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c
މިނިސްޓްރ ީ އޮ ފް ޓް ރާނ ްސްޕ ޯޓ ް އެ ން ޑ ް ސިވ ިލް އޭ ވިއޭޝަނ ް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނ ު ނަންބަރ ު ) 5/ 2009އެއްގ ަމ ު ދަތުރުފަތ ުރުގ ެ ޤާނޫނ ު( ގެ ދަ ށުނ ް ކު ރެވ ޭ ޖޫ ރިމ ަނާއ ާ ގު ޅިގ ެނ ް
ޝަ ކު ވާ ހު ށަހެޅުމާބެހ ޭ ގަ ވާއ ިދ ު
ތަޢާރުފު

.1

މަޤްޞަދު

.2

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

.3

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން މިނި ސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމާއި އެ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތް ނިންމުމުގެ އު ސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ
ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ
ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ،އެ މާއްދާގެ
)ރ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ
ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމާއި ،އެ ޝަކުވާތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެފަދަ
ޝަކުވާ މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އު ސޫލުތަކާއި ،ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް
ބެލުމުގެ

އިޖުރާއަތުތަކާއި،

ޖޫރިމަނާކުރި

ކުރުން

މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ

ހާލަތްތަކާއި ،ހަމަހަމަކަމާއެކު އެކަން ކުރެވޭނެ އު ސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން މިނި ސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤ ު،
ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެ ސް ލިބިގެންވެއެވެ.
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)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެ ސް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަކުވާ
ހުށަހެޅޭނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް  4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚަށް ފަހުގައި ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނ ާއާ
ގުޅިގެން އެކަންޏެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު

.4

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގު އަސާސް

.5

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން މިނި ސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކުން ،ޖޫރިމަނާކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 30ތިރީސ ް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ހުށަހެޅޭ
ޝަކުވާ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން މިނި ސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅޭނީ ،އެ ޝަކުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ އަ ސާ ސަކީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުން
ކުރެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
)( 1

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވިދާނެކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ވުން؛

)( 2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތު ނުވަތަ ސަބަބު ޙަޤީޤަތުގައި
މެދުވެރިވެފައި ނެތުން؛

)( 3

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް
ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން؛

)( 4

ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަކީ ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ފަރާތް ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް ކުރި
ޢަމަލާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭ ޞައްޙަ
އަދަދު ކަމަށް ނުވުން.
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)ށ(
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުން ކުރެ ސަބަބެއް
ދިމާވެފައި ނެތްނަމަވެ ސް ،ވަކި ޝަކުވާއެއް ބިނާކޮށްފައިވާ އަ ސާސަކ ީ،
ޖޫރިމަނާކުރަން މެދުވެރިވި

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

5/2009

)އެއްގަމު

ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިނގައިފައިވަނީ ޖޫރިމަނާކުރެވުނު
ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާފަދަ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމުގައި
ވާނަމަ ،އެފަދަ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނި ސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް

.6

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި

.7

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ މިނި ސްޓްރީން އެކަމަށް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުން ،މިނި ސްޓްރީއަށެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށ ްފައި
މިނި ސްޓްރީގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ މިނި ސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ
އީ-މެއިލަކަށް ފޮނުވުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅީކަމުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ.

ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ،އަންނަނިވި
މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)( 1

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ
ޝަޚްޞެއްނަމަ ރަޖި ސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު؛

)( 2

ޖޫރިމަނާ

ކޮށްފައިވަނީ

އެއްގަމު

އުޅަނދަކާ

ގުޅިގެން

ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އުޅަނދުގެ ރަޖި ސްޓްރޭޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
)( 3

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަނ ްސާ
ގުޅިގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ލައި ސަން ސާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛

)( 4

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ތާރީޚު؛

)( 5

ޖުރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދު؛

)( 6

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ސަބަބު؛
5

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު295 :
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)( 7
)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޝަކުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބު.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ،އަންނަނިވި ތަކެތި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)( 1

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ކޮޕީ ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ
ރަޖި ސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ؛

)( 2

ޖޫރިމަނާ

ކޮށްފައިވަނީ

އުޅަނދަކާ

އެއްގަމު

ގުޅިގެން

ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އުޅަނދުގެ ރަޖި ސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ؛
)( 3

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަނ ްސާ
ގުޅިގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،ލައި ސަން ސްގެ ކޮޕީ؛

)( 4

ޖޫރިމަނާ ކުރިކަން އަންގައިފައި ،ޖޫރިމަނާކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ
ޖޫރިމަނާ ސްލިޕް /ސްޓިކަރގެ ކޮޕީ؛

)( 5

ޝަކުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބު އެގޮތުގައި އޮތްކަން ސާބިތު
ކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މި މާއްދާގެ
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ،ވަކި ބާވަތެއްގެ ޖޫރިމަނާއަކާ
ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ،އެހެނިހެން
މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް މިނި ސްޓްރީއަށް ލާޒިމު ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ
މަޢުލޫމާތާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ޝަކުވާ
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުން

