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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މާލެ ސީޕޯޓް އިމިގްރޭޝަން

ލ
ގ އުސޫ ު
ސ ދިނުމު ެ
އރަން ް
އެން ރޫޓް ކުލި ަ
ތަޢާރުފާއި ނަން

( .1ހ)

މި އުސޫލަކީ ،އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު  ،1/2007އެޤާނޫނާއި ކަނޑުމަގުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ
ޕރޓް ސައްޙަތޯ ބެލުމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޕސް ޯ
ފަރާތްތަކުގެ ާ
އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ (އެންޓްރީ ވިސާ) ދިނުމަށް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން
އެއުޅަނދަކަށް ފޮނުވުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

(ށ)
ބާރުލިބިދޭ

( .2ހ)

މަސްދަރު

މިއުސޫލަށް ކިޔަނީ "އެން ރޫޓް ކުލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.
މި އުސޫލަކީ ،އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު  ،1/2007އާއި ކަނޑުމަގުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު  2016/R-15ބާރު ލިބިފައިވާ
އުސޫލެކެވެ.

ފަތުރުވެރިން

( .3ހ)

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު  ،1/2007އާއި ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަދި ފަޅުވެރިން

އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު  2016/R-15ގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިން އަދި ފަޅުވެރިން

ރާއްޖެ އައުން

ޕޓެއް އޮވެ ރާއްޖެ
ޕސް ޯ
ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭނީ ،އޭނާގެ އަތުގައި ސައްޙަ ާ
އެތެރެވުމުގެ ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމައެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޕޓާއެކު
ޕސް ޯ
ފަޅުވެރިން އަދި ފަތުރުވެރިން އެތެރެކުރެވޭނީ އެމީހެއްގެ ާ
އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަކަށް ހުށައަޅައި ،އެމީހަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ
ލިބިގެންނެވެ.
ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަދި ފަޅުވެރިން ރާއްޖެ އެތެރެ
ވުން ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކަށެވެ.
 .1ޓޫރިސްޓު ވިސާ (ފަތުރުވެރިންނަށް)

 .2ފަޅުވެރިންނަށްދޭ ހުއްދަ (ފަޅުވެރިންނަށް)
ޓޫރިސްޓް ވިސާ

( . 4ހ )

ޓޫރިސްޓް ވިސާ އަކީ ރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް
ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ
ނިޔަތެއްނެތި ،ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެވެ.

(ށ)

ފަތުރުވެރިއަކު ،ރާއްޖެއަންނަ ދުވަހުންފެށިގެން ފީއެއްދެއްކުމަކާނުލާ 30
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

(ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއި ވެވިފައިވާ
ޕޓުގައި ރާއްޖެ އަންނަ އެފަދަ
ޕސް ޯ
އެއްބަސް ވުމެއްގެ ދަށުން އެޤައުމެއްގަ ާ
ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެފަހަރަކު ރާއްޖެ އައި ދުވަހުންފެށިގެން
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
ފަޅުވެރިންނަށްދޭ

( .5ހ)

ހުއްދަ

ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު  2016/R-15ގެ 10
ވަނަ މާއްދާ ގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ބިދޭސީ ފަޅުރިންނަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ،
އެއުޅަނދެއްގައި ތިބުމަށް އެމީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި ދުވަހުންފެށިގެން 90
(ނުވަދިހަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

(ށ )

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެ އަންނަ ފަޅުވެރިއަކަށް ،ރާއްޖެ
އައި ދުވަހުން ފެށިގެން ފީއެއް ދެއްކުމަކާނުލާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.

(ނ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެ އަންނަ ފަޅުވެރިއަކަށް،
އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު  1/2007ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ދެއްކުމަށްފަހު އެމީހަކު
ރާއްޖެއައި ދުވަހުފެށިގެން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެ
މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު
ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިބުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.
އެން ރޫޓް

( .6ހ)

ޕސެންޖަރުން ގޮވައިގެން
އެން ރޫޓް ކުލިއަރަންސް އަކީ މަދުވެގެން ެ 200

ކުލިއަރަންސް

ރާއްޖެއެތެރެވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކަށް އުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމުގެ މަގުމަތީގައި

ދިނުން

ދެވޭ ކުލިއަރަންސެކެވެ.
(ށ)

އެން ރޫޓް ކުލިއަރަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ،އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން
އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން އުޅަނދު އެންމެފަހުން ފުރާ ބަދަރަށް ގޮސް
އެއުޅަނދަކަށް އަރާ އުޅަނދު ރާއްޖެ އަންނަ މަގުމަތީގައި ،އިމިގްރޭޝަން
ޤާނޫނު  ،1/2007އެޤާނޫނާއި ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ

ގަވާއިދު  2016/R-15ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ފަރާތްތަކުގެ
ޕޓު އަދި އެންޓްރީ ވިސާ ދެވިދާނެއެވެ.
ޕސް ޯ
ާ
އެން ރޫޓް

( .7ހ)

ޕރޭޓްކުރާ ފަރާތް އޭޖެންޓުން ނުވަތަ ކެރިއަރ އިމިގްރޭޝަން
އުޅަނދުފަހަރު އޮ ަ

ކުލިއަރަންސް

އޮފިސަރުން ރާއްޖެފުރުވާލުމާއި ރާއްޖެއަންނަންދެން ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ

ދިނުމުގައި

ހުރިހާ ޚަރަދެއް އޭޖެންޓުން ނުވަތަ ކެރިއަރ ޒިންމާވާގޮތަށް ޚަރަދު

އޭޖެންޓް އަދި

ކުރަންވާނެއެވެ.

ކެރިއަރގެ

( )1ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު

ޒިންމާ

( )2ކެއުން ބުއިމާއި އެކަމަޑޭޝަން
ޕޓްގެ ޚަރަދު
( )3ޓްރާންސް ޯ
( )4މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް ( އޮފިސަރަކަށް ދިމާވާ ކުއްލި މެޑިކަލް
ކަމެއްގައި ،އޭނާއަށް ފުރިހަމަފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް
ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ).
( )5އެހެނިހެން ޙަރަދު ( އެހެނިހެން ޙަރަދުތެރޭގައި ހިމެނޭނީ
ފްލައިޓެއް ޑިލޭވެ ނުވަތަ ހާދިސާއެއް ދިމާވެ އުޅަނދަށްނޭރޭ
ޙާލަތެއްގައި އޮފިސަރުގެ ކެއުން ބުއިމާއި އެކަމަޑޭޝަން އަދި
ޕޓާއި ރާއްޖެއަންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
ޓްރާންސް ޯ
ރިޓާންޓިކެޓްގެ ޙަރަދެވެ) .
(ށ)

ޕރޭޓްކުރާ ފަރާތް އޭޖެންޓުން ނުވަތަ ކެރިއަރ އިމިގްރޭޝަން
އުޅަނދުފަހަރު އޮ ަ
އޮފިސަރ އުޅަނދުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
ޕޓްތަކަން ވިސާ ޖެހުމަށް މޭޒާއި ގޮޑި،
ޕސް ޯ
ޕސެންޖަރުންގެ ާ
(ެ )1
( )2ނެޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދިނުން،
ޕސެންޖަރުން މޫނު ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް
(ެ )3
ގާއިމްވެފައި ހުރުން،
( )4އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ކްރޫލިސްޓް އަދި
ޕސެންޖަރ ލިސްޓް
ެ
( )5ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު 2016/R-15
ގެ  22ވަނަ މާއްދާ (ހ) ގައި ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް،

އުސޫލަށް
ޢަމަލުކުރަން
ފަށާ ތާރީޙު
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