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ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



އ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާ ި



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
ރ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކު ީ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
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އަދި
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ލިޔުންތައް
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ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ގއި
ވާރޑު ަ

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު
ތަޢާރަފް

.1

ނަން

.2

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

މަގުސަދު

.3

މިއުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ،އަންނަނިވި މަގުސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމެވެ.

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާ އުސޫލެކެވެ .މިއުސޫލު އެކުލަވައިލާފައިވަނީ )ޤައުމުތަކުން( މީހުން ޙައްޖަށް
ރއްވާފައިވާ
ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީން ނެ ު
އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ
ޢމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިއުސޫލަށް ަ

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދްމަތްތައް ލުއި ފަސޭހަގޮތެއްގައި
ލި ބި ދި ނު ން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް .4
ގެންދިއުމަށް ހުއްދައަށް އެދުމާއި

އަދި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު

)ށ(

އ ޙިމާޔަތްކުރުން.
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަ ް

)ނ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ ކޮންމެ
ގނަވެގެން
ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހުއްދަދެވޭނީ މަދުވެގެން  1އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ .އަދި ި
 3އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
)ހ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހިން ހިއްސާވާ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށެވެ.
އެކުންފުނިތަކުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން
ނންވާނެއެވެ.
ހިމެނިފައި އޮން ަ

)ށ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ އެ އަހަރަކަށް
މހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ީ

3

ގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކުރުމުންނެވެ 1 .އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޙައްޖަށް
މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުންވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު މިނިސްޓްރީން
ޞތު ހުޅުވާލުމުގެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރު ަ
ގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކުރުމުން ،އެ އަހަރަކު މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދާ އަގު
ޓރީން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅައި ،މިނިސް ް
)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް
ނދިއުމުގެ ހުއްދައަށް ނުވަތަ  1އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޙައްޖަށް މީހުން
ގެ ް
ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ،އެ އަހަރަކު މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދާ
އަގަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ނވާ މަޢުލޫމާތު
ހިމެނޭ ޕްރޮޕޯސަލް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ .ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަ ް
މިއުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ވާނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠު .5

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީ މިއުސޫލުގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.
)ހ(

ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމައަށް
ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

)ށ(

ޓކައި މި އުސޫލުގެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަ
 8ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޙައްޖުގެ ޚިދްމަތްދޭނޭ
އޮފީހެއް މާލޭގައި ހުރުން.

)ނ(

ނފުނީގެ
ޙައްޖަށްގެންދާ މީހުންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ކުންފުނިން އެކަމަށް ޚާއްޞަ )ކު ް
މެނޭޖްމަންޓު އެކައުންޓުގެ އިތުރަށް( ވަކި ބޭންކު އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައި ހުރުން.

)ރ(

ށ މީހުން ގެންދިއުމުގައި
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ތިން އަހަރު ޙައްޖަ ް
ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށްވުން.

ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް
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ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ބޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ )އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ(.

)ށ(

ގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު )ނަން،
ކުންފުނީ ެ
ކުންފުނީގެ މަޤާމު ،އެޑްރެސް ،ފޯނު ނަންބަރުު ،އަދި އައިޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ(

)ނ(

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ.
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)ރ(

ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑްގެ ނަމޫނާ ކޮޕީ) .ލެޓަރ ހެޑްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ކުންފުނީގެ ނަން ،ލޯގޯ ،އެޑްރެސް ،ފޯނު ނަންބަރުު ،ފެކްސް ނަންބަރުު ،އީމެއިލް
އެ ޑް ރެ ސް(.

)ބ(

އވާ
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފަ ި
ޤަރާރުގެ ކޮޕީ) .މިޤަރާރުގައި ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހެއްގެ އަތުން ނަގާނެ ޖުމުލަ އަގާއި
ޑއަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ،
ޙައްޖުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ކަނ ަ
ނަން ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރުު ،މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް،
މތު ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހަކީ
ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަޤާމު ،ފަދަ މަޢުލޫ ާ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާންވާނެއެވެ(.

)ޅ(

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން) .މި ފޯމު މިނިސްޓްރީން
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ(.

)ކ(

ފނިން ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުން ު
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ނުވަތަ މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާދައްކަން
ށ އެފައިސާ ދައްކަމުން ދާކަމުގެ ލިއުމެއް ކުންފުނީގެ
ޖެހިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަ ް
ބޯޑުން ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.

)އ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ހޯދުމެއްނެތި ،ނުވަތަ އެ ހުއްދަލިބުމުގެ
ފއިތުވެދިޔަ
ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށްބުނެ ާ
ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނަގާފައިވާ މީހެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި
އ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން.
ހިމެނިފައި ނުވާނޭކަމުގެ ލިޔުމެ ް

)ވ(

ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓު އެކައުންޓު އަދި ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް
ފައިސާޖަމާކުރާ ޚާއްޞަ އެކަންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން.

)މ(

ޙައްޖު އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކުގެ ނަން ،އެކައުންޓު ނަންބަރު ،އެކައުންޓުގެ ބާވަތް،
އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުން.

