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`
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ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ

.2

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަމްބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ
ދަށުން ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނާއި ފުރާ
މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު"
އެވެ.

އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރުން

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ބޭރުން

އަންނަ

ކަނޑު

ދަތުރުފަތުރު

ކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުރަންވާނީ ،ބަނދަރުކުރުމަށް ހުއްދަ އޮތް ބަނދަރެއްގައެވެ.
)ށ(

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލެވޭ ކޮންމެ ބަނދަރަކީ ،އެ ބަނދަރެއްގައި
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބަނދަރެއްނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް
ހުއްދަ އޮތް ބަނދަރެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ގ
ދސާއެއް ެ
ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ދިމާވާ ކުއްލި ހާ ި
ސަބަބުން ،އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން މެނުވީ ،ހުއްދަ އޮތް ބަނދަރެއް ފިޔަވައި އެހެން
ބަނދަރެއްގައި ،ބަނދަރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި ،އެހެން ބަނދަރަކަށް އުޅަނދެއް ވަނުމުގެ
ހުއްދަ

ދެވޭނީ،

އެ

އުޅަނދެއް

ދިވެހިރާއްޖެ

އައުމުގެ

48

ގަޑިއިރު

ކުރިން

އެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައާއެކު ،ލިޔުމަކުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް
ހުއްދަނެތް މީހުން

.3

ގ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގައި އަދި މި ޤާނޫނު ެ
ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި
3

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގިންތިތަކުގެ ބިދޭސީންނަކީ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ މީހުންނެވެ.
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު އެމީހެއްގެ ކެއިންބުއިމާއި ،ނިދުމުގެ ކަންކަން
ހަމަޖެއްސޭނެގޮތެއް އޮތްކަން ،ނުވަތަ އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް އޮތްކަން ،ނުވަތަ އާމްދަނީ
ލިބޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަން ސާބިތު ކޮށްދެވެންނެތް މީހުން.

)ށ(

ސ
ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ،ނުވަތަ އެނޫންވެ ް
ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން.

)ނ(

ފށް ފިލައިގެން އުޅޭމީހުން.
އެހެން ޤައުމެއްގެ ޢަދުލުއިންޞާ ަ

)ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ފަދަ
ކަމެއް ކުރާ ،ނުވަތަ ކުރަން އެޅޭކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން.

)ބ(

ދިވެހި ދައުލަތާ އިދިކޮޅު ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން.

)ޅ(

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި ،އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް
ބެލެވޭ މީހުންނާއި ،ޓެރަރިސްޓުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހުން.

)ކ(

ޤައުމުގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
މީހުން.

)އ(

ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ޤައުމެއްގެ މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރެވިފައިވާ ޤައުމެއްގެ
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައިވުން.

)ވ(

އަސްލު އޮޅުވާލުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެހެން މީހެއްގެ ޑޮކިއުމެންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން
ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރާމީހުން.

)މ(

އިންސާނީ ވަގުފާރި ފަދަ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި މީހުންނާއި އެކަމަށް ވާގިވެރިވާ އަދި
ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން.

)ފ(

ހއްޓުމަށް އަންގާފައިވާ މީހުން.
ސަރަޙައްދީ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާއަކުން ހިފެ ެ

)ދ(

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދީގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން.

)ތ(

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ
މީހުން.
4

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ލ(

ޞައްޙަނޫން ޕާސްޕޯޓުގައި އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން.

)ގ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މީހުން
އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން.

)ޏ(

އ ހިންގާ ފަރާތްތައް.
އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެ ް

)ސ(

 18އަހަރު ނުފުރޭ ބިދޭސީ ކުޑަކުއްޖަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ،މި ގަވާއިދު ހުއްދައެއް ނުކުރެއެވެ.

)ޑ(

ގ
އެންމެފަހުން ފުރި ބަނދަރުގެ އައުޓްވާޑް ކްލިއަރަންސް ލިބިފައިވާ ކުރޫލިސްޓު ެ
ގޮތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުން ހުށަހަޅާ ލިސްޓުގައި ބަޔާންވެފައި
ނެތް ބިދޭސީން ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓްގައި އެގްޒިޓް ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ނެތް ބިދޭސީން،
ނުވަތަ އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރުން ދީފައިވާ ޕޯޓް ކްލިއަރަންސްގައި ބަޔާންވި
ކުރޫންގެ އަދަދާއި އޭޖެންޓް ހުށަހަޅާ ލިސްޓުގައިވާ އަދަދާއި ދިމާނުވާ ކަމަށްވާނަމަ،
އެފަދަ އުނޅަދުފަހަރުގައި ތިބޭ ބިދޭސީން.

)ޒ(

މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގިންތިތަކާ

ގިންތިތަކުގެ

އެއްގޮތްކަމަށް،

އިތުރުންވެސް،
ނވަތަ
ު

މި

އެއްބާވަތެއްކަމަށް

މާއްދާގައި
ބެލެވޭ

ގިންތިތަކުގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީންނާއި ،މި މާއްދާގައިވާ ގިންތިތައް އެގޮތަށް ކަނޑައެޅި
މަޤުޞަދު ހާ ި
ޅ
ސލްކުރުމަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ރަނގަ ު
ގ
ނވާނެކަމަށް ފެންނަ ބިދޭސީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމު ެ
ު
އިޚުތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު
ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރާއި
މީހުން ހުއްދަ އޮތް
ބަނދަރަކަށް އައުން

.4

ރ
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބަނދަރަކަށް ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަ ު
ވަނުމާއި ،އެ އުޅަނދަކުން މީހުން އައުމުގައި އެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުން ނުވަތަ ލޯކަލް
އެޖެންޓުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
)ހ(

