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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ

 

ދު އިދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި ބެހޭ ޤަވާ
 

 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2ގެ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޤާނޫނު "79/78މި ޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިދޭ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު "1/2007

 .ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ
 
 
 ތަޢާރުފް - 1

 
 .އެވެ" ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ ބެހޭ ޤަވާއިދު"މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ  (ހ)
 

 

 ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް - 2
 
އެހެންކަމުން ޕާސްޕޯޓް ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ . ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަކީ ދައުލަތުގެ ވަރަށް މުހިންމު ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ (ހ)

 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާސްޕޯޓާއި، އަމިއްލައަށް ޕާސްޕޯޓް 18. ޕާސްޕޯޓް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 . ބައްޕަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ،ނުބެލެހެއްޓޭ ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެފަރާތެއްގެ މަންމަަަ

 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ 13މި ޤަވާޢިދުގެ . ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިލްކެކެވެ (ށ)

 .ޙާލަތެއްގައި، ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ ޕާސްޕޯޓް އެފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ
 
ކޮންމެ އުމުރެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަކި  (ނ)

 .ޕާސްޕޯޓެއްގައެވެ
އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނަކަށް ޕާސްޕޯޓް ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ، ޕާސްޕޯޓް  (ރ)

އަދި . އެފަރާތަކާއި ޙަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުމެއް، އެ ޕާސްޕޯޓުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭގޮތަށް، ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ
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މިގޮތުން ދެވޭ ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު . މިފަދަ ލިޔުމެއް ހޯދުމަކީ ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެވެސް ޒިއްމާއެކެވެ
 .ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ނަން (1 )
 ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރު (2 )
 ޕާސްޕޯޓް ޙަވާލުކުރެވުނު ބޭނުން (3 )
 ޕާސްޕޯޓް ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް (4 )
ނޑު (5 )  ޕާސްޕޯޓާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން، ސޮއި އަދި ތައްގަ
 
 
 ޕާސްޕޯޓުގެ ބާވަތްތައް - 3
 
މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް .  ބާވަތެއްގެ ޕާސްޕޯޓެވ5ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  (ހ)

 .މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ބާވަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ" ޕާސްޕޯޓް"ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދެއްގައި 
 އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓް (1 )
 އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް (2 )
 ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް (3 )
 ޙައްޖު، އުމްރާ ޕާސްޕޯޓް  (4 )
 (ޓެމްޕޮރަރީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް)ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުން  (5 )
 
 
 އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓް - 4
 
 ބާވަތެއް 2އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓުގެ . އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓަކީ ޢާންމުކޮށް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ޕާސްޕޯޓެކެވެ (ހ)

 . ޞަފްޙާގެ ޕާސްޕޯޓެވ64ެ،  ޞަފްޙާގެ ޕާސްޕޯޓާއ32ިއެއީ . ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ
 
އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް  (ށ)

 .ދޫކުރެވޭނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓެވެ
 . އަހަރު ފުރިފައިވުނ10ްމީލާދީ ގޮތުން  (1)
ޕާސްޕޯޓާއި ޙަވާލުވުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ޙާޟިރުވެވޭނެ  (2)

 . މިފަދަ މީހުންކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައި އެވާމީހުންނެވެ.ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

 .ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭވަރުގެ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހަކުކަމުގައިވުން (ހ)
 .ރާއްޖޭގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައި ވުން (ށ)
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އިލެކްޓްރޯނިކް -ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫން ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ނޮން (ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ)             
 .ޕާސްޕޯޓެވެ

 
 
 އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް - 5
 
 .އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ (ހ)

މިނިސްޓަރުންގެ ނާއިބުން ފެށިގެން އެސިސްޓަންޓް އަންޑަރ ސެކެޓްރީންގެ މަޤާމާއި ދެމެދު ގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ  (1)
 .މީހުންނާއި، މިދަރަޖައިގައި ހިމެނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސާ މީހުން 

ސަރުކާރުން މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް  ނުވަތަ އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ރަސްމީ  (2)
ކަމަކާ ގުޅިގެން ދެ ޤައުމެއްގެ ދެމެދުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ފޮނުވާ ވަފުދެއްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި މާއްދާގެ 

 . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައިގައި ނުހިމެނޭ، ސެކްރެޓްރީން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ މީހުނ1ް
 
ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު، ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)