)ފ(

ނ ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުންޏަކީ އެއްވެސް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހު ް
ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުން ބޭންކަށް
މގެ ލިއުމެއް އެ ބޭންކަކުން ހޯދައި ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ.
ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަ ު

)ދ(

ޙާޖީންނަށް ދީނީ އިރުޝާދު ދޭ ޢިލްމުވެރިޔާ ދީނީ އިރުޝާދު ދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ
އއިޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ އަދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިނީ
ސިޓީއާއިަ ،
ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
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)ތ(

ޙާޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްދިނުމަށް ގެންދާ ނަރުސް އަދި ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ސިއްޙީ
އެހީތެރިޔާ ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓިއާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑު/
އގެ ކޮޕީ
ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި ،ނަރުސް އަދި ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާގެ ހުއްދަ ި

)ލ(

ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިޔާ ،އެކަންކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓިއާއި،
ޑކާޑު/ޕާސްޕޯޓް
އައި ީ

)ގ(

ކޮޕީ.

ޙާޖީންނަށް ޚިދްމަތްދިނުމަށް ޙައްޖު ދަތުރުގައި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޖީންނާއި
ހަވާލުވެގެންދާ އިސްވެރިޔާ އާއި އޭނާގެ ނާއިބުގެ ވަނަވަރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސޓީ.
ލިޔުމާއި އަދި އެ ދެފަރާތުންވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ި

)ޏ(

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މުވައްޒަފުންގެ
ތަފުސީލާއި ،އެކަން
ސބިތުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް.
ާ

)ސ( މިމާއްދާގެ )ހ( އިން )ޏ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން  4ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( ގައި ބުނެފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް.
ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމާއި
މާކުސް ދިނުމާއި ،ޙައްޖަށް
ގެންދަން ހޮވުނު ފަރާތާއި
މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެވޭ
އެއްބަސްވުން އަދި އާންމުކޮށް
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ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމާއި ،ޕްރޮޕޯސަލްއަށް މާކުސް
ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ހ(

ޖހޭނެ ކަމަށް  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ޏ( އަށް
ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅަން ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަނާޅާނަމަ

ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

އެޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
)ށ(

ނ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް
 4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ އިޢުލާ ާ
ބަލައިގަނެ އެޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވާނީ ،އެޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވުމަށް އިޢުލާނުގައި
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏެއްގެ
ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮ ް
ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ގިނަވެގެން  2މީހުންނަށެވެ.
ރޕޯސަލްތައް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް
ޕް ޮ
މަދުވެގެން އެކަކު ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި
ކުންފުނިން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ،އެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވާކަމަށް އަންގައިދޭ ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި ހުއްދަދީފައިވާ ސިޓީއެއް ނުވަތަ
ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ވަކިންނެވެ.
މި ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުން އޮންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީއަށް ު

)ނ(

ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީން އައްޔަންކުރާ ،މަދުވެގެން  5މެންބަރުންގެ
ދ މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާންވާނީ މިނިވަން
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .އަ ި
 1މެންބަރަކު ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ .އަދި މިކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންއަކަށް އައްޔަން ކުރަންވާނީ

6

މިނިވަން މެންބަރެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
)ރ(

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކުސްދޭނީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މިންގަނޑުތަކާ
ހށަހެޅޭނީ ) (1އެކެއް ޕްރޮޕޯސަލް އެވެ.
އެއްގޮތަށެވެ .ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ު

)ބ(

ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުން މާކްސް ދެވުނުގޮތް ހާމަކޮށް ،ހޮވޭ ކުންފުނިތައް
އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ކ ދެމެދު މިނިސްޓްރީއިން
ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު ކުންފުނިތަ ާ
ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ،އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން
ނޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .ޕްރޮޕޯސަލް
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކުރަ ް
އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު ކުންފުނިތައް މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް
ހގެ ތެރޭގައި ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
އިޢުލާނުކުރާތާ  7ދުވަ ު
މި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

)ކ(

ވލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު ކުންފުނިތަކުން ޙާޖީންނަށް ދޭން އެއްބަސްވި
ޕްރޮޕޯސަލް އި ެ
ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތައް އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް ،މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ ވެވޭތާ 7 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
އެއްބަސްވު ް
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ލިބޭނެ ގޮތް
އިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މި
ދންޖެހޭނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ޭ

ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދޭ
ފަރާތްތަކަށް ޚިދްމަތްދޭ އޮފީހުގައި
ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް

.8

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދޭ
ފަރާތްތަކަށް ޚިދްމަތްދޭ އޮފީސް ހުންނަންވާނީ އަންނަނިވި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ.
)ހ(

އޮފީހާ ގުޅޭނެ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު ،ފެކްސް ނަންބަރު ،އީމެއިލް އެޑްރެސްހުރުން.

)ށ(

ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ބޭރަށް ފެންނަގޮތަށް އެކުންފުނީގެ ނަންބޯޑު ހުރުން.

)ނ(

ބރަށް
އާންމުގޮތެއްގައި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޮފީހުން ޭ
ފެންނަގޮތަށް ހުރުމާއެކު އެގަޑިތަކުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އޮފީސް ހުޅުވާފައި
ބެހެއްޓުން.