.8

)ހ(

ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާ

ފޯމު

މިނި ސްޓްރީއަށް

ލިބުމާއެކު،

އެ

ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ،އެ ޝަކުވާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖޫރިމަނާކުރި
ކުރުން މުރާޖަޢާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭފަދަ ޝަކުވާއެއްތޯ ބެލުމަށް
ޓަކައި ،އަންނަނިވި އިޖުރާއަތު މިނި ސްޓްރީން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
6

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު295 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު
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މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ

)( 1

ފޯމުގައި

ހިމަނަންޖެހޭކަމުގައި

މަޢުލޫމާތު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހިމަނައިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ

)( 2

ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމުގައި

ފޯމާއެކު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަކެތި

ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ

)( 3

ސަބަބަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ދަށުން

އިޖުރާއަތު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި ،އެ އަކުރުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންކަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގައި ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ،އެ ޝަކުވާއަކ ީ،
އެ ޝަކުވާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖޫރިމަނާކުރި ކުރުން މުރާޖަޢާ ކުރުމާމެދު
ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ފަދަ ޝަކުވާއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މި ގަވާއިދުގެ
 9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ދަށުން

އިޖުރާއަތު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި ،އެ އަކުރުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ހުށަހަޅައިފައިވާ

ކަންކަން

ޝަކުވާގައި

ފުރިހަމަވެފައި

ނުވާނަމ ަ،

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގައި ފުރިހަމަވެފައިނުވާ ކަންކަން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އެންގުމާއެކު ،ޝަކުވާ ފޯމު ބާޠިލު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު މިނި ސްޓްރީއަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ) 10ދިހައެއ ް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް
ނިންމަންވާނެއެވެ.

ހާދިސާ ރިޕޯޓު ހޯދުން

.9

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި ،އެ އަކުރުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންކަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގައި ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ،ޖޫރިމަނާކުރި
ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ،ޖޫރިމަނާކުރި ހާދި ސާއާ ގުޅޭ ހާދި ސާ ރިޕޯޓެއް
މިނި ސްޓްރީއަށް
އެދެންވާނެއެވެ.
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ފޮނުވައިދިނުމަށް

އެ

އިދާރާގައި

މިނި ސްޓްރީން

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު295 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-146 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރި ހާދި ސާއާ ގުޅޭ ހާދި ސާ ރިޕޯޓު
ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި ޖޫރިމަނާކުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ
ގިނަވެގެން ) 5ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް
އެކުލެވޭ ހާދި ސާ ރިޕޯޓެއް މިނި ސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)( 1

ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

)( 2

ޖޫރިމަނާކުރި ތާރީޚު؛

)( 3

ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ފަރާތް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ޚިލާފަށް ކުރި ޢަމަލު؛

)( 4

ޖޫރިމަނާކުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމް؛

)( 5

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައި
ވާނަމަ އެ އުޅަނދާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛

)( 6

ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަނ ްސާ
ގުޅިގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،ލައި ސަން ސާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛

)( 7

ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު؛

)( 8

ޖޫރިމަނާކުރެވުނު ފަރާތުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ ރިއަލް
ޓައިމް ފޮޓޯ/ވީޑިއޯ ހުރިނަމަ އެކަން.

)ނ(

ޖޫރިމަނާކުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން
މިނި ސްޓްރީއަށް

ފޮނުވާ

ހާދި ސާ

ރިޕޯޓާއެކު،

އަންނަނިވި

ތަކެތި

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)( 1

ޖޫރިމަނާ ކުރިކަން އަންގައި ޖޫރިމަނާކުރެވުނު ފަރާތަށް ދޫކުރެވުނު
ސްލިޕް /ސްޓިކަރގެ ކޮޕީ؛

)( 2

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައި
ވާނަމަ އުޅަނދުގެ ރަޖި ސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ؛

)( 3

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަނ ްސާ
ގުޅިގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،ލައި ސަން ސްގެ ކޮޕީ؛
8

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު295 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-146 :

)( 4

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ފަރާތުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ
ރިއަލް ޓައިމް ފޮޓޯ އަދި/ނުވަތަ ވީޑިއޯ ހުރިނަމަ ،އެ ފޮޓޯ
އަދި/ނުވަތަ ވީޑިއޯގެ ކޮޕީ.