ނ ،އެ އުޅަނދެއް
ހރުގެ ލޯކަލް އެޖެންޓު ް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ކަނޑު އުޅަނދުފަ ަ
ދިވެހިރާއްޖެ އައުމުގެ  48ގަޑިއިރު ކުރިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ އީ.ޓީ.އޭ
ޑވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް
ނޯޓިސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،އެ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލް ި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ހރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުރާތާ  12ގަޑިއިރުގެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ދިވެ ި
ތެރޭގައި އިމިގްރޭޝަނުން އެރައިވަލް ކްލިއަރަންސް ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ނ(

އިމިގްރޭޝަނުން ކްލިއަރަންސް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓް ނުވަތަ
5

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކެޕްޓަން ،ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓު.
 .2އެ

މީހަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

މުއްދަތު

ހަމަނުވާ

ޞައްޙަ

ޕާސްޕޯޓް

ނުވަތަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގައި ،އެ މީހެއްގެ ޤައުމީ ނިސްބަތާއި އެމީހެއްގެ
ޢލޫމާތު އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ،އެ މީހެއްގެ ފޮޓޯޖެހި އަދި
ތަފްޞީލު މަ ު
ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ރަސްމީލިޔުން.
 .3އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރުގެ އިމިގްރޭޝަނުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ދޫކޮށްފައިވާ
ނތްނަމަ އެންމެ ފަހުން ފުރި
ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓު .މި ލިސްޓު ެ
ބަނދަރުން ކްލިއަރަންސް ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.
 .4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެރައިވަލް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު.
އިމިގްރޭޝަންގެ
އޮފީހެއް ނެތް

.5

)ހ(

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ބަނދަރަކަށް
އުޅަނދެއް ވަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި

ބަނދަރަކަށް ކަނޑު

ބުނެފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އުޅަނދުފަހަރާއި
މީހުން އައުން

)ށ(

އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިނެތް ބަނދަރަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަ ނޑު
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ވަންނަނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް ބަނދަރު ކުރުމުގެ ) 12ބާރަ(
ގަޑިއިރު ކުރިން އެ ބަނދަރަކަށް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރެއް ގެންދަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ފޮނުވޭ އޮފިސަރު ގެންދިއުމާއި ،ގެނައުމާއި ،ހުރުމާއި ،ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް
ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ .ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި
ގ
އެހެނިހެން ބަނދަރުތަކަށް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދު ެ
ޖަދުވަލު  5ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިނެތް ބަނދަރަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑު
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ވަންނަނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ބިދޭސީން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެވުމުގެ

.6

ނނިވި ޝަރުޠުތައް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން އެތެރެވުމަށްޓަކައި އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި އަން ަ
ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

ޝަރުޠުތައް

)ހ(

އެ

މީހަކަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ
6

މުއްދަތު

ހަމަނުވާ

ޞައްޙަ

ސޕޯޓެއް
ޕާ ް

ނުވަތަ

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ،އެމީހެއްގެ ޤައުމީ ނިސްބަތާއި އެ މީހެއް ެ
ލމާތު އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯ ޖެހި އަދި ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ ބާރު
ތަފްޞީލު މަޢު ޫ
ލިބިގެންވާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުން އޮތުން.
)ށ(

ހިމަނާފައިވާ

ޕާސްޕޯޓްގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ފަރާތަކަށް

ޓ
ޕާސްޕޯ ް

ނ،
އެތެރެވެވޭ ީ

ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ އެކުގައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ
)ނ(

 8ވަނަ މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަނެތް މީހެއް ކަމުގައިނުވުން.

)ރ(
)ބ(

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ކުރާ ،ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތަނެއް

ހުންނާނެ

ނުވަތަ

ހަމަޖެހިފައިވުން،

ހުންނާނެ

ތަނެއް

އ
ހަމަޖެހިފައިނުވާ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށްފަހު ،އެމީހަކު ހުންނާނެ ތަނެ ް
 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސައި ،އެކަން އިމިގްރޭޝަނަށް އެންގުން.
)ޅ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން އަންނަ ބިދޭސީ މީހާ ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް އަންނަ
މަޤްޞަދު ބަޔާންކުރުން.

)ކ(

ޕްރައިވެޓް އުޅަނދުފަހަރުން އަންނަ ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ލިސްޓު ހުށަހެޅުން.

)އ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ދުވަސްތަކަށް ،ދުވަހަކަށް މަދުވެގެން 100
)ސަތޭކަ( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ މަގުން ފައިސާ ހުރުން.

)ވ(

މީގެ އިތުރުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އިމިގްރޭޝަންގެ
އެހެން

ގަވާއިދެއްގައި

ބިދޭސީއަކު

ދިވެހިރާއްޖެ

އެތެރެވުމަށް

ވ
ކަނޑައަޅާފައި ާ

ޝަރުޠެއްވާނަމަ އެ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވުން.
މި މާއްދާގައި އެވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ
ނުދިނުމާއި ،އެފަދަ ފަރާތްތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އަންނަ ކަނޑު
އުޅަނދުފަހަރަށް
އެޑްވާންސް
ކްލިއަރަންސް ދިނުން

.7

)ހ(

އެޑްވާންސް ކްލިއަރަންސަކީ ،އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބަނދަރަކަށް
އުޅަނދެއް

އަންނަނަމަ

އިމިގްރޭޝަނުން

ބަލަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް

ހ
ބެލުމަށްފަ ު

ނ
އެ އުޅަނދަކަށް ނުގޮސް ދޭ ކްލިއަރެންސެކެވެ .އަދި އެޑްވާންސް ކްލިއަރަންސް ދޭ ީ
މިކަމަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމުން
7

އިމިގްރޭޝަނުން

ބަލަންވާ

ބެލުންތައް

ބެލުމަށްފަހު،

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބަކީ އިމިގްރޭޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއްކަމުގައި
ވާނަމައެވެ.
)ށ(

އެޑްވާންސް

ކްލިއަރަންސަށް
ތެރެއިން

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އެދެވޭނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ހަމައެކަނި