)ރ(

ރމާއި،
އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް ،އެއޮފީހުގައި މުވައްޒަފަކު ހު ު
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން ގަޑިއެއްގައި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުރުން.

)ބ(

ކރާ ހުއްދަ ޚިދުމަތް
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިނިސްޓްރީން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ދޫ ު
ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަހެން ހުރުން.

)ޅ(

ޓކައި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން
ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ަ
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ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަންބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނެގޮތަށް
ފައިލްކޮށް
ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުން

.9

ފައިސާ ނެގުން

.10

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ބެލެހެއްޓުން.

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ
ޙއްޖަށް ދާން
ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ފޯމު )"ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު"(ަ ،
ބޭނުންވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ .ކުންފުނިތަކުން މި ފޯމު ދޫކުރާނީ ހުއްދަލިބުމުންނެވެ.

)ށ(

ރމުންދާއިރު ފަރުޟު ޙައްޖު
ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށްދިއުމަށް އެދޭމީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކު ަ
އަދާކުރަން އެދޭ )އަލަށް ޙައްޖަށްދާ( ފަރާތްތަކަށް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އިސްކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

)ނ(

ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ގެންދާ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްފަހު ،ފައިސާ ނެގުމުގެ ކުރިން،
ކުންފުންޏާއި ޙާޖީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުން
ނ ޙައްޖަށް ދާންއެދޭ ފަރާތަށް ދިނުމުގެ
މިއުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާނެއެވެ .މި އެއްބަސްވު ް
ޒިންމާ އޮންނާނީ ކުންފުންޏަށެވެ .އަދި މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ
ޓރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ނުލިބި އުނިއިތުރެއް ގެނައުމުގެ
އެއްވެސް ނުކުތާއަކަށް މިނިސް ް
އިޚުތިޔާރު އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް އަދި ޙާޖީއަކަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ.

)ރ(

ރއްޖެއިން މީހުންޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް
ދިވެހި ާ
އެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ޙައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ،ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ،އުމުރު އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް ޙައްޖަށްފުރުމުގެ
ަ
 14ދުވަސް ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިސްޓްގެސޮފްޓް ކޮޕީ
އީމެއިލް ކުރަންވެސް ވާނެއެވެ .ލިސްޓް އީމެއިލްކުރާނީ info@islamicaffairs.gov.mv
މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދޭ މީހުންގެއަތުން ފައިސާ ނަގަންވާނީ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

ގންނަންވާނީ ،މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ
ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ފައިސާ ބަލައި ަ
)ހ( ގައިވާ ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތަކީ މި
ކށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
އުސޫލުގައި ބަޔާން ޮ

)ށ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައިވެސް ނުވަތަ އެހެން ނަމެއްގައި ވެސް ޙައްޖަށް
މ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކާގުޅޭގޮތުން އެކުންފުންޏަކުން ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީން
ގެންދިއު ާ
އެކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އަގަކަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ
ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ .ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން

8

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނެފައިވާ ޓެކުހެއް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތުން
ނަގައިގެންނުވާނެއެވެ.
)ނ(

ށ ގެންދިއުމަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ
ޙައްޖަ ް
ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވާ އަދަދަށެވެ .ތިން އަހަރަށް
ކޯޓާ ދިނުމަށް ކުންފުންޏަކަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ،އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް
މީހުން ގެންދިއުމަށް އިޢުލާނުކުރާ އަގު އިޢުލާނުކޮށްފައި މެނުވީ ،އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް
މީހުން ގެންދިއުމަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

އސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދެއް ފައިސާ ދެއްކި
ޙައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏަށް ފަ ި
ފަރާތަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ދޭންވާނެއެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން

.11

ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖުގެ ކަންކަމާގުޅޭ
އއްސަސާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
މު ަ
ކުންފުނިތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޙައްޖު އެކައުންޓް

.12

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

.13

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ނަގާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނކެއްގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކަރަންޓް އެކައުންޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މި އެކައުންޓުގައި
ހިންގާ ބޭ ް
ޖަމާކުރާ ފައިސާ އަކީ ވަދީޢާ ޔަދް އަމާނާ )އަމާނާތްތެރިކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓައިދޭ( އުސޫލުން
ޖހޭ ފައިސާއެކެވެ .ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ނުނަގައި ،މި ފައިސާ
ބަލަހައްޓަން ެ
ކުންފުނީގެ އެހެން އެއްވެސް އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންވެސްޓުމަންޓަކަށް ބޭނުމެއް
ވނެއެވެ .މިއެކައުންޓް ހިންގާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައިވާގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
ނުކުރެ ޭ
)ހ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކާ ނަގާ ފައިސާއަކީ ވަރަށްބޮޑު އަމާނާތަކަށްވާތީ މިފައިސާ
ޙއްޖާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށްނޫނީ ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ޙާޖީންގެ އަތުންނަގާ
ަ
ހުރިހާ ފައިސާ މި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޙައްޖު ފައިސާ ޖަމާކުރާ
ތން މަހަކުން އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް
އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ،ކޮންމެ ި
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް
ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