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ

. 10

ފޮނުވުން

މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން
ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ ހާދި ސާ ރިޕޯޓު
ޖޫރިމަނާކުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން މިނި ސްޓްރީއަށް ލިބުމާއެކު ގިނަވެގެން
) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޝަކުވާ ފޯމާއި ،ހާދި ސާ ރިޕޯޓާއި ،އެ ދެ ލިޔުމާއެކު
ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ،ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި
މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

. 11

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ ް
ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ
ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެކަމަށް ޓަކައި މިނި ސްޓްރީގައި
އެކުލަވައިލާ "މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ" އިންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ
އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން ) 3ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
)( 1

މިނި ސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މިނި ސްޓްރީގެ ) 2ދޭއް(
މުވައްޒަފުން؛

)( 2

ލޭންޑް

ޓްރާން ސްޕޯޓް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ނުވަތަ

ސެކްޝ ަނ ުގެ

) 1އެކެއް( މުވައްޒަފު.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި ހިމަނަންވާނީ އެއްގަމ ު
ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި ހިމަނާ އެއްވެ ސް ފަރާތަކީ
ސިޔާ ސީ މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނ ު
ކުރާނީ މިނި ސްޓަރެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު295 :

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ހިންގުން

. 12

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ

. 13

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-146 :

)ހ(

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ މިނި ސްޓްރީންނެވެ.

)ށ(

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ ޝަކުވާއަކާމެދު ކޮމިޓީގެ ނިންމުންކަމުގައި
ވާނީ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނިންމުމެވެ.

)ނ(

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކުގެ ރެކޯޑ ު
ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު ،ޗުއްޓީގައި ހުރުމުނ ް
ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެ ސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
ބައިވެރިވުމަށް އުޒުރުވެރިވެ ،ކޮމިޓީ ހިންގުމަށް ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ކޮމިޓީއަށް
މެންބަރަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރަކީ
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ ވަގުތު ބައިވެރިވުމަށް އުޒުވެރިފައިވާ
މެންބަރު ނި ސްބަތްވާ ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ،ވަގުތީގޮތުން
ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ،މި ގަވާއިދުގެ

 11ވަނަ މާއްދާގެ

)ނ( އާއި )ރ( ގެ ދަށުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް
ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
)ހ(

މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ އެއްވެސ ް
މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ބަލައި
ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުން އެ މެންބަރު ތަނާޒުލު ވާންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއ ް
މެދުވެރިވުމަކީ ،މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން
އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ހާލަތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
)(1

ޝަކުވާ

ހުށަހަޅައިފައިވާ

ފަރާތަކީ،

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރަކާ

ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއް އޮތް މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން؛
)(2

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ
ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ މާލީ މަޞްލަޙަތެއް އޮތުން؛
10

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު295 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-146 :

)( 3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ އެއްގަމު އުޅަނދަކީ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ހިއް ސާ އޮތް އުޅަނދެއް ކަމުގައި
ވުން.

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ބާރުތައް

. 14

އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް ބާޠިލުވުން

. 15

)ހ(

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ޝަކުވާތަކާ
މެދުގައި

އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ގޮތް

ނިންމުމުގެ ބާރު

އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)( 1

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތަރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން؛ ނުވަތަ،

)(2

ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތަރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކު ޖޫރިމަނާކުރި
ކުރުން ބާޠިލުކުރުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރާއި ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނިންމުންތަކުގެ

އިތުރުން،

މުރާޖަޢާ

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހުގައި ،ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދު
ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް
ޖޫރިމަނާ

ކުރުން

ފަދަ،

ޖޫރިމަނާއަށް

ބަދަލުގެނައުމުގެ

ނިންމުމެއް

ނިންމަންޖެހޭ ކަމުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަނަމަ ،އެފަދަ ނިންމުމެއް
ނިންމުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި
ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތް ކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަ ސާ ސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގައި
ފުރިހަމަވެފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ
 14ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތަރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކު ޖޫރިމަނާކުރި
ކުރުން ބާޠިލުކުރުމަށް މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިނަމަ ،ބާޠިލުކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއާ

11

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-146 :

އަދަދު295 :

ގުޅިގެން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން

އަޅައިފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ވެ ސް ބާޠިލުވާނެއެވެ.
މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ

. 16

ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި އެ

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާއެއް ފޮނުވާތާ
ގިނަވެގެން ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއާމެދު އެ ކޮމިޓީން ގޮތެއް

ނިންމުން ހިއްސާކުރުން

ނިންމައި ،އެ ނިންމުން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ހިއް ސާކުރަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

. 17

މާނަކުރުން

. 18

)ހ(

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް؛

)ށ(

ޖޫރިމަނާކުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާ؛

)ނ(

މޯލްޑިވް ސް އިންލަންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން
އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް
ދީފައިވަނީ ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.
)ހ(

"މިނި ސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައް ސައިފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

)ށ(

"މިނި ސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައް ސައިފައިވާ ވުޒާރާގެ
ވަޒީރަށެވެ.

)ނ(

"މޯލްޑިވް ސް ޓްރާން ސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 3/2016މޯލްޑިވް ސް ޓްރާން ސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ
 3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ މޯލްޑިވް ސް ޓްރާން ސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

_________________________
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