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ދަތުރުކުރާ

ބޭރަށް

އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.
)ނ(

ހރާއްޖޭގައި
ޅންވާނީ ،އެ އުޅަނދެއް ދިވެ ި
އެޑްވާންސް ކްލިއަރަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަ ަ
ބަނދަރު ކުރުމުގެ  24ގަޑިއިރު ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ،1
 3އަދި  4ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ތިރީގައި ބުނެފައިވާ
ތަކެއްޗާ އެކުގައެވެ.
 .1އިމިގްރޭޝަން ކްލިއަރަންސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ
ފުރިހަމަ ލިސްޓު.
 .2އެންމެފަހުން ފުރި ބަނދަރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިމިގްރޭޝަން އައުޓްވާޑް ކުރޫ އަދި
ޕެސެންޖަރ ލިސްޓު.
 .3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  1އަދި  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ
ނުވާނަމަ އެންމެފަހުން ފުރި ބަނދަރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްލިއަރެންސުގެ ކޮޕީ.

)ރ(

އެޑްވާންސް ކްލިއަރަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދު ،ބަނދަރުކުރާތާ  2ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ޑއިރުގެ ތެރޭގައި( މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ
)އޮފީސް ބަންދު ގަޑިއެއް ނަމަ ހުޅުވޭތާ  2ގަ ި
މާއްދާގެ

)ނ(

ގައި

ތަކެއްޗާއެކު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅައި

އިމިގްރޭޝަނުން

އެންޑޯޒްކޮށް ކްލިއަންސުގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

)ޅ(

އެންޓްރީ ކްލިއަރެންސް ނިންމުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭނީ އެ އުޅަނދެއްގެ
އޭޖެންޓެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން
ކުލިއަރެންސް ދިނުމުގެ
ކުރިން
އުޅަނދުފަހަރަށް
ނޭރުމާއި ،އެއިން

.8

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ،ދިވެހިރާއްޖެ
އައުމަށްފަހު ،އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން އެ އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކޮށްނިމެންދެން،

އަންނަނިވި

މީހުން

ފޔަވައި،
ި

އެހެން

އެ އުޅަނދުފަހަރަށް އެރުމާއި ،ފޭބުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

ނުފޭބުން

8

މީހަކު

ނުވަތަ

ބަޔަކު

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .1އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން.
 .2ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އެ އުޅަނދަކަށް އަރަންޖެހޭ ،ނުވަތަ އެ އުޅަނދަކުން
ފައިބަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު.
ގ
ނވަތަ އުޅަނދު ޗާޓަރުކުރި ފަރާތް ،ނުވަތަ އުޅަނދު ެ
 .3އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތްު ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭޖެންޓް.
 .4އުޅަނދު

ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާ

ޤައުމުގެ

ރަސްމީ

އިދާރާއެއްގެ

ހ
ކަމާބެ ޭ

މުވައްޒަފަކު.
 .5އުޅަނދު ބަނދަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހަކު.
ހރިގޮތުން ކުއްލިފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ މީހަކު.
 .6ޞިއްޙީ ހާލު ު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ

.9

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ އުޅަނދެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ
ދެވެން

ދެވެން ނެތް މީހުން

މީހަކު

ނެތް

ވާނަމަ،

އެ

މީހަކު،

ރއްޖެއަށް
ދިވެހި ާ

އެތެރެވިޔަނުދީ،

ނވަތަ އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެން
އެ އުޅަނދެއްގައިު ،

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ނވަތަ އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ހަމަޖައްސާ އެހެން އުޅަނދެއްގައި
އުޅަނދެއްގައިު ،

އެތެރެވިޔަ ނުދިނުން

ގ
އެ މީހަކު އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ެ
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެ މީހަކު އަނބުރައި ފޮނުވައިލެވެންދެން،

ކ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ،އެ މީހަ ު
އމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލަށް
ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު ،މޯލްޑިވްސް ި
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހަކު )ސްޓޯއަވޭ އެއް(،

އެ އުޅަނދަކަށް އަރައި ހުރިނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބަނދަރަކަށް
ސ
ވަނުން މަނާ ކުރުމާއި ،އެ އުޅަނދު އަނބުރައި ފޮނުވައިލުމުގެ ބާރު ،މޯލްޑިވް ް
އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ(

ފއިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ
ކަނޑުމަތިން ހާލުގައި ޖެހި ަ
އުޅަނދަކަށް ނެގިނަމަ ،ވީހާ އަވަހަކަށް އެ ބައެއްގެ މަޢުލޫމާތު އިމިގްރޭޝަނަށް
އެ އުޅަނދަކަށް ނެގީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބައެއްކަން ޔަގީންވާނަމަ،

އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން އެ މީހަކު ނުވަތަ އެ ބަޔަކު އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
)ރ(

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ،އުޅަނދެއް ބަލާއިރު ،އެ އުޅަނދުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެވުމުގެ

ހުއްދަ
9

ނެތް

މީހަކު

ހުރިތޯ

ބެލުމަށްޓަކައި،

އެ

އުޅަނދު

ބަލައި

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފާސްކުރުމަށާއި ،އެ އުޅަނދެއް ބެލުމުގައި ވަކި ފަޅުވެރިޔަކާއި ނުވަތަ ފަތުރުވެރިޔަކާ
ނުވަތަ ،އެފަދަ ވަކި ބަޔަކާ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަން އެ އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން
ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އަންނަ ބިދޭސީ

.10

ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބިދޭ ީ
ފަޅުވެރިންނަށް އެ އުޅަނދެއްގައި ތިބުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ އައި ދުވަހުން

ފަޅުވެރިން

ފެށިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

90

ދުވަހަށްވުރެ

)ނުވަދިހަ(

އިތުރުނުވާ

ގޮތަށެވެ.

