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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016ޑިސެންބަރު  28 – 1438 ރަބީޢުލްއައްވަލް 29ތާރީޚު 192އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުްނ 4) އަށް R-17/2012ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު (
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  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  
  

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 4) އަށް R/2012-17ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު (
 

 ން:ކުރުވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާހު 8ދުގެ ގަވާއިދިވެހި ޕާސްޕޯާޓއިބެހޭ  .1

 

އި ދަތުރުކުރާ އަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަސަރޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ
ށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައާއި، ޕާސްޕޯޓް ނެތް ރައްޔިތުންގެ ޕާސްޕޯޓަދިވެހި
) ދޫކުރާ ވަގުތީ ހާލަތް ތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަށް (ރިޓާން ޖަރނީ އޮންލީ

ސަރޓިފިކެޓް ދޭ ފަރާތްތަކަށް  ސަރޓިފިކެޓެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ިއމިގްރޭޝަނުން ހުއްދަ
ފް އައިޑެންޓިޓީ ދޫކުރާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން އޮ

. މި ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ  .  ހާލަތްމިޝަންތަކުންނެވެ   ތަކުގައެވެ
 

ސަރޓިފިކެޓް އޮފް   .8 (ހ)
  ( އައިޑެންޓިޓީ (ސީ.އައި

ތެއްކަން ރައްޔިގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފަންވާ ކުދިން
  އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދާފައިނުވާ ކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް؛

  

1.       

ރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިގެން ރާއްޖެއަްށ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހި
  އެނބުރި އައުމަށް؛

 

2.      

ރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހަލާކުވެގެން ރާއްޖެއަށް ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހި
  އެނބުރި އައުމަށް؛ އަދި 

 

3.      

ރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ވިސާ ޖެހުމަށް ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހި 
ލަތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި ހާފޮރިން މިޝަނަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

  އައުމަށް؛
  

4.       

 ލަތްތައް ހާ) ގައި ބަޔާންކުރާ 4) އަދި (3)،(2)،(1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (
ލަތްތަކުގައި ސަރޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ ދޫކުރުމަށް ހާނޫން 

ތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް ލިޔުމެއް ދޫކުރުމުގެ އިޚު ފެނިއްޖެނަމަ، އެ 

5.       
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  އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ރައްޔިތެއްކަން ފަންވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އު
ޑު ހައްދާފައިނުވާ ކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ސަރޓިފިކެޓް އަންގައިދޭ ކާ

އޮފް އައިޑެންޓިޓީ ހެއްދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ހުއްދައަށް އެދި 
  ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

(ށ)       

) މަސްދު 1ނަގާފައިވާތާ ، ހުރި ހުދު ބެކްގްރައުންޑެއް ވަސް ހަމަނުވާ (އެކެއް
ނޑު ފޮޓޯ؛ 1ގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު   ގަ

  

1.       

  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު؛
  

2.       

  ލަތެއްގައި ފޫޅުމާ ފޯމު؛ހާއުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު ނެތް 
  

3.       

  ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓު؛ އަދި 
  

4.       

  ކޮޕީ. ބެލެނެވެރިންގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޑާޓާ ޕޭޖުގެ
  

5.       

ރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ އުމެއްގައި ހުރި ދިވެހިބޭރު ޤަ
މީހަކު ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަށް ސަރޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ 
ހެއްދުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ޖޭގެ ފޮރިން މިޝަންތަކަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުރި ދިވެހިރާއް
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

(ނ)     

) މަސް 1ނަގާފައިވާތާ ، ހުރި ހުދު ބެކްގްރައުންޑެއް  ދުވަސް ހަމަނުވާ(އެކެއް
ނޑު ފޮޓޯ؛ 1ގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު   ގަ

  

1.       

ޕޮލިސް ރިޕޯޓު (އިނގިރޭސި ޕާސްޕޯޓު ގެއްުލނު ކަމުގެ ވެރިފައި ކުރެވިފައިވާ 
)؛ އަދި   ބަހުން ނުވަތަ ދިވެހި ބަހުން

  

2.       

.(   ޕާސްޕޯޓުގެ ޑާޓާ ޕޭޖުގެ ކޮޕީ (ލިބެން އޮންނަމަ
  

3.       

ރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހަލާކުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހި
އައިޑެންޓިޓީ މީހަކު ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަށް ސަރޓިފިކެޓް އޮފް 

ހެއްދުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިޝަންތަކަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތަްއ 

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)     
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. ގަވާއި ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިމި  .2   ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
 

  ާމަށް މޯލްޑިވްސް ދުލޫމާތު ހޯގުޅޭގޮތުން އިތުރު މުަޢސަރޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ (ސީ.އައި) އ  
  ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯނާ  ނަންބަރު 9555333، ގެސިޓިޒަންސް ސަރވިސް އިމިގްރޭޝަންގެ 

  އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  passports@immigration.gov.mv އަދި

 

) މަސް 1ނަގާފައިވާތާ ، ހުރި ހުދު ބެކްގްރައުންޑެއް  ވާދުވަސް ހަމަނު(އެކެއް
ނޑު ފޮޓޯ؛ 1ގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު   ގަ

  

1.       

ޕާސްޕޯޓު ހަލާުކވާން މެދުވެރިވި ސަބަބު ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  ޕާސްޕޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީ؛ އަދި

  

2.       

  ހަލާކުވެފައިވާ ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ހަލާކުވެފައިވާ ސަފުހާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް).
  

3.       

ރި ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ވިސާ ޖެހުމަށް ފޮރިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހު
މިޝަންތަކަށް ޕާސްޕޯޓު ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި، އެ މީހަކު ރާއްޖެއަށް 
އެނބުރި އައުމަށް ސަރޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ ހެއްދުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް 

އި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ
  މިޝަންތަކަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

(ބ)     

) މަސް 1ނަގާފައިވާތާ ، ހުރި ގްރައުންޑެއްހުދު ބެކް  ދުވަސް ހަމަނުވާ(އެކެއް
ނޑު ފޮޓޯ؛ 1ގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު   ގަ

  

1.       

ޔުމެއް (ބަލައިގަތް ކަމުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ވިސާ ޖެހުމަށް ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލި
.(   ރަސީދު

  

2.       