މި ސިޓީގައި ޕާސްޕޯޓަށް . ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ، އެ އޮފީހެއްގެ ރަސްމީ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްނަމަ، ކުރަން ގަސްދުކުރާ ދަތުރުގެ ތަފްޞީލް 2ގެ  (ހ)އެދޭ ފަރާތުގެ މަޤާމް އަދި، މި މާއްދާގެ 

 . ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 
ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ޙަވާލުކުރާނީ، ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ނ)

އަދި އެ ޕާސްޕޯޓް . ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ، އެ އޮފީހެއްގެ ރަސްމީ ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާއެވެ
 .އޮންނަންވާނީ ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާފަރާތް އެ އިރަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސަރުކާރުގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ

 
ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގަޔާއި،  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ރ)

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހިންގޭ ވަރކްޝޮޕް ނުވަތަ 2ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނުވައިގެން ވަޒީފާއިންވަކިނުވެ 
 .ޓްރޭނިން ކޯސް ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެކަންޏެވެ

 
ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓަކީ އެ ފަރާތަކުން ސަރުކާރުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ބ)

ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވާހިނދު، އެ ޕާސްޕޯޓުގެ ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމާއި، އެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރުމަށް އެދި 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އޮފީސް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ 

 .އިސްވެރިޔާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 
ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭނުން ނިމުމުން، އެ  (2)ގެ  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ޅ)

 .ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
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 . ޞަފްޙާއެވ32ެއޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓުގައި ހިމެނޭނީ  (ކ)
 
 
 ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް - 6
 
 .ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ (ހ)

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި، މުޝީރުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބި  (1)
 .ކަނބަލުންނާއި، ފިރިފިރި ކަލުންނާއި، ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރި ކަލުންނާއި، އަނބިއަނބި ކަނބަލުން

ވަޒީރުންގެ މަޖީލުހުގެ މެމްބަރުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާއި،  (2)
 .ފިރިފިރި ކަލުން

އުއްތަމަފަޑިޔާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައިސާއި، ކޮމިޝަނަރ  (3)
އޮފް ޕްލިސްއާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާއި، ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް 

 .ޑިފެންސް ފޯސްއާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ނުވަތަ ފިރިފިރި ކަލުން
ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކުރެއްވި  (4)

ބޭފުޅުންނާއި، ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުންނާއި، އެފެންވަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، ދައުލަތައް ގިނަދުވަހު 
 .ޚިދުމަތްކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރިންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރިކަލުން ނުވަތަ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އަދި އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރި ކަލުން ނުވަތަ އަނބި އަނބި ކަނބަލުން (5 )
ނޑިޔާރުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުން ނުވަތަ ފިރިފިރި ކަލުން (6 )  .ސްޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަ

މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކަށާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއިއެކު އައްޔަންކުރެވޭ  (7)
އޭގެ ގަވަރނަރާއި ކޮމިޝަންތަކުގެ .އެމް.މެމްބަރުންގެތެރެއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި އެމް

 .ރަަައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި، އެބޭބޭފުޅުންގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުންނާއި ފިރިފިރި ކަލުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީމަޤާމުތަކުގައި  (8)

 ވަނަ ސެކްރެޓަރީން 3ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރި ކަލުންނާއި އަނބި އަނބި ކަނބަލުން އަދި 
 .ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާޢި، ބޭކަނބަލުން

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް މަޤާމްތަކަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި  (9)
 .އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރި ކަލުންނާއި، އަނބި އަނބި ކަނބަލުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީބޭފުޅުންނާޢި، އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރި  (10)
ރޒްގެ ނައިބުންނާއި، އެފެންވަރުގެ  ކަލުންނާއި، އަނބި އަނބި ކަނބަލުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ

 .ބޭފުޅުންގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުނާއި، ފިރިފިރި ކަލުން އަދި ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާއި، ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް
ކޮންޓްރޯލަަަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އާއި އެބޭފުޅާގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުން ނުވަތަ  (11)

 .ފިރިކަލުން
 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާމްއާއި، އެބޭފުޅާގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުން ނުވަތަ ފިރިކަލުން (12 )
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ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ޑިޕްލޮމަޓިކް މިޝަންތަކުގެ އެޓާރޗޭއިން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި،  (13)
ފިރިކަލުންނާއި އަނބި އަނބި ކަނބަލުނަށް ދޫކުރާނީ )އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރި ކަލުންނާއި، އަނބި އަނބި ކަނބަލުން 