މި

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

އ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރެއް ނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުގަ ި

ހުރުމުގެ ހުއްދަ

ތިބޭ ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން ސައިން އޯފް ކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ .ނުވަތަ
ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ސީފެއަރާސް ސައިން
އޮންކުރުން

11

)ހ(

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ސީފެއަރާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަތުރުވެރިން
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ،ސައިން އޮން ވުމަށް އެ ބައެއް ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އައުމުގެ ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ލޯކަލް އޭޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް
އިމިގްރޭޝަނަށް ސައިން އޮން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ސީފެއަރރާސް ސައިން އޮން ކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ،ސައިން އޮން ވާ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރެއްގައި
ބަނދަރު ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ އުޅަނދެއްގެ އީ.ޓީ.އޭ ލިބިފައިވާނަމައެވެ.

)ނ(

ސައިން އޮން ވާން އެތެރެވި ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން އެއްވެސް ސަބަބެއް ދިމާވެގެން ސައިން
އޮން ކުރަން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސައިން އޮން ނުކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތެއް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވައިލަން ވާނެއެވެ.

)ރ(

ސީފެއަރރާސް ސައިން އޮން ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު އިމިގްރޭޝަނަށް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސީފެއަރރާސް ސައިން އޮން ފޯމު.
 .2ޕާސްޕޯޓުގެ ޑާޓާ ޕޭޖުގެ ކޮޕީ.
 .3ސީމަން ފޮތުގެ ޑާޓާ ޕޭޖުގެ ކޮޕީ.
 .4ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނުގެ ބޭސިކް ކޯހުގެ ގޮތުގައި
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޓްރާންސްޕޯޓް

އެންޑް

ކޮމިއުނިކޭޝަނުން

ނުވަތަ

ކަނޑު

ގ
ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭސިކް  4ކޯހު ެ
) (STCW 95ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .5ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަކީ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުގެ ހުއްދަ
އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ފޮނުވާ ބައެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 .6އުޅަނދުގެ ލޯކަލް އޭޖެންޓުކަން ކުރާ ކުންފުނި ނޫން އެހެން ކުންފުންޏަކުން
ޖންޓުގެ އިއުތިރާޒެއް
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސާނަމަ ،އުޅަނދުގެ ލޯކަލް އޭ ެ
ނެތްކަމުގެ ލިޔުން.
ސައިން

 .7ސީފެއަރރާސް

އޮން

ކުރެވޭ

ދޫކޮށްފައިވާ

އުޅަނދަށް

ސޭފްމޭނިން

ސެޓުފިކެޓު) .އުޅަނދަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން ހުއްދަކުރާ އަދަދު އަންގައިދޭ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(
މި މާއްދާގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ޓްރޭނިންގ ސެޓުފިކެޓުތަކަށް ސްޕޮންސަރޝިޕް
ވރިންގެ ތެރެއިން އޮފިސަރުންގެ
ދިނުމުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅު ެ
ގިންތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ގިންތިތަކުގެ ފަޅުވެރިންނެވެ.
)ބ(

ސީފެއަރރާސް ސައިން އޮން ފޯމު ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިގެން އެތެރެކޮށްފައިވާ ބިދޭސީން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސައިން އޮން
ކުރަންވާނެއެވެ .ސައިން އޮން ކުރާއިރު ޕާސްޕޯޓާއި ސީމަން ފޮތް ގެންނަން ވާނެއެވެ.

)ޅ(

ސައިން އޮން ކުރަން ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،އެ އުޅަނދަކަށް އެރުމުގެ
ހުއްދައެއް

ނުދެވޭނެއެވެ.

އަދި

މިފަދަ

އަނބުރައި

ފަޅުވެރިން

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ފޮނުވައިލަން ވާނެއެވެ.
އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓް އަދި އޯފް
ޝޯރއަށް އަންނަ އުޅަނދު

.12

)ހ(

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓް އަދި އޯފްޝޯރގެ ސަރަޙައްދަކީ ،ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވުޒާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ދެވިފައިވާ

ފަހަރާއި މީހުން

ނަމެކެވެ.
)ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އޯފް

ޕޯޓް

ލިމިޓަށް

)އޯ.ޕީ.އެލް(

ނުވަތަ

އޯފްޝޯރއަށް

ވަންނަ

އ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރު ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކުން )އޭޖެންޓުން( އެ އުޅަނދެ ް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ
ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.
އެކްސްކުލޫސިވް
އިކޮނޮމިކް ޒޯން
)އީ.އީ.ޒެޑް(

.13

)ހ(

ދ
އީ.އީ.ޒެޑަކީ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އިޤުތިޞާ ީ
މަސައްކަތް )މަސްވެރިކަން( ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޚާއްޞަ

ސަރަޙައްދެކެވެ.

އީ.އީ.ޒެޑުގައި

ކްލިއަރަންސް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
11

މަސްވެރިކަން

ކުރުމަށް

އިމިގްރޭޝަން

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް )ފޮރިން ގޮއިންގ
ވެސަލް( މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އީ.އީ.ޒެޑުގައި އޮވެވޭނީ ،އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ރންނަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށެވެ .އެ މުއްދަތަށް ވުރެ
އެތެރެވީއިރު ބިދޭސީ ފަޅުވެ ި
އިތުރަށް އޮންނަނަމަ ،އުޅަނދުގައި ތިބުމަށްޓަކައި ދޭ ކުރޫ ޕާމިޓް އިތުރުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ލޯކަލައިޒް ކޮށްފައިވާ )ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ވީއްލިފައިވާ( އުޅަނދުގެ
ރން ،އެ އުޅަނދު ލޯކަލައިޒް ކުރުމުގެ ކުރިން މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ
ބިދޭސީ ފަޅުވެ ި
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސައިން އޯފް ކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުވައިލަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގައި ތިބުމަށް ދޭ ކުރޫ ޕާމިޓް އިތުރުކުރަން ވާނެއެވެ.

