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 ސްލާމިކް އެފެއާޒްއިމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު  1 މާބެހޭ އުސޫލަށްޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަްށ މީހުން ގެންދި

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، ދިެވހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން  24 ޖަނަވަރީ 2019މިއީ 

 ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލެވެ. 1މާބެހޭ އުސޫލަށް ޔުގެންދި

 .)ރ( އުނިކުރުން އާއިއެ މާއްދާގެ )ނ(  ،ކޮށްޙުލާޞްއި ށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަ 5އުސޫލުގެ  .1

 ،ރެކްޓަރުންނަކީހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ޑިދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ  )ށ(  ފުރަަޢާތ
މީހެއްކަމުގައި،  ޖިާނއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އިރުހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ދުވަހުެގ ައހަރު( ފަހެއް) 5ހުއްދައަްށ އެދި ހުަށހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ވޭތުވެދިޔަ  ނުވަތަ
 މުއްދަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި، ނުވަތަ 
 އެ މުއްދަތުގައި ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ ޚިޔާނަތާބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ 

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ފަދަ މައްސަލައެއް  ނުވުމާއި، އެ މީހެއްކަމުގައިތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 
 .ގޮތުގައި ހިމެނިފައި ނުވުން ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއް ކުންުފނީެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 
އަކުރެއް  އެ މާއްދާގެ )ފ( ގެ ފަހަތަށް ،ކޮށްޙުލާޞްއި ށްގޮތަ  ވިމާއްދާގެ )ފ( އަންނަނިއެ  ،އާއިމާއްދާ  ވަނަ 6 އުސޫލުގެ .2

 .އިތުރުކުރުން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،މުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރުޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދި .6  ހުށަހެުޅން ލްޒަޕްރޮޕޯ
 ލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޒަޕްރޮޕޯ ކުގެ މައްޗަށް ހިމެނޭލިޔުންތަ
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ޢަރަިބބަސް ދަންަނ  ގެ ފުރިހަމަ މަުޢލޫާމތާއި،ޢަރަބިބަހުްނ މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ެގންދާ ފަރާތު )ފ(  
މުއްދަތު ހަމަނުވާ  ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހި ،ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ސެޓުފިކެޓަކާއި

 ކާޑުގެ ކޮޕީ.

ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދާ އިސްވެރިޔާއާއި، އިސްވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާގެ  )ދ(  
މުއްދަތު  ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހިވަނަވަރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމާއި، 

 ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 
 .ރުންކުޙުލާޞްއި ފަދައިން އަންނަނިވި ،ވަނަ މާއްދާ 8އުސޫލުގެ  .3

 
ލް ޒަޕްރޮޕޯ

  ޗެކްކުރުން
 ޒުންނެވެ. ލްތައް ޗެކް ކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަޕްރޮޕޯ )ހ( .8

ހުށަހަޅައިފައި މަރުޙަލާގައި، ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް  ކުރުމުގެލް ޗެކް ޒަޕްރޮޕޯ )ށ(  
ނުވަަތ އުސޫލުގައި ނުވަތަ ުހށަހަޅައިަފއި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ނުވާ ނަމަ، 

ކުރުމަށް  ޙުލާޞްއި އްފަދަ ޕްރޮޕޯޒަލެ އެ ،ނަމަ ބަޔާންކުރާ އެއްވެސްކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވާ
 ދެވޭނެއެވެ.  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ފުރުަޞތެއް 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ،ޓަކައި

 

 .ރުންކުއިޞްލާޙުއަންނަނިވި ފަދައިން  ،މާއްދާ ވަނަ 9 އުސޫލުގެ .4

 
ދިވެިހާރއްެޖއިން 
ޢުމްާރއަށް މީހުން 

 ުމގެ ހުްއދަ ޔުގެްނދި

ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަާވ މަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުިނތަކުެގ ޔުޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދި )ހ( .9
 ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދެޭވނެއެވެ.