 (.އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަނެއްގައި އެމުވައްޒަފަކާއެކު ތިއްބަވާގޮތަށް ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށެވެ
  
 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޑިޕްލޮމަޓިކް ޕާސްޕޯރޓަކީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޑިޕްލޮމަޓިކް ޕާސްޕޯރޓަށް ދެވޭއިނާޔަތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޕާސްޕޯރޓް އޮތުމަކުން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި . ފަހިކޮށްދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ޕާސްޕޯރޓެކެވެ

 .  އެންމެހާ ޤާނޫނުތައް ހިންގުމުގައި އިސްތިސްނާއެަެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
 
 . ޞަފްޙާއެވ32ެޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓުގައި ހިމެނޭނީ  (ށ) 
 

 

 
 (ޓެމްޕޮރަރީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް)ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުން  - 7
 
ޫނީނ ، ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމަކީ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް (ހ)

އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މިލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ .  ޖާނީއަކަށް ދޫކުރެވޭ ލިޔުމެކެވެަކނަޑެއޭޅ ަވިކުމްއަދަތަކްށ، ިސްނަގްލ ިރާޓްނ 
 .ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ

ނޑައެޅިގެން ވަކި ދަތުރެއް  (1) އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕާސްޕޯޓެއް ދޫކުރަަަން ސަރުކާރަށް ނުފެންނަ މީހުންނަށް ކަ
 .ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް

އަވަސްގޮތެއްގައި ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ މީހަކަށް ޤަވާޢިދުން ޕާސްޕޯޓެއް  (2)
ހައްދާނެ މުއްދަތު ނެތުން ނުވަތަ މިފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވާއިރު ޕާސްޕޯޓު އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައި ނެތުން ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓެއް 

 .ހެއްދުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން
 . ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފަންވާ ދިވެހި ކުދިން ރާއްޖެ އައުމަށް (3)
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެނިކޮށް ދިވެއްސެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއް ނުވަތަ ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ  (4)

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ހުރި ޤައުމަކުން އެމީހަކު ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަށް
 
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތްތައް ނޫން ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުން ދޫކުރަން  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)

 .ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ލިޔުމެއް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް، ކަމުގެ ބާވަތަށް ބަލައި، ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުން   (ހ)މި މާއްދާގެ  (ނ)

 .ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ގެއްލިއްޖެނަމަ  (ރ)

. ގެ ޖުރުމަނާއެއް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ (ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ). ރ-/400އަލުން ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެއް ހަދައިދެވޭނީ 
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ބޭނުންނުކުރާ ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެއް ޤަބޫލުނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އަލުން ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެއް 
 .ގެ ޖުރުމަނާއެއް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ (ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ). ރ-/200ހަދައިދެވޭނީ 

 
 . ޞަފްޙާއެވ8ެދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމުގައި ހިމެނޭނީ  (ބ)
 
ނޑައެޅުން - 8  ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު އަދި ޕާސްޕޯޓުގައި ދެވޭ ޤައުމުތައް ކަ
 
ޕާސްޕޯޓެއް ދޫކުރާއިރު އެ ޕާސްޕޯޓުގައި ވަކި ޤައުމުތަކަކަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ނުކުރުމާއި، ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު  (ހ)
 .ކުޑަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ (ވެލިޑިޓީ)

 އަހަރު 5.  އަހަރުދުވަހެވ5ެއޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓާއި އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތަކީ  (1)
 .ހަމަވުމަށްފަހު އެޕާސްޕޯޓުގެ ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

އަދި މި ދެ ބާވަތުގެ .  އަހަރުދުވަހެވ1ެޙައްޖު ޕާސްޕޯޓާއި ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  (2)
ދަތުރު ނިންމާފައި އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން ޕާސްޕޯޓް . ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ އެންމެ ދަތުރަކަށެވެ

 .ކެންސަލްވާނެއެވެ
 
 ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި، ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުން - 9
 
ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް އިމިގްރޭޝަނުން ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  (ހ)

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓް ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް .  އާ ދެމެދުގައެވ12:30ެ އާއި މެންދުރު 07:30
ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭ . ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ އެތަންތަން ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައެވެ
 .ރަސީދުގައި ޕާސްޕޯޓް ބަލާ އަންނަންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 
  އާ 14:30 އާއި މެންދުރު 07:30ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދެވޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  (ށ)

