
 
  

 
 ޤަާވއިދު  ބެހޭ ހޯދުާމއި ބޭރުން ާރއްޖެިއން ފަރުވާ ެދވޭ މީހުްނނަށް ބޭނުންކުރާ ކެތި ސްތުވާތަމަ

     
     
 އުޞޫލް ހުއްދަދޭ ދިނުމަށް ފަރުވާ. 1    
     
     
 މިވާ ތިރީގައި ދޭނީ ބޯޑުން ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ހުއްދަ ދިޔުމުގެ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މީހުންގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި      
 .މަތީންނެވެ ތަކުގެޠުޝަރު
       
 މަރުކަޒަކަށްވުން ޤަބޫލްކުރާ މިބޯޑުން މަރުކަޒަކީ ދާންއެދޭ ފަރުވާލިބިގަތުމަށް) ހ      
 އޮތުން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ޖާގަ މަރުކަޒުން އެދޭ ދާން ލިބިގަތުމަށް ފަރުވާ) ށ      
  އޮތުން ލިޔުމެއް ފަރާތެއްގެ ކުރާނެ ޚަރަދުތައް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ފުަރވާއަށް) ނ      
 ކުރުން ސޮއި، އިޤުރާރުވެ ލިބިގަތުމަށް ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒަކުން ދާންއެދޭ ލިބިގަތުމަށް ފަރުވާ) ރ      
 ހުށަހެޅުން މިބޯޑަށް މަހު 1 މަހުން 3 ކޮންމެ ރިޕޯޓް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ފަރުވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައަޅާ ފަރުވާއަށް އެމަރުކަޒަކުން) ބ      
 ހޯދުން ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ މިބޯޑަށް ކުރިން އައުމުގެ ދިމާވެއްޖެނަމަ އަންނަން ރާއްޖެ މުއްދަތުގައި ފަރުވާގެ) ޅ      
 އެންގުން އެކަން ޙާޡިރުވެ ބޯޑަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3 ލަސްވެގެން އަންނަތާ ރާއްޖެ ލިބިގެން ހުއްދަ ބޯޑުގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި) ކ      
 3 ލަސްވެގެން ލިޔުން އެމަރުކަޒެއްގެ ފަރުވާއާއިބެހޭ ދެވުނު، ލިޔުމާއި ކުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ފަރުވާ އައިސް އެނބުރި ފަހު ފަރުވާހޯދުމަށް) އ      
 ހުށަހެޅުން ބޯޑްަށ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
     
     

 މީހުން ހުއްދަދެވޭ ދިޔުމުގެ ފަރުވާއަށް. 2
     
 ސެންޓަރުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޑްރަގް ދެވޭނީ ހުއްދަ ދާން ހޯދުމަށްޓަކައި ފަރުވާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ތެރެއިން މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި      
 .މީހުންނަށެވެ ގެންދާ ދެމުން ފަރުވާ) ގެންނެރެ ތެރެއަށް ޖަމާޢަތުގެ ކޮށްގެން ޙަވާލު އާޢިލާއާ( ރިހެބިލިޓޭޝަންގައި ކޮމުިޔނިޓީ، މީހުންނާއި ހޯދަމުންދާ ފަރުވާ
 ނަޖިހުގައި ކުޑަކަމުދާ ނުވަތަ ޚިލާފުވެގެން އެންގުންތަކާ މިބޯޑުގެ ތެރޭގައި ގެންދިޔުމުގެ ދެމުން ފަރުވާ މިބޯޑުން ތެރެއިން މީހުންގެ މިފަދަ      

 .ނުހިމެނެއެވެ މީހުން ޖެހިފައިވާ ހުށަހަޅަްނ ނުވަތަ މީހުން ހުށަހެޅިފައިވާ ށްކޮމިޓީއަ ލިބިނުގަނެގެން ކައުންސެލިން ނުވަތަ ހުރެގެން އަސަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ
     
     