މި އުސޫލުެގ   ،ުކންފުނިތަކުން ހުއްދަ ލިބޭމުގެ ޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީުހން ގެންދި )ށ(  
މަށް ޔުޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދި ،ގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މެނުވީ 1ޖަދުވަލު 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ތެއް އެއްވެސް މަސައްކަކުރަންޖެހޭ 

 (ނ)  

 

 

މުގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު "ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދި
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުްނފުނިތަކުގެ ދަފުތަރު" ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 ހާސް( ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ.  )ފަންސަވީސް -/25,000 ރީ ފީގެގޮތުގައިޓަރަޖިސް
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)ފަހެއް( ދުވަހުގެ  5ފައިސާ ދައްކަން މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ  ،މި ފައިސާ ދައްކާނީ
 ތެރޭގައެވެ.

ފަހަރު )ދޭއް(  2ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކު  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީުހން ގެންދިޔުމަށް )ރ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނުލާޢުއި

 

 .ކުރުންޙުލާޞްއި ފަދައިން އަންނަނިވި ،ގެ ފެށޭ ޕެރެގްރާފްވަނަ މާއްދާ 10އުސޫލުގެ  .5
 
 ހުއްދަ ލިޭބ ކުންފުނިތަކުްނ، ހުއްދަ ލިޭބާތ މުގެ ޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދި .10 

 ެއދޭ  މަށްޔުޢުމްރާައށް ދި، ށްޑަށް ެފތޭގޮތަނއަންނަނިވި މިންގަ  ،)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15
 ވާނެއެވެ. ކުރަން އިމުޤާފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ އޮފީސް 

 

 .ކުރުންޙުލާޞްއި ފަދައިން އަންނަނިވި ،ގެ ފެށޭ ޕެރެގްރާފްވަނަ މާއްދާ 20އުސޫލުގެ  .6
 

މި އުސޫލުގެ 
ދަށުން އެޅޭނެ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

އެޅުމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް  19މި އުސޫލުގެ  .20
 ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ހުއްދަ  ،ުހއްދަ ލިބިފައިވާ ކުންފުނީގެ ޑިރެްކޓަރެއްގެ މައްޗަށް އަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެޢުމްރާ )ހ(  
 ،ުކށެއްގެ ބާަވާތއި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލައިނަމަ، އެ  ކުށެްއ ސާބިުތވެއްޖެ އީލިބޭފަހުްނ ޖިނާ

އެ ކުންފުންޏަކަްށ  ،ނަމަ ތައް ކުންފުނިްނ ފުރިހަމަ ނުކުރާ ޠު ޑައަޅާ ޝަރުނކަން މިނިސްޓްރީ
 ލް ކުރެވޭނެއެވެ.ޠިދީފައިވާ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންިދޔުމުގެ ހުއްދަ ބާ

މުގެ ުހއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންަތކާއި ދެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ޔުޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދި (ށ)  
ފަރާތަށް  އެ  ،ނަމަ މާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފިކަން އެނގިއްޖެތެރޭގައި ދޮގު މަޢުލޫ
އެފަަދ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ،އެކަން އެންގުމާއެކު

ޢުމްރާއަށް މީހުން  ،ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައްލިޔުމެއް 
)ތިނެއް( ައހަރުދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް  3ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން، މުގެ ޔުގެންދި

 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެ ކުންފުންޏަކަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ  ،ނަމަ މި އުސޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ (ނ)  
ކުރިއަށް އޮންނަ  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް

 މުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ޔުޢުމްާރއަށް މީހުން ގެންދި ،)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު 3
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ޢުމްރާއަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ  (ރ)  
ރުކޮށްދިނުމުގަިއ ނުވަތަ ިޚދުމަތް ފޯ ،ނަމަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމަކޮށްދީފައި ނުވާ

އެ ކުްނފުންޏާއި، އެ ކުންފުީނެގ  ،ނަމަ ލަތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިހީމަކަރާއި 
ޢުމްރާއަްށ  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މެންބަރަކު ހިމެނޭ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް

 މުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ޔުމީހުން ގެންދި

 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި އުސޫލު މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  .7

_________________________ 
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