އެއް އުޅަނދުން އަނެއް
އުޅަނދަށް ފަޅުވެރިންނާއި

.14

)ހ(

އެއް

އުޅަނދުން

އަނެއް

އުޅަނދަށް

ވރިންނާއި
ފަޅު ެ

ފަތުރުވެރިން

ބަދަލުކުރެވޭނީ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މި ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ

ފަތުރުވެރިން ބަދަލުކުރުން

ލިޔެކިޔުންތައް އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ކުރޫ ޓްރާންސްފަރ ފޯމު.
 .2ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ޕާސްޕޯޓް.

ދިވެއްސަކު ސައިން އޮން

.15

ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން ސައިން

.16

ކުރުން

ދިވެއްސަކު

ސައިން

އޮން

ކުރުމަށްޓަކައި

ތިރީގައިވާ

ލިޔެކިޔުންތައް

އިމިގްރޭޝަނަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ސައިން އޮން ފޯމު.
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޞައްޙަ ޕާސްޕޯޓް.
 .3ސީމަނެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.
 .4މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސެޓުފިކެޓު.

އޮން ކުރުން

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސައިން އޮން ކުރުމަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ރން ސައިން އޮން ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ
ބިދޭސީ ފަޅުވެ ި
އަދި  3ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ސައިން

.17

ދިވެހި ފަޅުވެރިން ސައިން

.18

ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން ސައިން

.19

އޮން ކުރުން

އޯފް ކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ސައިން އޮން ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  1އަދި  2ގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދެއްގައި ހުރި ދިވެހި ފަޅުވެރިއަ ު
އެ

އުޅަނދެއް

ކުރިން

ފުރުމުގެ

އެ

އުޅަނދަކުން

ފައިބާނަމަ،

ސައިން

ފ
އޯ ް

ކުރަންވާނެއެވެ .ސައިން އޯފް ވެވޭނީ އެ އުޅަނދެއް އޮންނަ ބަނދަރެއްގައި ހުރި
ޅއިގެންނެވެ.
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހަ ަ
)ށ(

ސައިން އޯފް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންނަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ސައިން އޯފް ފޯމު.
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޞައްޙަ ޕާސްޕޯޓް.

އޯފް ކުރުން

)ހ(

މި

ގަވާއިދުގެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

13
ބޭރުން

ވަނަ

މާއްދާގައި

އަންނަ

އަދި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފުރާ

އުޅަނދުތައް

އުޅަނދެއްގައި

ހުރި

ފިޔަވައި،
ފަޅުވެރިއަކު

އެ އުޅަނދެއް ފުރުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުން ފައިބާނަމަ ،ސައިން އޯފް ކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ލޯކަލައިޒް ކުރެވޭނީ އެ އުޅަނދެއްގައި ތިބި ފަޅުވެރިން
ށ
ސައިން އޯފް ކުރުމުންނެވެ .ބިދޭސީ ފަޅުވެރިއަކު ސައިން އޯފް ކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރެވޭނީ ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ .ސައިން އޯފް ވެވޭނީ
އގެންނެވެ.
އެ އުޅަނދެއް އޮންނަ ބަނދަރެއްގައި ހުރި އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަ ި
ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރައިގެން ނުދެވޭ ފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވިސާ ނަގަންވާނެއެވެ .މި ވިސާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.
)ށ(

ސައިން އޯފް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންނަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ސައިން އޯފް ފޯމު.
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޞައްޙަ ޕާސްޕޯޓު.
މ
) 7 .3ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ޤައުމަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް ކޮންފާރ ު
ކޮށްފައިވާ އެއަރ ޓިކެޓް.
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ސައިން

.20

ހުއްދަ އޮތް ބަނދަރަކުން

.21

އޯފް ކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރުން އަންނަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދެއްގައި ހުރި
ފަތުރުވެރިއަކު އެ އުޅަނދެއް ފުރުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުން ފައިބާނަމަ ،ސައިން އޯފް
ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިއަކު ސައިން އޯފް ކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް
ދީފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ފުރަންވާނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް،

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެވީއިރު ދީފައިވާ ވިސާގެ މުއްދަތަށް ހުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިއަކު ސައިން އޯފް ކުރުމަށްފަހު ވެސް ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް
އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާނަމަ އެ މީހަކަށް އެ މީހެއްގެ ވިސާގެ މުއްދަތު
ހަމަވަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ދުވަސްތަކަށް ،ދުވަހަކަށް މަދުވެގެން 100
)ސަތޭކަ( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެމަގުން ފައިސާ ހުރުން.
 .2ހޮޓެލް ރިޒަވޭޝަނެއް އޮތުން.
 .3ވެލިޑް ރިޓާރން އެއަރ ޓިކެޓެއް އޮތުން.

)ރ(

ބިދޭސީ

ފަތުރުވެރިން

ސައިން

އޯފް

ކުރުމަށްޓަކައި

ތިރީގައިވާ

ލިޔެކިޔުންތައް

އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ސައިން އޯފް ފޯމު.
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޞައްޙަ ޕާސްޕޯޓް.
 .3ސައިން އޯފް ވާ މީހާގެ ޤައުމާ ހަމައަށް ކޮންފޯމު ކޮށްފައިވާ އެއަރ ޓިކެޓް.