އދޭ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ނަގާ ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަށް ޙައްޖަށް ދާން ެ
މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރިހަމަ
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ،ޙައްޖަށްގެންދާ މީހުންނަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ނތައްތައް ފުރިހަމަކުރުން.
ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަ ް
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ތިރީގައި

)ށ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަންވާނީ ވައިގެމަގުން އަދި  8ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު ޓްރާންސިޓެއް
އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،އިތުރު އަގަކާއި ނުލައި ކެއުމާއި ހުރުމުގެ
ގތު އެއްވެސް
އިންތިޒާމު ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދިނުން 2 .ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަ ު
ޤައުމެއްގައި ޓްރާންސިޓް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ،ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު އިތުރު އަގަކާއި
ނުލައި ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދިނުން.

)ނ(

ޙާޖީން މައްކާގައިތިބޭ ދުވަސްވަރު ކެއިންބުއިމާއި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން.

)ރ(

މިނާއާއި ޢަރަފާތުގައި ޙާޖީންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ
ށ ދި ނު ން.
ކޮ ް

)ބ(

މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުން/މަޑުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

)ޅ(

ޖަމްރާތަކަށް ހިލައުކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން.

)ކ(

ކޮންމެ ޙާޖީއަކުވެސް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ޙާޖީއަކަށް ހަދްޔު
ކަތިލައިދިނުން.

)އ(

ޙާޖީން މަދީނާއަށް ގެންގޮސް ،މަދީނާގައި ބޭތިއްބުމާއި ކެއިންބުއިމާއި މަސްޖިދުއް
ނަބަވީއަށް

)ވ(

ރތްކުރުމުގެ
ޒިޔާ ަ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސައިދިނުން.

މައްކާ އާއި މަދީނާއާއި މިނާއާއި ޢަރަފާތުގައި ޙާޖީން ތިބޭދުވަސްވަރު ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކާ
ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

)މ(

ޙާޖީންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަޚުލާޤީ އިންތަކުން ބޭރުވުމާއި އެއްބަޔަކު
އަނެއްބަޔަކަށް

ގޯނާކުރުމާއި

ފުރައްސާރަ

ކުރުންފަދަ

އެންމެހައި

ކަންތައްތަކުން

ނ ހިފެހެއްޓުމަށް ކުންފުނިތަކުން ގުޅިގެން
ދުރުހެލިވުމާއި ދިވެހި ޙާޖީންގެ އެއްބައިވަންތަކަ ް
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން.
)ފ(

ކޮޓަރިތަކުގައި ޙާޖީން ބޭތިއްބުމުގައި ދެޖިންސު ވަކިން ބައިތިއްބަންވާނެ .ނަމަވެސް
މންނަށް މިކަން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ.
މަޙުރަ ު

)ދ(

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ އިހުމާލަކުން ހައްޖުގެ
ވާޖިބެއް ޙާޖީއަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ޙާޖީއެއްގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ
ކށް އެކަން
ކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނިން ފިދްޔަ ދޭންޖެހޭނެ .މިގޮތަށް ފިދްޔަދޭއިރު އެ ޙާޖީ އަ ަ
ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް ދޭ ން ޖެ ހޭ ނެ.

)ތ(

އކު ބަލިވެ ދަތުރު ނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބާއްވަން
ޙާޖީ ަ
ޖެހިއްޖެނަމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވައިގެން އެމީހަކަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ.

10

ފަރުޟު ޙައްޖަށް އިސްކަން

.14

ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތައް

.15

ދިނުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދާންއެދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާ ކުރަންދާ މީހުންނަށް
އިސްކަންދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ ނުވަދިހަ އިންސައްތަ ފަރުޟު ޙައްޖު ކުރާމީހުންނަށް
ޚާއްޞަ ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ފަރުޟު ޙައްޖުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އަދަދު ،ހުއްދަ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ނންމީހުންނަށް އެޖާގަ ދިނުމުގެ
 30ދުވަހަށްފަހު އެއަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ޫ
އިޚުތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަދި
ނ ޙައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ރާއްޖެއި ް
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކުންފުނިތަކާއި އެކުންފުނިތަކުގެ ހަވާލުގައި
ޙައްޖަށްދާ މީހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ ދާޚިލީ އަދި ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި
އ ބަހާ
ބައިވެރިވުމާއި ،އެފަދަ ކަމަކަށް ވާގިދޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެ ް
އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ށ(

ތކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކުން،
ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކުންފުނި ަ
މަސްތުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަ ނުކުރާ އެއްވެސް
އެއްޗެއް ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއަށް އެތެރެ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ނވާނެއެވެ.
ހުއްދަދޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންގޮސްގެން ު

)ރ(

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ
ހުއްދައެއްނެތި ބިދޭސީއަކު ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ބ(

އެކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޯޓާ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއްނެތި އެހެން އެއްވެސް
ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވިއްކައިގެން ނުވަތަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

)ޅ(

 45އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުން މަހުރަމަކާނުލައި ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ކ(

ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ
އއް ޙައްޖަށް
އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ފައިސާ ެ
ގެންދާ މީހެއްގެ އަތުން ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)އ(

އރުޝާދާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ
ޙާޖީންނަށް ދީނީ ި
ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ނުވާ ފަރާތެއް ލައްވައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި ދީނީ
ނސޭހަތް ދިނުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އުދަގޫވާގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ަ
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ޙައްޖު ވިސާޖެހުން

.16

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް

.17

ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ވިސާޖެހުމާބެހޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ހަދާފައިވާ
އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
)ހ(

މިނިސްޓްރީން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ މަޙުރަމު ލިސްޓު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީއަށް
ށހެޅުން) .މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައި މި ލިސްޓު އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ
ހު ަ
އޮންނާނެއެވެ(.

)ށ(

 45އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންނަށް ޙައްޖު ވިސާ ޖެހުމަށްޓަކައި އެކަނބަލުންނާއެކު
ދަތުރުކުރާނެ މަޙުރަމުގެ ނަމާއި ،އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމާއި،
ކން
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީއާއި ،ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ފަދަ މަޙުރަމެއް ަ
ސާބިތުކޮށްދޭ އެންމެހައި ލިއުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.

)ނ(

ތގެ މީހަކުނަމަ މަޙްރަމަކާ ނުލައި
ޙައްޖަށްދާ އަންހެނަކީ އުމުރުން  45އަހަރުން މަ ީ
ދެ ވި ދާ ނެ އެ ވެ.

)ރ(

ޙައްޖަށްދާ އަންހެނަކީ އުމުރުން  45އަހަރުން ދަށުގެ މީހަކަށްވެފައި ދެމަފިރިން އެކުގައި
ނ އެނގޭނެ ޝަރުޢީ ލިޔުން މިނިސްޓްރީއަށް
ދަތުރު ކުރާނަމަ އެއީ ދެމަފިރިންކަ ް
ހު ށަ ހަ ޅަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

އޮފީސް )މަކްތަބު ޝުއޫނި

)ހ(

ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންނާއި އެމީހުން ޙައްޖަށް ގެންދާ ކުންފުނިތައް ސަޢޫދީ
ޢަރަބިއްޔާގައި އުޅޭދުވަސްވަރު މައްކާ އަދި މަދީނާގައި މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ

ޙުއްޖާޖިލް މާލްދީފް(

ބ ޙުއްޖާޖިލް
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް "މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީސް" )މަކްތަ ް
މާލްދީފް( ،މިނިސްޓްރީން ޤާއިމް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

އފީހުގައި ޚިދުމަތް ދޭނެފަރާތްތައް އައްޔަންކޮށް ،ޚިދުމަތް
މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް ޮ
ދެވޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް
އޮފީހުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ކަންތައްތައް
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މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ.
)ހ(

ޙައްޖަށްގޮސް އުޅޭ ދުވަސްވަރު ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ
ށ
ވުޒާރަތުލް ޙައްޖާއި މިނޫންވެސް އެޤައުމުގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޙައްޖަ ް
މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު
ޓރީގެ ލަފާގެ މަތީން
އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން .މިކަންތައްތައް ކުރާނީ މިނިސް ް
މޯލްޑިވްސް

)ށ(

ޕިލްގްރިމް

އެފެއާޒް

އޮފީހުގެ

އިސްވެރިޔާ

އަންގާގޮތެއްގެ

މަތިން.

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގައި ހިމެނޭ މުޢުފާ )ޓެކްސް އެގްޒެމްޕްޝަން(
މީހުންނަށް ފާސް ހަދާދިނުމާއެކު އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.
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)ނ(

ޙާޖީއަކު ގެއްލުން ،ނުވަތަ ބަލިވުން ،ނުވަތަ މަރުވުން ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
އެކަމާގުޅިގެން ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.

)ރ(

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ދިވެހި ޙާޖީންނަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ
ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްދީ ،އިރުޝާދު ދިނުން.

)ބ(

މހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ީ
ޕްރޮޕޯސަލްގައި ޙާޖީންނަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުވައިދޭތޯ ބެލުން.

)ޅ(

ޙައްޖުގެ މަނާސިކުތައް ޙާޖީންނަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭތޯ ބެލުން.

)ކ(

ރވައިދޭތޯ ބެލުން.
މިނާ /ޢަރަފާތުގައި ކުންފުނިތަކުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތައް ފޯ ު

)އ(

ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދްމަތާއި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ބެލުން.

)ވ(

ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ބެލުން.