 ފުރިހަމަކުރުން ފަރުވާ. 3
         

 ފަރުވާ ބަލާއިރު ލިޔުންތަކަށް ބުނެފައިވާ ގައި) އ( ގ1ެ މިޤަވާއިދުގެ، ހުށަހަޅާ މީހުން އަންނަ ހޯދައިގެން ފަރުވާ ބޭރުން ރާއްޖެއިން  )ހ      
 .ފުރިހަމަކޮށްފާވާނަމައެވެ ފަރުވާ ފެންވަރަށް ކުރާ ޤަބޫލު ކޮމެޓީން ބެލެވޭނީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ހަމަފުރި

                
 ފަރުވާ ބަލާއިރު ލިޔުންތަކަށް ބުނެފައިވާ ގައި) އ( ގެ 1 މިޤަވާޢިދުގެ، ހުށަހަޅާ މީހުން އަންނަ ހޯދައިގެން ފަރުވާ ބޭރުން ރާއްޖެއިން  )ށ      

ބޭރުގާ  ރާއްޖެއިން ކުރިން، އެދޭނަމަ ފުރުޞަތަކަށް އިތުރު ފަރުވާގެ ބޭރުން ރާއްޖެއިން އެފަރާތުން އަދި ނަމަ ނުފެންނަ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ފުރިހަމަކުރި
 ކުރިން މުއްދަތަކަށް ފެންނަ ކޮމިޓީއަށް ނުވާގޮތަށް އިތުރު މުއްދަތަށްވުރެ ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 5 މިޤަވާއިދުގެ ހިމަނައިގެން މުއްދަތު ހޭދަވި ފަރުވާގައި
 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ފަރުވާ ރާއްޖޭގައި އެމީހަކަށް ނުވަތަ. ދެވިދާނެއެވެ ހުއްދަ ދިޔުމުގެ މަރަުކޒަށް ހޯދި ފަރުވާ
     



 ފަރުވާ ގޮތުން ވާ ގައި 77/17 ރުނަންބަ ޤާނޫނު ނަމަވެސް ހޯދި ފަރުވާ ބޭރުން ރާއްޖެއިން، މެނުވީ ގޮތަށް މިޤަވާއިދުގައިވާ   )ނ      
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ ލިބިގެންފިކަމަކަށް

 
 ނުކުރުން ފުރިހަަމ ފަރުވާ. 4    

         
 ފަރުވާ ބަލާއިރު ލިޔުންތައް ބުނެފައިވާ ގައި) އ( ގެ 1 މިޤަވާޢިދުގެ ހުށަހަޅާ މީހުން އަންނަ ހޯދައިގެން ފަރުވާ ބޭރުން ރާއްޖެއިން  )ހ      
 .ކަނޑައަޅާނީއެވެ ގޮތެއް ކޮމިޓީން ގެންދިޔުމާމެދު ފަރުވާކުރިއަށް ބޯޑުން ބަލައި ސަބަބުތަކަށް ލިޔުންތަކުގައިވާ، ނުވާނަމަ ށްކުރިކަމަ ފުރިހަމަ
      
 ޖެހޭހުށަހަޅަން ޤަވާޢިދުން ނުވަތަ ނުއައިސްފިނަމަ މުއްދަތުގައި ފަރުވާގެ ދިޔަމީހާ ފަރުވާއަށް ލިބިގެން ހުއްދަ ދަށުން މިޤަވާޢިދުގެ  ) ށ      
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ގޮތެއް އެމީހަކާއިމެދު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ރިޯޓްތައް
      

 މުއްދަތު ފަރުވާގެ - 5
      
 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ އަހަރު 1 ގިނެވެގެން ދެވޭނީ ހުއްދަ ދާން ހޯދުމަށް ފަރުވާ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ދަށުން މިޤަވާއިދުގެ      

     
     
  މާނަ - 6    
 :މިޤަވާޢިދުގައި      
     
 .ކޮމިޓީއަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގެ 77/17 ނަންބަރު ޤާނޫނުގެ ބުނެފާއެވަނީ ކޮމެޓީކަމަށް) ހ(      
 .ބޯޑަށެވެ ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ބުނެފާއެވަނީ ބޯޑުކަމަށް) ށ(      
 .މަރުކަޒަށެވެ ފަރުވާދޭ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި ނެފާއެވަނީބު މަރުކަޒުކަމަށް) ނ(      
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