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ
އުޅަނދު ފަހަރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުން

)ހ(

ހުއްދަ އޮތް ބަނދަރަކުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދެއް ފުރަންވާނީ ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދައި ،މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކްލިއަރަންސް ހޯދައިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ހުއްދައޮތް ބަނދަރުތައް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކުރާ ބަނދަރުތަކަށެވެ.
 .1ކ .މާލެ )ކޮމާޝަލް ހާބަރ(.
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .2ސ .ހިތަދޫ ބަނދަރު.
 .3ހއ .އުލިގަމު ބަނދަރު.
ފށީ ބަނދަރު.
 .4ހދ .ކުޅުދުއް ު
)ށ(

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދެއް ފުރުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އިމިގްރޭޝަނަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޓސް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ
 .1ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓު )މޯލްޑިވްސް ޕޯ ް
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ(.
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޞައްޙަ ޕާސްޕޯޓު.
ރޝަން ފޯމު.
 .3ޑިޕާޗަރ ޑިކްލަ ޭ

)ނ(

ހުއްދަ އޮތް ބަނދަރަކުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދެއް ފުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތަކީ
އރަންސް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ
އިމިގްރޭޝަނުން ޑިޕާޗަރ ކްލި ަ
) 00:00ސުންގަޑި ސުންމިނެޓު( އާ ހަމައަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދު
ފަހަރުގެ ކަންތައްތައް

.22

)ހ(

ގ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ެ
ސ
ދަތުރު ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ،އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ) 48ސާޅީ ް

ހަވާލުވާ ފަރާތް )ލޯކަލް

އަށެއް(

އެޖެންޓުން( ގެ ޒިންމާ

ކުރިން

ގަޑިއިރު

ތިރީގައި

ދަންނަވާ

މަޢުލޫމާތު

އިމިގްރޭޝަނަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އީ.ޓީ.އޭ ނޯޓިސް )ޖަދުވަލު  1ގައިވާ(.
 .2އުޅަނދުގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓު.
 .3އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރުން ދޫކޮށްފައިވާ )އިމިގްރޭޝަން އެންޑޯސް ކޮށްފައިވާ(
ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓު.
 .4ލާސްޓް ޕޯޓް ކުލިޔަރަންސް.
)ށ(

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ،އެ އުޅަނދަކަށް މީހުން އަރައިފޭބުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ
 8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ނ(

އަންނަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ދަތުރު

ގ
އުޅަނދުފަހަރު ެ

ރާވައި

ހިންގާ

ފަރާތްތަކުން

އެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ) 12ބާރަ( ގަޑިއިރު ކުރިން ތިރީގައި
ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ލރޭޝަން ފޯމު) .ޖަދުވަލު  2ގައި(
 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޑިޕާޗަރ ޑިކް ަ
 .2އުޅަނދުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓު.
)ރ(

ރންނާއި ފަސިންޖަރުން ސައިން އޯފްކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން
ބިދޭސީ ފަޅުވެ ި
ދިޔަފަހުން ދިމާވި މައްސަލައަކާހުރެ އަނބުރައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާލިކަމުގައި ވިޔަސް
އެ މީހެއްގެ ޤައުމަށް ފުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި ،އެ މުއްދަތުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމާއި ،ކެއުމާއި ،ބޭސްފަރުވާކުރުން ފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ
ޒިންމާ ނެގުމަކީ އޭނާ ކުރިން އެތެރެވި ކަނޑު އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ބ(

އެތެރެވެފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އުޅަނދުތަކުގެ

ފަޅުވެރިންނާއި

ފަސިންޖަރުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަންދެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ
އެ އުޅަނދުތަކުގެ ލޯކަލް އެޖެންޓުންނެވެ.
)ޅ(

އުޅަނދަކަށް

ކްލިއަރަންސް

ދިނުމުގައި

އެ

އުޅަނދަކަށް

ދާންޖެހޭ

ނ
އިމިގްރޭޝަ ް

އޮފިސަރުން ގެންގޮސް ގެނެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ،އެފަދަ
އުޅަނދަކަށް
އެ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

އުޅަނދެއްގެ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

އޭޖެންޓް
އުޅަނދަކަށް

އަރައިފޭބުމުގެ
ނުވަތަ

އިންތިޒާމު

އުޅަނދުގެ

އަރައިފޭބޭނެ

އިންތިޒާމު

ވެރިފަރާތުގެ

ހަމަޖެއްސުމަކީ،
ޒިންމާއެކެވެ.

އ
ހަމަޖައްސާފަ ި

ނުވާނަމަ

އެ ވަގުތަށް އެ އުޅަނދަކަށް ކްލިއަރަންސް ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިމިގްރޭޝަން
އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް
ދެވޭ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު

.23

)ހ(

ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސަކީ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަންނަ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އެ އުޅަނދަކަށް ދެވޭ ވަކި ޚާއްޞަ ހުއްދައެކެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވާ އުޅަނދު
ފަހަރުގެ ތެރެއިން ނޭވީ އުޅަނދުފަހަރާއި އެ އުޅަނދުފަހަރަށް ސަޕްލައި ހިފައިގެން
އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ކްލިއަރަންސް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެނޫން
އުޅަނދުފަހަރަށް ކްލިއަރަންސް ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ.

)ށ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު
ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ދުވަހާއި ފުރާ ދުވަސް އެ އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރާ ފަރާތުން
16

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނވަތަ އުޅަނދުގެ އެންމެހައި ކަންކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން
ު
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވައިގެ މަގުން އަންނަ ފަރާތްތައް،
އެ އުޅަނދަކަށް ސައިން އޮން ކުރުމަށް ،މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  1އަދި
 2ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެވެ ،ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް
ސައިން އޮން ވެގެން އެ އުޅަނދުގައި ފުރާނަމަ ،އެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އިމިގްރޭޝަނަށް
ހުށަހަޅައި ،އެގްޒިޓް ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ޑިޕްލޮމެޓިކް

ކްލިއަރަންސް

ދެވިފައިވާ

އުޅަނދުފަހަރު

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ފުރަނީ

އެ އުޅަނދުން އެތެރެވި ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބާފައި ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ އުޅަނދު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގައި އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް
އެންޓްރީ ކްލިއަރަންސް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.
ކުށާއި އަދަބު

.24

)ހ(

ނ
ނވަތަ މި ގަވާއިދު ް
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރުމަކީު ،
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ
ކުށެކެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށެއް ކުރީ ދިވެހިރައްޔިތަކުނަމަ އެ މީހެއްގެ
އަދަބަކީ) 50,000/- ،ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ
ކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ،އެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ވަކި
މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ
ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.