މި ނޫން ގަޑިތަކުގައި ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެމީހަކު ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޓު . ދެމެދުގައެވެ
މިފަދަ .  ގަޑިއިރު ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގައި އެދުމުންނެވ4ެފުރުމުގެ މަދުވެގެން 

" ރިޒަރވޭޝަން ކޮންފަރމޭޝަން"ޙާލަތްތަކުގައި، ފުރަން ގަސްތުކުރާ ބޯޓުން ޖާގަ ލިބިފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 
 .ސްލިޕެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

ުނަވަތ ަހިށަގނުޑެގ ުގަނަވެންއ ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ފަރުވާ ނުހޯދައިފިނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް (1)

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުންޭބުންނުނުކެރިވާދެނަކަމށް 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން، ރާއްޖޭގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ތިބި ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  (2)

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި، އެ ޤައުމަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދާންޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމުގައި ހުރި . ދާން ޖެހުން
މީހެއްގެ ތަފްޞީލް ސިޓީ، ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް 

 .ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ
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ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް  (ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް، ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދިނުމުގެ މިންގަ
 .ހެދެން ނެތްނަމަ، ޕާސްޕޯޓް ހަދައިނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

 
 ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުން - 10
 
ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަކީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއަކަށްވާ ހިނދު، ދުރާލާ ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  (ހ)

 . ދޭންޖެހޭނެއެވެ
( IM01އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ނަމްބަރު )" ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް"ދިވެހި ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންވާ މީހާ،  (ށ)

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ 
 .ދީފައިވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމުން ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނެއެވެ

 
 .ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަވީކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުމުންނެވެ (ނ)

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑު، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  (1)
 .ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ދޫކުރާ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުން

 .ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް (ދިހަ ރުފިޔާ). ރ-/10( 2)
އެ .  ގެ ފަހުން ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދާފައިވާނަމަ، އެންމެ ފަހުން ބޭނުންކުރި ޕާސްޕޯޓ1995ް އޮކްޓޯބަރު 01( 3)

ޕާސްޕޯޓަކީ މުއްދަތުހަމަވެ ބާޠިލްވެފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރުމަށްޓަކައި 
ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު އެންމެ ފަހުން ބޭނުންކުރި ޕާސްޕޯޓް ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރެވޭނީ . ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

 .ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލުންނެވެ

ނޑު ފޮޓ1ޯ މަސްދުވަސް ނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 1ނެގިފަހުން  (4) މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ފޮޓޯއަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް .  ގަ
ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ނަގާފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯގެ މިންގަ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ކަ

 .ފޮޓޯއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
 ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފީ (5)

 
އަދި . ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ އެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ (ރ)

 ވަނަ މާއްދާގެ 33ގެ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު "1/2007އެފަދައިން ކަންތައްކުރި ފަރާތަކާމެދު، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 
 .ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ

 
މިގޮތުން . ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އަދި ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވޭއިރު، ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއެވެ (ބ)

ސުވާލުކުރެވޭއިރު ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ، އެވަގުތު ފޯމް ބަލައިނުގަތުމުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 .ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
 .ޕާސްޕޯޓް އަދި ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމުގެ އަގުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ (ޅ)

 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ). ރ-/350  ( ޞަފްޙ32ާ)އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓް  (1)
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 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ). ރ-/250އިލެކްޓްރޯނިކް އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓް -ނޮން (2)
 (ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ). ރ-/600  ( ޞަފްޙ64ާ)އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓް  (3)
 (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ). ރ-/500އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް    (4)
 (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ). ރ-/750ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް    (5)
 (ނުވަދިހަ ރުފިޔާ). ރ-/90ޙައްޖު ޕާސްޕޯޓް    (6)
 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ). ރ-/250ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުން   (7)

 
 މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، 8ޕާސްޕޯޓަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެންމެ ފަހުން ގެންގުޅުނު ޕާސްޕޯޓުގެ ބާކީ މުއްދަތު  (އ)

. ކެންސަލޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ (ސަތޭކަ ރުފިޔާ). ރ-/100މުއްދަތުހަމަވާން ބާކީ އޮތް ކޮންމެ އަހަރަކަށް 
މުއްދަތު ހަމަވާން .  މަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ ކެންސަލޭޝަން ފީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވ8ެމުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ އޮތީ 

ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް ކެންސަލޭޝަން ފީ . ބާކީ އޮތް ދުވަސް ގުނާނީ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
 .ނެގުމުގައި، އަހަރު ހަމަވެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އިތުރު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 
 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ޕާސްޕޯޓުގައިވާ ފޮޓޯ ބަދަލުކުރަން ޖެހިގެން 10ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އުމުރުން  (ވ)

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެންސަލޭޝަން ފީ ނުނަގައި އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނެއެވެ (އ)ޕާސްޕޯޓު އާކުރާނަމަ، މި މާއްދާގެ 

 
 ގެ ކުރިން ހައްދާފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އާ ޕާސްޕޯޓަކަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި 2007 ޖުލައި 25 (މ)

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެންސަލޭޝަން ފީ ނުނަގައި އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނެއެވެ (އ)މާއްދާގެ 
 
ނޑު ހުސްވެގެން އާ ޕާސްޕޯޓަކަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ  (ފ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (އ)ޕާސްޕޯޓުގެ ގަ

ނޑު ހުސްވިކަމުގައި ބެލެވޭނީ ބޭނުންނުކުރާ . ކެންސަލޭޝަން ފީ ނުނަގައި އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނެއެވެ ޕާސްޕޯޓުގެ ގަ
 . ޞަފްޙާ އޮތްނަމައެވ4ެގިނަވެގެން 

 
 . ޕާސްޕޯޓް ޙަވާލުކުރާނީ އެ ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށެވެ (ދ)
 

  ޕާސްޕޯޓް ޙަވާލުކުރުނ11ް
 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ޙާޟިރުވާން އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތުގެ 
 ދިވެހި ،ޕާސްޕޯޓާއި ޙަވާލުވާން އަންނަ މީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ

އަދި ޕާސްޕޯޓް .  ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް އޮތް މީހެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަމްބަރު ހިމެނޭ
މި ސިޓީގައި އެމީހަކު .  ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ،އެމީހަކާ ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި

އަދި ޕާސްޕޯޓް . ޕާސްޕޯޓާއި ޙަވާލުވުމަށް ޙާޟިރުވާން އުޒުރުވެރިވާ ސަބަބު ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ
ނިސްބަތްވާ ފަރާތް އެ ވަގުތު ހުރީ ޕާސްޕޯޓާ ޙަވާލުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް 
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ބަލިހާލު ހުރިގޮތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވެންނެތް . ޙާޟިރުނުވެވޭނެފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
 . ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެމީހެއްގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއާ އާއެވެ

 
 
 
 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރެގެން ޕާސްޕޯޓް އާކުރުން - 12
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރެގެން ޕާސްޕޯޓް އާކުރަން އެދޭނަމަ، އާންމުކޮށް ޕާސްޕޯޓު އާކުރާ އުޞޫލުން މިހާރު ބޭނުންކުރާ  (ހ)

ޕާސްޕޯޓަށް އެދި . ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީއަކާ އެކު ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނެއެވެ
އަދި ސްކޭންކޮށް ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ފޯމް ، ފެކްސް، އީމެއިލް. ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސޮއިކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ފޯމެކެވެ

 .ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

 
 1އާ ޕާސްޕޯޓަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓް ހުށަހެޅެން ނެތްނަމަ، އާ ޕާސްޕޯޓާއި ޙަވާލުވާތާ  (ށ)

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެކުރިން ބޭނުންކުރި ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލްކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން 
މި ސިޓީގައި .  ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ،އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް އިޤްރާރުވެ ސިޓީއެއް

ޕާސްޕޯޓާ ޙަވާލުވާން ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަމްބަރު ބަޔާންކޮށްފައި 
 .އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ

 

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ހުންނަ ޤައުމެއްނަމަ، އެ މިޝަން މެދުވެރިކޮށްވެސް ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވިދާނެއެވެ (ނ)
 
 

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުން - 13
 
ކުށެއްގެ އަދަބުގައިވާ މީހުންނާއި އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ފުރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް އަންގާފައިވާ  (ހ)

ދިވެހި ރައްޔިތެއް ފުރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 
ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފުރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓޭނީ ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާ ނުވަތަ އަމުރަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ ޤާނޫނު . އެމިގްރޭޝަނަށެވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ތިރީގައި 6ގެ " ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް. "ޖ4/68ނަމްބަރު 
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ އަމުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ (1)
 މާލޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް (2)
 ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (3)

 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 6ގެ " ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް. "ޖ4/68ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)