)މ(

މިމާއްދާގެ )ބ( އިން )މ( ށް ހުރި ކަންތައްތައް ބަލާނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ސާވޭ ފޯމަކުންނެވެ .މި ސާވޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  6ގައިވާނެއެވެ .މިފޯމު ފުރާނީ
އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކުންފުނިތަކުން ޙާޖީންނަށް
ވފައިވާ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުވައިދޭތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކޮށް ،އެކަން
ދޭން އެއްބަސް ެ
މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ .މިފަދައިން ކުރާ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ
މުހިންމު ބައިތަކުގެ ތަފުސީލު މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ޙައްޖު
ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
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ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތައި ޙައްޖު ރިޕޯޓު
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ޖށް ގެންދާ މީހުންގެ ދަތުރު
ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުނީގެ ބެލުމުގެދަށުން ޙައް ަ
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލު ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ  14ދުވަސްކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްނިމިގެން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަތާ  30ދުވަހުގެތެރޭގައި
ޙައްޖަށް މީހުންގެންދިޔަ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ޙައްޖު ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް
ޓގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި މީހުން
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .މިރިޕޯ ު
ގެންދިޔަ އަދަދާއި ،ދެވުނު ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން މައްސަލައެއް ދިމާވިނަމަ އެކަމެއް
ނންވާނެއެވެ .އަދި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ
އެނގެން އޮން ަ
ގޮތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައްވެސް އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ޙައްޖު ދަތުރުގައި ދިމާވާ ކުއްލި .20

ހާދިސާތައް އެންގުން

ޙައްޖުދަތުރަށް ފުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ އައުމާ ހަމައަށް ދިމާވާ ކުއްލި ހާދިސާތައް
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންގަންވާނެއެވެ.
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)ހ(

ޙާޖީއަކު ބަލިވެގެން މައްކާ ނުވަތަ މަދީނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބާއްވައިފިނަމަ އެމީހަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ،ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގެ
ނއެވެ.
އިސްވެރިޔާއަށް އަންގަން ވާ ެ

)ށ(

ދަތުރުމަތީގައި

ޙައްޖުގެ

މަޑުކުރާ

ނުވަތަ

ފުރާ

އެއާޕޯޓެއްގައި

ޙައްޖުވެރިއަކަށް

ވ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް
ދަތުރުނުކުރެ ޭ
އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޙައްޖުގެ ދަތުރުމަތީގެ އެއްވެސް މަންޒިލެއްގައި ޙާޖީއަކަށް ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދަށްވެގެން
ރ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް
ދަތުރުނުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަން މިނިސްޓް ީ
ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ އަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

)ރ(

ވއްޖެނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަސް
ޙާޖީއަކު ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގައި ނިޔާ ެ
ފުރުޞަތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް އަންގަން
ވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
އިސްތިސްނާވުން

.21

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާއާއި 5 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ މާއްދާއާއި  7ވަނަ މާއްދާއާއި
 10ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު
ނވެގެންވެއެވެ.
ކޯޕަރޭޝަން އިސްތިސް ާ

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް .22

ލިބިގެންވާ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތައް

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިވެހި ޙާޖީން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި ތިރީގައިވާ ބާރާއި
އިމްތިޔާޒުތައް
)ހ(

ލިބިގެންވެއެވެ.

ދވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އަހަރުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް
ޙައްޖަށް ދާން ގަސްދުކުރާ ި
ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާ އަދި ޚިދުމަތްތައް ތަފާތުވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކި ފެންވަރުގެ
މގެ އިޚުތިޔާރު
އަދި އެކި އަގުތަކުގެ ޕެކޭޖް ހަދައި އެކަން އާންމުންނަށް އިޢުލާނުކުރު ު
ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަކީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ލުއިފަސޭހަމަގެއް
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ

މަގުސަދުގައި

ދައުލަތުން

ވ
އުފައްދާފައި ާ

ޤާނޫނީ

ވަކި

ޝަޚްޞެއްކަމުގައި ވާތީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޖު ކޯޓާގެ  50%ކޮންމެ
ވސް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް މިނިސްޓްރީން ދޭނެއެވެ.
އަހަރަކު ެ
)ރ(

މި އުސޫލުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް
އޮފީސް" ގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ  2މެންބަރުން
ޔންކުރަންވާނެއެވެ.
މަދުވެގެން އައް ަ

14

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.23

ބަދަލުގެނައުން

.24

މި އުސޫލުގައި ޙައްޖު ކުންފުނިތަކުން ކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާނަމަ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
)ހ(

މގެ ބައްދަލުވުމަށް
މިއުސޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވު ު
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މީހަކު ހާޒިރުނުވެ ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ފރާތުން ފޮނުވި މީހެއްކަން އެނގޭނޭ
އަދި މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މީހަކީ ކުންފުނީގެ ަ
ލިޔުމަކާއި އޭނާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ކންފުންޏަކުން ޙައްޖުވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ު
ތެރެއިން ޙައްޖުގެ މަނާސިކް ފުރިހަމަކޮށް ނުދީފިނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ވިދިގެން އަންނަ
އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ތތަކުގެ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދެވޭ މަޢުލޫމާ ު
ތެރޭގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފިކަން )ޙައްޖައްމީހުން ގެންދިއުމުގެ
ދއަށް އެދި
ހުއްދަ ދިނުމުގެކުރިން( އެނގިއްޖެނަމަ އެފަރާތަށް އެކަން އެންގުމާއެކު ހުއް ަ
ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

)ރ(

ނދިއުމުގެ ހުއްދަ ،ކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު ފަހުން އެއިން އެއްވެސް
ޙައްޖަށް މީހުން ގެ ް
ކުންފުންޏަކުން ،ޙައްޖާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން އެގިއްޖެނަމަ
ކށް އެކަން އެންގުމާއެކު އެކުންފުޏަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ
އެކުންފުންޏަ ަ
ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.

