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             ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ދުަވހު އޮތް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ހޯމަވި  9މަހުގެ ބަރު ޮނވެން ވަނަ އަހަުރގެ 2020
 އަށް ( ޤާނޫނު އިިމގްޭރޝަންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2007/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  15
 ންބަރު ނޮވެ 25 ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ބިލު ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 2

މި ބިުލ  ،ދުވަހު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ބުދަ( ވި 1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10) 2020
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2020/25 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

 

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

 

 

 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން. )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ބިދޭސީއަކު ރާއްޭޖގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެހިގެްނވަނީ  )ހ(  .9 ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ 

 )ދިހަެއއް( ާބވަތަށެވެ. 10އަންނަނިވި 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަަދއިން ދެ ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

 މީޓިންގ ވީޒާ  (9) )ހ(  .9 

 ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާ  (10)   

 

 )ށ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  )ށ(  .9 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ީވޒާތައް ދޫުކރާނީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިްގރޭޝަނެވެ.
 

 ފަދައިން ހަ އަކުރު ިއތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 

ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ،  )ނ(  .9 

ވާރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުމާއި، ވާރްކ )ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  2008/2
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ވާރްކ ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުުކރުމާއި، ވާރކް ޕަރމިޓް ބާޠިލުކުރުމާއި، 

ޕަރމިޓްގެ ފީ ނެގުމާިއ، ވާރކް ޕަރމިޓްއާުގޅޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ހިންަގިއ 

ބަލަހައްޓާނީ، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއަޔތު ހަވާލުކޮށްފައިާވ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ވާރކް ޕަރމިްޓގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށް، ވާރްކ  )ރ(  

ވީާޒއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ިއތުރު ފީއެއް ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި، ވާރކް ީވާޒ، 

ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭަޝން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންަނމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާރކް ވީޒާ ދޫނުކުރުުމެގ  8

 ފް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު، ކޮންޓްރޯލަރ އޮ

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ބ(  

( ވަަނ 10( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ ބިޒްނަސް ވީާޒާއއި، އެ މާއްދާގެ )4)

ޓްރާރ އޮފް ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ ކޯޕަޭރޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާ ދޫކުރާީނ، ރަޖިސް

 ބިޒްނަސަސް ދޫކުރާ ހުއްަދިއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ޝަރުޠަކާ ނުލަިއ،

ވަަނ  8އެހެންނަމަވެސް، ިމ ޤާނޫނުގެ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްޭރޝަނެވެ. 

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ވީޒާަތްއ 

 ކޮްނޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަނަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ، 

   ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ބިޒްނަސް ވީާޒއާިއ،4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ޅ(  

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޕަޭރޓް ރެސިޑެންޓް ވީާޒ 10އެ މާއްދާގެ )

ދޫކުރުމާއި، އެ ީވޒާތަުކގެ ުމއްދަތު އިތުރުކުރުާމއި، ވީޒާަތއް ބާޠިލުކުރުމާުގޭޅ 

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ހަދާ ތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެހައި އުސޫލު

 .ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ

 2007/1މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ަގވާއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ކ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  2)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( އަށް 

)ސާދަ( ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ، ެއކުލަވާަލިއ  14ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުަތކަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )އ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު  2)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް  2007/1
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 2007/1ގެނައުުމގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ަބދަލުގެންނަންޖެހޭނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  2 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( އަށް

)ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެ ބަދަލެއް ގެެންސ  14ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 އިޞްލާޙުކޮށް، ޢާންމުކުރަންާވނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

ރަޖިްސޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން، ބިޒްނަސް ވީާޒއަކީ،   .13 ބިޒްނަސް ވީޒާ 

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ޤަބޫލުކުރާ ވިޔަފާިރއެއް ނުވަތަ މަަސއްކަތެްއ 

ކުރުމަށްޓަކަިއ، އަދި ރާއްޭޖގަިއ ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހެއްގެ ގޮުތގައި ނޫން ގޮތަކަށް އަންަނ 

    ވަނަ މާއްދާގެ 9މި ޤާނޫނުގެ ، ރުމަށްބިދޭސީއަކަށް ވަކި މުއްދަތަަކށް ރާއްޖޭގައި ހު

 )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ގަާވއިުދގެ ދަށުން ދެވޭ ހުއްދަެއކެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

ރާއްޖޭގަިއ ، )ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 2008/2ވާރކް ީވޒާައކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .15 ވާރކް ވީޒާ 

ވަޒީާފއަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކަްށ، އޭނާ ރާއްޖޭަގއި ަމސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފަިއާވ 

ރާއްޖޭަގިއ  ހުއްދަ ކަމުގަިއވާ ވާރކް ޕަރމިޓަށް ބިނާކޮށް، ވާރކް ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތަށް

 ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެެވ.
 

 ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
 

ރެސިޑެންޓް ވީާޒއަީކ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގަިއ  )ހ(  .16 ރެސިޑެންޓް ވީޒާ 

 ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެެވ.

ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެއްސަކާ ަކިއވެނިކޮްށގެން އުޭޅ  (1)   

މުއްދަުތގައި ާރއްޖޭަގއި ުހރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، ކަިއވެީނގެ 

 ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ؛

ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެއްސަކާ ަކއިވެިނކޮށްެގން ދަރިއެްއ  (2)   

ވަރިވެަފއިވާ ޙާލަތުަގއި ނުވަތަ އޭާނ  ،ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެިއން
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އޭނާެގ  ،ޙާލަުތގައި ކަިއވެނިކޮްށގެން އުޅުނު ީމހާ މަރުވެފައިވާ 

 ދަރިންނާއެކު ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތައް ދެިމއޮތްނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ރެސިޑެންްޓ 

 ރަކުން އާ ކުރަްނވާނެެއވެ.)ފަހެއް( އަހަ 5ވީޒާ ކޮންމެ 

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެންއޮތްނަމަވެސް، ދިެވއްސަކާ ަކިއވެނިޮކށްގެން އުޅޭ ބިދޭސީ  )ނ(  

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލަށް ރެސިޑެންޓް ވީާޒއަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާތެއްނަމަ، 

ރާއްޖޭގަިއ )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެަފރާތަކަށް  1ފުރަތަމަ ފަހަރު 

 ހުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޙާލަތް ނިމުމަކަށް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  

އެފަރާތަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރެސިޑެންޓް ީވާޒ  ،އަތުެވއްޖެނަމަ

 ކެންސަލްވާނެެއވެ.

   ބަޔާންކުރާ ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ބ(  

 2007/1މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  2)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( އަށް 

ަލވާލަިއ )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، އެކު 14ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ދެ މާއްދާ އިތުރުުކރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 

މީޓިންގ ވީާޒއަީކ، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން،  .1-17 މީޓިންގ ވީޒާ 

، ވިޔަފާރިއަކާ ުގޅުންހުރި ބައްދަލުވުމެއް ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ޤަބޫލުކުރާ

ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްަސާސއެްއގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ބައްދަުލވުމެއް، 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮްށގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެްއެގ 

ކޮްނފަރެންސެއް، ުނވަތަ ނުވަތަ  ހުއްދަ ލިބިގެން ާބއްާވ ބައްދަލުވުމެްއ،

ކުރު ުމއްދަތަކަށް ، ކޮންވެންޝަނެްއަގއި ބަިއވެިރވުމަށް އަންނަ ބިދޭސީައކަށް 

ރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 ދެވޭ ހުއްދަެއކެވެ.
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ވީާޒއަީކ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ރާއްޭޖގައި ހުރުމަށް، ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް  )ހ( .2-17 ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ަބޔާންކުރާ ަގާވއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ  9މި ޤާނޫނުގެ 

 ހުއްދައެެކވެ.

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްަނސަސް ކަނަޑއަޅާ ގޮތެްއެގމަތިން،  (1)   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްަޓރީކޮށްގެން ހިންގާ ޮފރިން 

އިންވެސްޓްމަންެޓއްގެ ހިްއާސދާރެއް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަެރއް ނުވަތަ 

ޕާޓްނަރެއް ނުވަތަ އެނޫންެވސް އިސް ފަރާތެއް، އަދި އެއިްނ 

ފަރާތެއްގެ ޢާއިާލގެ މެންބަރެްއ، ރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާއަާދކުރާ މީހެއްެގ 

      ގޮތުަގއި ނޫން ގޮތަކަށް، ެއ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ނުވަތަ 

ރި ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގަިއ އެ ވިޔަފާ

 ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ؛

)ެދލައްކަ  250,000ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކެްއަގއި މަދުވެގެން  (2)   

)ފަހެއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  5ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

ބަހައްަޓއި، ިދވެހިރާްއޖޭގަިއ ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިްޓ އެަކއުންެޓއްަގއި 

 ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ؛

ސަރުކާރުން ކަނަޑއަޅާ ުއސޫލެއްގެ މަތިން، ސަުރކާރުން ކަނޑައަާޅ  (3)   

)ދެލަްއކަ ފަންސާސްާހސް(  250,000ވިޔަފާރިތަުކގަިއ މަދުެވގެން 

އެޭދ އެމެރިކާ ޑޮލަުރ އިްނވެސްޓްޮކށް، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުރުމަށް 

 ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ.

     ( ވަަނ ނަންބަރާއި،2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

        ( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަްއ ދެމިއޮތްނަމަ،3)

)ފަހެއް(  5މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ކޮްނމެ 

 ކުރަްނވާނެެއވެ. އަހަރަކުން އާ
 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަުލަގއި ހިމެނޭ އަންނަނިވި ބައި ުއނިކުރުން.  .9
 

ރުފިޔާ، ަސރުކާރުން ކަނަޑއަޅާ ފަރާތަށް  250"ވާރކް ީވޒާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ވާރކް ވީޒާ ަހއްދައިެދޭވނީ މަހަކަށް 
 ދެއްކުމުންނެވެ."

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             244އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 
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 ހިމެނޭ ތާވަލުގެ "ޑިޕެްނޑަންޓް ީވޒާ" މި ގިންތީގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ަބއި އިތުުރކުރުން.ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖަުދވަލުަގއި  .10
 

 ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ީވޒާ 

  

 ރުފިޔާ 750ކޮންމެ ތިން މަހަކަށް ނުވަތަ ތިން މަހުން ބަޔަކަށް 

ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް،  .11
 ފެށިގެންނެވެ.
  

________________________ 
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