ކުށްކުރި ފަހަރުގެ

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ އަދަދު

ވަނަ
ފުރަތަމަ ފަހަރު

ދކުން
 2,000/-ރުފިޔާއާއި  10,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަ ަ

ދެވަނަ ފަހަރު

ދކުން
 10,000/-ރުފިޔާއާއި  20,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަ ަ

ތިންވަނަ ފަހަރު

ދކުން
 20,000/ރުފިޔާއާއި  30,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަ ަ17

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދކުން
 30,000/-ރުފިޔާއާއި  50,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަ ަ

ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު

ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާގެ ދަށުން އެއްވެސް ބިދޭސީއަކު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުން.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށެއް ކުރީ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އެ މީހެއްގެ
15،000/-

އަދަބަކީ،

ރުފިޔާއާއި

50,000/-

ރުފިޔާއާ

ދެމެދުގެ

އަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ .މީގެއިތުރުން ،އެ މީހަކު ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތަށް
ފޮނުވާލުމުގެ

އިޚުތިޔާރު

މޯލްޑިވްސް

އިމިގްރޭޝަންގެ

ކޮންޓްރޯލަރ

ޖެނެރަލަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
އިސްތިސްނާވުން

.25

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.26

ތ
ދިވެހރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާއެއް ނުވަ ަ
އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދަށުން

ދިވެހިސަރުކާރުން

ޑިޕްލޮމެޓިކް

އިމްތިޔާޒު

ދޭ

ރ
އުޅަނދުފަހަ ު

މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ
ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

18

25 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

45 :ްވޮލިއުމ

a

1 ުޖަދުވަލ

IMMIGRATION SEAPORT CONTROL
MALDIVES IMMIGRATION
REPUBLIC OF MALDIVES
Tel: +960 3330417, +960 3330474 Fax: +960 3340564, E‐mail: harbour@immigration.gov.mv, Web:
www.immigration.gov.mv

ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA) NOTICE

Vessel Name

VESSEL INFORMATION
Owner of the
vessel

GT

Registry
Number

Air Draft

NT

Keel Laid
(Build year)
IMO
Number
Bow
Thruster
Preferred
Berth
MMSI
Number

Max. Draft
(Meters)

Flag Country
Port of
Registry
Call Sign
Voyage No.
Purpose of
Visit
Type of
Vessel

LOA (Meters)
Arrival Draft
(Meters)
Beam
Arrival
Displacement
No. of
Passengers

No. of Crew

CARGO INFORMATION
Dangerous
Dangerous Cargo
Cargo
Tonnage
Description
Weapons/Firearms
TEU
Onboard
MASTER INFORMATION
Nationality
Passport No.

Total Cargo
Onboard Tonnage
No. of Containers
Name of the
Master

ARRIVAL / DEPARTURE INFORMATION
Last Port

Next Port

Arrival Port

Excepted Arrival Date & Time
Expected Departure Date &
Time
AGENT INFORMATION

Departure Port
Agent Name:
Fax:

Address:
Tel:

Contact :

19

Mobile
No.

25 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

45 :ްވޮލިއުމ

a

2 ުޖަދުވަލ

IMMIGRATION SEAPORT CONTROL
MALDIVES IMMIGRATION
REPUBLIC OF MALDIVES
Tel: +960 3330417, +960 3330474 Fax: +960 3340564, E‐mail: harbour@immigration.gov.mv, Web: www.immigration.gov.mv

ARRIVAL / DEPARTURE DECLARATION FORM

ARRIVAL
DEPARTURE
Tick in the appropriate box

PLEASE FILL THIS FORM IN BLOCK LETTERS
VESSEL PARTICULARS
VESSEL NAME:

REGISTRATION NO:

FLAG COUNTRY:

REGISTERED PORT:

VESSEL TYPE:

OWNER OF THE VESSEL:

REGISTRY DATE:
MASTER’S INFORMATION

NAME:

DOCUMENT NO:

EXPIRY DATE:

NATIONALITY:
VOYAGE INFORMATIONS

ARRIVAL
LAST PORT:

ARRIVED DATE:

TIME OF ANCHORAGE:

PORT OF ENTRY:

PURPOSE OF STAY:

DURATION OF STAY:

DEPARTURE
NEXT PORT:

DEPARTURE DATE:

DEPARTURE PORT:

CREW AND PASSENGERS’ INFORMATIONS
CREW

PASSENGER

TOTAL NUMBER OF MALDIVIANS
TOTAL NUMBER OF FOREIGNERS
I MASTER OF ………………………………………………………………….. CERTIFY THAT THE ABOVE INFORMATION IS
IN THE BEST OF MY
KNOWLEDGE
AND
BELIEF, TRUE IN EVERY PARTICULAR AND THAT THERE ARE NO STOWAYS,
UNAAUTHORISED PERSONS OR
PORTEES BOARD MY VESSEL ON ARRIVAL AND DEPARTURE FROM MALDIVES.