)ބ(

މިއުސޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ،އެކުންފުންޏަކަށް ޙައްޖަށް މީހުން
ޠލުކޮށް ،ވިދިގެން އަންނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ
ގެންދިއުމަށް ދިން ހުއްދަ ބާ ި
ހުއްދަ ނުދެވޭނެއެވެ.

)ޅ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
ކޯޓާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ވިދިގެން އަންނަ ދެއަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ
ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްލުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް
އެކުންފުންޏަކުން

)ކ(

ކޯޓާ

ލިބިފައިވާ

އުފުލަންވާނެއެވެ.
ކުންފުންޏަކުން

އެއްވެސް

ސަބަބަކާހުރެ

ކޯޓާ

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

ހުއްދަދެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންވާ ކުންފުނިތަކަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވާ
ނިސްބަތަކުން އެކޯޓާ ދެވޭނެއެވެ.
)އ(

މ ޕްރޮޕޯސަލް
މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާފަދަ އޮފީހެއް ނެތްނަ ަ
ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
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ނުވަތަ ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާގުޅިގެން މިއުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު
މިނިސްޓްރީއަށް
މި އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް

.25

މާނަކުރުން

.26

ޢަމަލުކުރުން

.27

މެދުވެރިވުން

ލިބިގެންވެއެވެ.

މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން
ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ އެ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް އޮތްގޮތުން
އހެންގޮތަކަށް މާނަ ނުކުރެވޭނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަ
ސީދާ ެ
ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
"މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނޫ )ޤާނޫނު
މއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ ޕަސެންޓު ހިއްސާވާ،
ނަންބަރު  (10/96ގެ ާ 95
ޤާނޫނީ ވަކި ޝަޚްސެކެވެ .މި ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދިވެހި ޙާޖީންނަށް ލުއި
ސހަކަމާއެކު ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ ،އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޙައްޖަށް ދާން
ފަ ޭ
ގަސްދުކުރާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމެވެ.
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށެވެ.
ދއުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ
"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޙައްޖަށް މީހުންގެން ި
އެކަމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ.
"ޑިރެކްޓަރ/ޑިރެކްޓަރުން"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގެ

މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށެ ވެ.
"ޙައްޖުގެ މަނާސިކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށެވެ.
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދުވަހުން
ބރުވަރީ
ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން  24ފެ ު
 2013ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް
ސލު" ބާޠިލުވާނެއެވެ.
މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އު ޫ
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ޖަދުވަލު 1
ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕްރޮޕޯސަލް
)ނަމޫނާ(

)ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑް(
.......ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް
ޢިއުލާނު ނަންބަރުު...........ގެ ދަށުން ...........ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް މިކުންފުނިން ގަސްދުކޮށްފައިވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން
އ ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް،
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތިރީގަ ި
ގ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅަމެވެ .އަދި މި ފޯމާއެކުގައި ތިރީގައި މިވާ ޗެކުލިސްޓުގައިވާ
ެ ......................
ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ޗެކު ލިސްޓް
)ހ(

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ )އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް ،ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުގެ
ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ(.

)ށ(

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު )ނަން ،ކުންފުނީގެ މަޤާމު ،އެޑްރެސް،
ފޯނުނަންބަރު ،އަދި އައިޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ(.

)ނ(

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ.

)ރ(

ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑްގެ ނަމޫނާ ކޮޕީ) .ލެޓަރ ހެޑްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު :ކުންފުނީގެ ނަން ،ލޯގޯ ،އެޑްރެސް،
ފޯނު ނަންބަރު ،ފެކްސް ނަންބަރު ،އީމެއިލް އެޑްރެސް(.

)ބ(

ރރުގައި
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގެ ކޮޕީ) .މިޤަ ާ
ޙައްޖަށް ގެންދާމީހުންގެ އަތުން ނަގާނެ ޖުމުލަ އަގާއި ޙައްޖުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ،ނަން ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރުު ،މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް،
އވެ .އަދި އެމީހަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަޤާމު ،ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެ ެ
ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާންވާނެއެވެ(.

)ޅ(

ގ ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ެ
ފުރިހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން) .މި ފޯމު މިނިސްޓްރީން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ(.

)ކ(

ތއްތަކާ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ނުވަތަ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ކަން ަ
މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާދައްކަން ޖެހިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް އެފައިސާ ދައްކަމުން
ދާކަމުގެ ލިއުމެއް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.
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)އ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ހޯދުމެއްނެތި ،ނުވަތަ އެ ހުއްދަލިބުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް
ފަރާތެއްގެ އަތުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށްބުނެ ފާއިތުވެދިޔަ ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިފައި ނުވާނޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން.