 7މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން، ރާއްޖެއިން މީހަކު ފުރުން މަނާކުރުމަށް އަމުރުކުރެވޭނީ 
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 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ރާއްޖެއިން ފުރުން މަނާކުރެވޭނީ ޝަރުޢީ 7އަދި . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ
 .ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ

 
ފަރާތްތަކުގެ ާރްއެޖިއްނ ޭބަރްށ ުފިރަޔުނީދ ިހެފެހްއުޓަމްށ ައުމުރުކެރިވަފިއާވ ، މި ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި (ނ)

 .ޕާސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގައި ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ
 
 

 ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން - 14
 
 ވަނަ މާއްދާގެ 6ގެ " ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް. "ޖ4/68ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާ ނުވަތަ އަމުރަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (ހ)

ދަށުން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން 
 .ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 6ގެ " ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް. "ޖ4/68ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)

 ދުވަހުގެ 7މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ އަމުރަކަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނީ 
 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއްގެ 7އަދި . މުއްދަތަށެވެ
 .ދަށުންނެވެ

 
 ދުވަސް ގުނަން ފަށާ ތާރީޚް ކަމުގައި ބަލާނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކުރާ 7މި ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި   (ނ)

މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ އަމުރުގެ މުއްދަތު . ނުވަތަ ކޯޓް އަމުރު ނެރޭ ދުވަހެވެ
 . ގުނަންފަށާ ތާރީޚް ކަމުގައި ބަލާނީ އެއަމުރު ނެރުނު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 

 
 
 
 

 ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުން - 15
 
ޕާސްޕޯޓެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަގަށް ނަގައިފިނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް  (ހ)

 އެ ޤައުމެއްގެ ފުލުސް އޮފީހަށް ނުވަތަ ައިދ ާރްއެޖިއްނ ޭބުރަގިއަނމަ ، އެމިގްރޭޝަނަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
 .އެންމެ ކައިރީގައިހުރި ދިވެހި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނަކަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

 
ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުނީ ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހާގެ އިހުމާލުން ކަމުގައި ވާނަމަ އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނީ ޕާސްޕޯޓް  (ށ)

އާ  (ވިހިހާސް ރުފިޔާ). ރ-/20,000އާ  (ދެހާސް ރުފިޔާ). ރ-/2,000ގެއްލެން ދިމާވި ސަބަބާއި ކަމުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި 
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މި މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ ޕާސްޕޯޓް . ިތީރަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ުމްއަދުތ ަހަމުވުމްނެނވެ ، ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖުރުމަނާކުރުމަށްފަހު
 . ގެއްލުނުކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 . ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުނު ފުރުތަމަފަހަރުނަމަ ޖުރުމާނާ ކުރުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދެވޭނެއެވެ (1 )
 މަސްދުވަސް ފަހުން، ޕާސްޕޯޓް 3ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުނު ދެވަނަ ފަހަރު ކަމުގައިވާނަމަ، ޖުރުމަނާކުރުމަށްފަހު  (2)

 . ހަދައިދެވޭނެއެވެ

 އަހަރުދުވަސް ފަހުން، ޕާސްޕޯޓް 1ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުނު ތިންވަނަ ފަހަރު ކަމުގައިވާނަމަ،  ޖުރުމަނާކުރުމަށްފަހު   (3)
 .ހަދައިދެވޭނެއެވެ

ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުނު ހަތަރެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ކަމުގައިވާނަމަ ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާނެ  (4)
ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ އަދި . މުއްދަތު ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތަކާއި މެދު 33ގެ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު "1/2007ޤާނޫނު ނަމްބަރު 
 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ

 
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން " ސަސްޕެންޝަން"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭ  (ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ)

 .ބޭރަށް ދަތުރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެކެވެ
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިއްޖެނަމަ، އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނީ ޕާސްޕޯޓު ގެއްލުނު  (ރ)

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓުން، ޕާސްޕޯޓު . ޤައުމެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް، ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ
. ރ-/2,000ގެއްލިފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ސާބިތުަުވާނަމަ އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނީ 

އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް  (ވިހިހާސް ރުފިޔާ). ރ-/20,000އާ  (ދެހާސް ރުފިޔާ)
ނޑައަޅާ ޖުރުމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެޤައުމެއްގެ . އެމިގްރޭޝަނުން ކަ

