`

ވޮލިއުމް50 :

ތާރީޚު 10 :ރަބީޢުލްއާޚިރު  15 – 1443ނޮވެންބަރު 2021

އަދަދު297 :

ހޯމަ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-147 :

ގަ ވާ އިދ ު ނަ ން ބަ ރު ) 2016/R-15 :ކަނ ޑުމަގުނ ް ދި ވެހި ރާއްޖެއަށ ް އެ ތެ ރެވުމާއ ި ފު ރު މުގ ެ
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-147 :

`
މޯ ލް ޑިވ ްސ ް އި މިގްރޭޝަނ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގަ ވާ އިދ ު ނަ ން ބަ ރު ) 2016/R-15 :ކަނ ޑުމަގުނ ް ދި ވެހި ރާއްޖެއަށ ް އެ ތެ ރެވުމާއ ި ފު ރު މުގ ެ
ގަ ވާ އިދ ު( އަ ށް  3ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު ގެ ނަ އުމުގ ެ ގަ ވާ އިދ ު
ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2016/R-15ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން
 . 1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.
. 19

)ހ( މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި،
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިއަކު
އެ އުޅަނދެއް ފުރުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުން ފައިބާނަމަ ،ސައިން އޯފް
އަދި

ކުރަންވާނެއެވެ.

އުޅަނދެއް

އެއްވެ ސް

ލޯކަލައިޒް

ކުރެވޭނީ

އެ އުޅަނދެއްގައި ތިބި ފަޅުވެރިން ސައިން އޯފް ކުރުމުންނެވެ .ބިދޭ ސީ
ފަޅުވެރިއަކު ސައިން އޯފް ކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރެވޭނީ،
) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ .ސައިން އޯފް ވެވޭނީ ،އެ އުޅަނދެއް
އޮންނަ
ދީފައިވާ

ބަނދަރެއްގައި ހުރި އިމިގްރޭޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
މުއްދަތުގެ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ތެރޭގައި

މުއްދަތު

ފުރައިގެން

ހަމަވުމުގެ

ކުރިން

ނުދެވޭފަދަ
ވީޒާ

އުޒުރެއް

ނަގަންވާނެއެވެ.

މި ވީޒާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަ ސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.
 . 2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
. 19

)ށ(

.3

) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް
ކޮންފާރމު ކޮށްފައިވާ އެއަރ ޓިކެޓު.

 . 3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
_________________
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