……………………………………
………………………………………..
LOCAL AGENT SIGN
MASTER’S SIGN
SHIP’S STAMP
NOTE: Along with this Deceleration Master of the vessel should submit the last port departure crew and passenger list stamped by the
Immigration to the onboard officer.
IMMIGRATION USE ONLY
NAME:
DESIGNATION:
DATE:

STAMP
TIME:

SIGNATURE:

20

25 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

45 :ްވޮލިއުމ

a

3 ުޖަދުވަލ

IMMIGRATION SEAPORT CONTROL
MALDIVES IMMIGRATION
REPUBLIC OF MALDIVES
Tel: +960 3330417, +960 3330474 Fax: +960 3340564, E‐mail: harbour@immigration.gov.mv, Web: www.immigration.gov.mv

SIGN‐ON, SIGN‐OFF AND CREW TRANSFER DECLARATION
*(Please TICK where appropriate)
SIGN-ON
No

SIGN-OFF
Name

Passport No

CREW TRANSFER

Nationality

D.O.B

Purpose

Duration

1
2
3
4
5
6
7
8

Date of Arrival:

Flight No:

Sign on to Vessel:

Transferred to Vessel:

Sponsored by:
Company Name:

Reg. No:

I /We here by agree to take full responsibility of above listed person(s) during their
stay in Maldives and ensure to conduct matters in accordance with the Immigration
Laws and Regulations of the Republic of Maldives.
Sponsor’s Signature:

Contact No:

Date:

IMMIGRATION USE ONLY

Name:
Designation:
Signature:

Date:

Please grant 7 days for crew and 30 days for others , if a person met the arrival
criteria

21

Seal of the company

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު25 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސައިން އޮން ،ސައިން އޯފް ނުވަތަ ކުރޫ ޓްރާންސްފަރ ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ސައިން އޮން ވުމަށް ބިދޭސީން އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި



މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑާޓާ ޕޭޖުގެ ކޮޕީ



ސީމަން ފޮތުގެ ޑާޓާ ކޮޕީ



ކަނޑުމަތީ ބޭސިކް  4ކޯސް ) (STCW 95ގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮފީ



ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ދިވެހި ކުންފުނި  /އެޖެންސީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ



ބޯޓުގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ އަދަދު އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ



ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަކީ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ފޮނުވާ ބައެއްކަން
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ )ސެކިއުރިޓީންނަށް އެކަނި(



އުޅަނދުގެ ލޯކަލްއޭޖެންޓުކަން ކުރާ ކުންފުނި ނޫން އެހެން ކުންފުންޏަކުން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސާނަމަ ،އުޅަނދުގެ
ކއުރިޓީންނަށް އެކަނި(
ލޯކަލް އޭޖެންޓުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން )ސެ ި

ނޯޓު :ބިދޭސީ ފަޅުވެރިޔާ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ  48ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި އިމިގްރޭޝަން ހާބަރ ސެކްޝަނަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތ
އަދި އެ މީހާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށްފަހު ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ) 7ދުވަސް( ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަން ހާބަރ ސެކްޝަނަށް ޕާސްޕޯޓް ،ސީމަން ފޮތް ނުވަ ަ
ބޭސިކް  4ކޯހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިން ސައިން އޮން ކުރުން


މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް



ބޯޓުގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ އަދަދު އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ
ދިވެހިފަޅުވެރިން ސައިން އޮން ކުރުން



މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް



ސީމަން ފޮތް



ބޯޓުގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ އަދަދު އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ

ބިދޭސީންނާ ދިވެހިން ސައިން އޯފް ކުރުން


ޕާސްޕޯޓް



) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ޤައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ކޮމްފާރމް ކޮށްފައިވާ އެއާރ ޓިކެޓުގެ ކޮޕީ
)ހަމައެކަނި ބިދޭސީންނަށް(

ކުރޫ ޓްރާންސްފަރކުރުން


ޕާސްޕޯޓް



ބޯޓުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ އަދަދު އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ



ޓްރާންސްފަރކުރާ ބޯޓަކީ އެހެން ކުންފުއްޏެއްގެ ބޯޓެއްނަމަ އެ ކުންފުނީގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް

22

25 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

a

45 :ްވޮލިއުމ
4 ުޖަދުވަލ

IMMIGRATION SEAPORT CONTROL
MALDIVES IMMIGRATION
REPUBLIC OF MALDIVES
Tel: +960 3330417, +960 3330474 Fax: +960 3340564, E‐mail: harbour@immigration.gov.mv, Web: www.immigration.gov.mv

OFF PORT LIMIT (OPL) / OFF SHORE CLEARANCE

Nationality of Ship:

Registration No:
Last port:

Date of Arrival:

Next port:

Vessel Name:

SIGN ON
No Name
1
2
3
4
5
6
7
8
SIGN OFF
No Name
1
2
3
4
5
6
7
8

DOB

Nationality

Passport No

Expiry Date

DOB

Nationality

Passport No

Expiry Date

Agent / Company
Name:
Designation:
Date:
The aforementioned crew members are signed on/off from Maldives immigration seaport control unit as they call
Off Port Limit (OPL) or Off shore of Maldives

OFFICIAL USE
Name:
Designation:
Date:
No of Sign-on/ Sign-off:

Number of Crew

Number of Passenger

23

25 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

45 :ްވޮލިއުމ

a

5 ުޖަދުވަލ

IMMIGRATION SEAPORT CONTROL
MALDIVES IMMIGRATION
REPUBLIC OF MALDIVES
Tel: +960 3330417, +960 3330474 Fax: +960 3340564, E‐mail: harbour@immigration.gov.mv, Web: www.immigration.gov.mv

APPLICATION FORM FOR MOBILIZING AN IMMIGRATION OFFICER
TO AN UNAUTHORIZED PORT
APPLICANT’S DETAILS
NAME OF THE COMPANY / AGENT:
ADDRESS IN DETAIL:
SIGNATURE:

CONTACT:

DATE:

/

VESSEL INFORMATION
VESSEL NAME:

OWNER OF THE VESSEL:

REGISTRATION NO:

DATE OF ENTRY:

REGISTERED PORT:

PORT OF ENTRY/EXIT:

LAST PORT:

LOCAL AGENT:

/

/

PURPOSE OF REQUEST
ENTRY CLEARANCE

ENTRY AND EXIT CLEARANCE

DEPARTURE CLEARANCE

NUMBER OF DAYS REQUIRED

IMMIGRATION USE ONLY
STAMP

APPROVED BY:
DESIGNATION:
SIGN:
DATE:

OFFICER’S INFORMATION
OFFICER’S NAME:
OFFICER’S DESIGNATION:
RECORD CARD NUMBER:

24

/

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

