފޯމު
  އަސްލާއި، ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
(ތިނެއް) މަސްދުވަހަކަށް، ނުވަތަ  3ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރާ ކޮންމެ  ދޫކުރެވޭނީ،ވީޒާ ބިޒްނަސް (ހ)   .7  ފީ  ބިޒްނަސް ވީޒާގެ 

) ރުފިޔާ 750/- އެ މުއްދަތުން ބަޔަކަށް، ބިޒްނަސް ވީޒާ ފީގެ ގޮތުގައި  (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް
   ދެއްކުމަްށ ފަހުގައެވެ.

  
އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް  އަކު ބިދޭސީއެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާ ފީ (ށ)    

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަްށ  އަކު ބިދޭސީއެ  ،ކުރިން
  ރިފަންޑަބަލް ފީއެކެވެ.-ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ފީއަކީ ނޮން 

  
  ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން 

  
ލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތަކަށް ހާކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް  (ހ)  .8

މުއްދަތެއް ވަންދެން ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭގޮތަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާ ކެންސަލްކޮށް ވަކި
  ފޮނުވާލުުމގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ނުވަތަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ، ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ  .1      

  މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއް ކުރުން.
  

ދިވެހި ދައުލަތާ އިދިކޮޅު އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި   .2      
  ބައިވެރިވުން.

  
 ،ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވުން، އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުހުންހުރިކަމަށް ބެލެވުން  .3      

  އަދި ޓެރަރިސްޓެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެްސ   .4      
  ކަމެއްކުރުން.

  
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު ކެއިންބުއިމާއި، ނިދުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސޭނެގޮތެއް   .5      

  އޮތްކަން، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވުން.
  

ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި  ވެދާނެނުރައްކާ ޞިއްޙަތަށް އާންމު  .6      
  ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވުން.

  
 އުމެއްގެ ޢަދްލުއިންސާަފށް ފިލައިގެން އުޅުން.ޤަ އެހެން  .7      

  
ލަތެއްގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި، ހާލަތުތަކުންކުރެ ހާއަންނަނިވި  (ށ)    

  ވިޒާގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބިޒްނަސް 
  

ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަން، ނުވަތަ  ،އެދި ހުށަހަާޅފައިވާ މަޢުލޫާމތަކީ ހޯދުމަށް ހުއްދަ  .1      
  ހުށަހަޅާފައިވާ ިލޔުމަކީ ތެދު ލިޔުމެއް ނޫންކަން އެނގުން.

  
އްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަނެތް ގިންތިއެއްގެ ރާ ،ބިދޭސީއަކީ ދީފަިއވާ ހުއްދަ  .2      

 މީހެއްކަމުގައިވުން.
  

 .ނެތިދިއްުނ ލަތުހާ ނުވަތަ ސަބަބު ދިން ހުއްދަ ހުރުމަށް ރާއްޖޭގައި  .3      
  

  ހުއްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ ބިދޭސީއަކު، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރުން.  .4      
  

  ކުށާއި އަދަބު
  

ހުރި ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ދަށުން ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ބިޒްނަސް ވީޒާގައި (ހ)   .9
 ގެ ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު ގެ ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަހުން ނުވަތަ ދިވެހިއެއްބިދޭސީ

 ،ޓުމަކީރާއްޖޭގައި ބެހެއް އަކުބިދޭސީއެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ބާޠިލުކުރާފަހުން 21
. އިަދ  33ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ކުށެކެވެ

ގެނައި ފަރާތާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ  އަކުބިދޭސީއެ ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ދަށުން 
ނޑައެޅޭނެއެވެ. 33ޤާނޫނުގެ    ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަދަބު ކަ

  
އެ ބިދޭސީއަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް  ،ވީޒާގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީއަކުބިޒްނަސް  (ށ)    

ވަނަ މާއްދާގެ  21ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު ގެ 
ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރާފަހުން ރާއްޖޭގައި ހުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ 

. އަދި އެފަދަ ބިދޭސީއަުކ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަ 33ޤާނޫނުގެ  ށުން ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ
ވަނަ  33ރާއްޖޭގައި ހުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
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ނޑައެޅޭނެއެވެ.   މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އަދަބު ކަ
  

ކުރަްނ އިދުން ހާސިލުނުވަތަ މި ގަވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  (ނ)    
ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އިމިގްރޭޝަންގެ ދުތައް ހާސިލުވިޔަޞަބޭނުންވާ މަޤު

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުދެވޭނެއެވެ.   ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތެއްގެމަތިން އެކަމަކަށް ކަ
  

ޢަމަލުކުރަން  އިދްަށގަވާ
   ފެށުން

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ  ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ އިދަށްމި ގަވާ .10
 ފެށިގެންނެވެ.

  
  

  

__________ 

 