 .ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ
 
 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަނިކޮށް ޕާސްޕޯޓް 6ދަތުރުވަރެއްގައި ނުވަތަ  (ބ)

މިލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ޕާސްޕޯޓު ގެއްލުނު . ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ
އަދި އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނީ މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓުން، ޕާސްޕޯޓު . ޤައުމެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

-/20,000އާ  (ދެހާސް ރުފިޔާ). ރ-/2,000ގެއްލިފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ 

ނޑައަޅާ  (ވިހިހާސް ރުފިޔާ). ރ އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ކަ
 .ޖުރުމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަނިކޮށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިއްޖެނަމަ، ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ރާއްޖެ  (ޅ)

އައިސްގެން މެނުވީ ޕާސްޕޯޓް އާކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން 
މިގޮތުން ރާއްޖެ އަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ރާއްޖެ އައުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭނީ ދަތުރުކުރުމުގެ . އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 .ވަގުތީ ލިޔުމެކެވެ
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 ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވުން - 16
 
ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ޕާސްޕޯޓެއް ހެއްދުމަށް އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ  (ހ)

އަދި . ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވާން ދިމާވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ތަފްޞީލް ސިޓީއަކާއި އެކު ހަލާކުވި ޕާސްޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ، އިތުރުން
ހަލާކުވެގެން ހުށަހަޅާ ޕާސްޕޯޓަކީ، އެފަރާތަށް އެންމެ ފަހުން ދޫކުރެވިފައިވާ ޕާސްޕޯޓްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ޕާސްޕޯޓް 

 . ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ޒިއްމާއެކެވެ
 
 މަސްދުވަހަށްވުރެ 8ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވެގެން އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދާއިރު އެންމެ ފަހުން ބޭނުންކުރި ޕާސްޕޯޓުގެ ބާކީ މުއްދަތު  (ށ)

 (ސަތޭކަ ރުފިޔާ). ރ-/100އިތުރުނަމަ، މުއްދަތުހަމަވާން ބާކީ އޮތް ކޮންމެ އަހަރަކަށް ކެންސަލޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 
.  މަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ ކެންސަލޭޝަން ފީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވ8ެމުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ އޮތީ . ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް . މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ އޮތް ދުވަސް ގުނާނީ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
 .ކެންސަލޭޝަން ފީ ނެގުމުގައި، އަހަރު ހަމަވެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އިތުރު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 
ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވީ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް  (ނ)

އެމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނީ ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވާން ދިމާވި ސަބަބާއި ކަމުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި 
އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ކުރެވޭ ޖުރުމަނާ  (ވިހިހާސް ރުފިޔާ). ރ-/20,000އާއި  (ދެހާސް ރުފިޔާ). ރ-/2,000

 .ދެއްކުމުންނެވެ
 
 

 ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް - 17
 
ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ  (ހ)

 .މަނާކަމެކެވެ
ނޑުޖަހައި އޭގައި ޚާއްޞަ ބަޔާންތައް ލިޔުމުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް  (1) ޕާސްޕޯޓުގައި ތައްގަ

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި . "ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ޕާސްޕޯޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުން
ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕާސްޕޯޓުގައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބައިގައި، ފަންސުރަކުން އެ މަޢުލޫމާތު " ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 .ފުރިހަމަކުރުމާއި އިޞްލާޙްކުރުން މި މާއްދާ މަނައެއްނުކުރެއެވެ
 .އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ޕާސްޕޯޓް ރަހުނުކުރުން (2)
 .ގަސްދުގައި ޕާސްޕޯޓަށް ގެއްލުންދިނުން (3)
 .ޕާސްޕޯޓް ވިއްކާލުން ނުވަތަ ވިއްކާލަން މަސައްކަތްކުރުން (4)
 .ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކުރުން (5)
 .ޤާނޫނީގޮތުން ބާރުލިބިފައިނުވާ ފަރާތަކުން، އެހެން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން (6)
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެޢަމަލު ހިންގިފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)
 . ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވ33ެގެ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު "1/2007

 

 ޕާސްޕޯޓް ހައްދާފައިވާ މީހަކު މަރުވުން - 18
 
ޕާސްޕޯޓު ހައްދާފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރިން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ޑިޕާޓްމަންޓް  (ހ)

 .އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރަންވާނެއެވެ
 

 ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން - 19
 

 .  ން ފެށިގެންނެވ2008ެ ސެޕްޓެމްބަރ  1މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  
 