)ވ(

އންޓުގެ ބާވަތް ،އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމާއި
ޙައްޖު އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކުގެ ނަން ،އެކައުންޓު ނަންބަރު ،އެކަ ު
އަދި ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓު އެކައުންޓު އަދި ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާޖަމާކުރާ
ޚާއްޞަ އެކަންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން

)މ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުންޏަކީ އެއްވެސް ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާ
އމެއް އެ ބޭންކަކުން ހޯދާ
ފަރާތެއްނަމަ ،އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުން ބޭންކަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަމުގެ ލި ު
ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ.

)ފ(

ނ އިރުޝާދު ދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓީއާއި ،އައިޑީ ކާޑު/
ޙާޖީންނަށް ދީނީ އިރުޝާދުދޭ ޢިލްމުވެރިޔާ ދީ ީ
ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.

)ދ(

ޙ އެހީތެރިޔާ ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ޙާޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްދިނުމަށް ގެންދާ ނަރުސް އަދި ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޞިއް ީ
ސވާކަމުގެ ސިޓިއާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއާއި ،ނަރުސް އަދި ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޞިއްޙީ
އެއްބަ ް
އެހީތެރިޔާގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

)ތ(

ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިޔާ ،އެކަންކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓިއާއި ،އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ.

)ލ(

ލވެގެންދާ އިސްވެރިޔާއާއި އޭނާގެ
ޙާޖީންނަށް ޚިދްމަތްދިނުމަށް ޙައްޖު ދަތުރުގައި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޖީންނާ ހަވާ ު
ވނަވަރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމާއި އަދި އެ ދެފަރާތުންވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް
ނާއިބުގެ ަ
އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓީ.

)ގ(

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މުވައްޒަފުންގެ ތަފުސީލާއި ،އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް.

ނޯޓު :މި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދާ ފަރާތުގެ އަތުގައި އެފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު އަދި ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރަން
ނ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން
ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަމާއި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތު ް
އަންގައިދޭ ކަމުގެ ސިޓީއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 .1ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ކުންފުނީގެ ނަން:

.................................................................................................................................................................................

ށ .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

.........................................................................................................................................................

ނ .އެޑްރެސް .......................................................................................................... :ގުޅޭނޭ ފޯނު ނަންބަރު:
ރ .އީމެއިލް އެޑްރެސް.......................................................................................... :ފެކްސް ނަންބަރު:
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................................................

....................................................

 .2ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މީހެއްގެ އަތުން ނަގާ އަގު
ތަފްސީލް
އެއަރޓިކެޓް ދެކޮޅު

ރޭޓް

ފެންވަރު
ޗާޓަރުކޮށްފައި ....
ނޯމަލް .............
ފަސްޓްކުލާސް

އިކޮނަމީ

ބިޒްނަސް

އެއަރލައިން ............................................ :
ރޫޓް :ޑައިރެކްޓް

ޓްރާންސިޓް

ޓްރާންސިޓް ކުރާނަމަ ކިތައް ހުއްޓުން ............. :
ޓްރާންސިޓްގައި ތިބޭ ވަގުތު........................... :
ޓްރާންސިޓްގައި ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތައް ) :ތަފުސީލު(
ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ލިބޭ ކިލޯގެ އަދަދު ............ :
އިތުރުވާ ކޮންމެ ކިލޯއަކަށް ނަގާ އަދަދު ........... :
މައްކާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދު

ލގެ ފެންވަރު
ހޮޓަ ު
ރޭޓް :އޭސީ ................. :
ނޮން-އޭސީ..................... :
ޚިދުމަތްތައް:
.1ވޯޓަރ ހީޓަރު:
................ .2
................ .3
................ .4
ހޮޓަލާއި ޙަރަމާ ދެމެދުގައި ހުރި ދުރުމިން .................. :
ޙަރަމަށްދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  :ފައިމާގު
ވެހިކަލް
އެންމެ ގިނައިން ކޮޓަރިއެއްގައި ތިބޭ އަދަދު....... :
ފާޚާނާގެ އަދަދު..................... :
ޝެއަރ ކުރާ ނުވަތަ ކޮމަން.......... :
އެޓޭޗްޑް......... :
ލިފްޓުގެ އަދަދު..................... :
ކެއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮވޭތޯ ..........
ކެއުމަށް ޚާއްޞަތަނެއް ހުރޭތޯ
ކޮޓަރި ސާފުކުރަނީ ކިތައް ދުވަހުތޯ................:

ޚރަދު
މަދީނާގައި ހުރުމުގެ ަ

ހޮޓަލުގެ ފެންވަރު
ރޭޓް :އޭސީ ................. :
ނޮން-އޭސީ..................... :
ޚިދުމަތްތައް:
 .1ވޯޓަރ ހީޓަރު:
................ .2
................ .3
................ .4
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ހޮޓަލާއި ޙަރަމާއި ހުރި ދުރުމިން .................. :
ޙަރަމަށްދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  :ފައިމަގު
ވެހިކަލް
އެންމެ ގިނައިން ކޮޓަރިއެއްގައި ތިބޭ އަދަދު....... :
ފާޚާނާގެ އަދަދު..................... :
ޝެއަރ ކުރާ ނުވަތަ ކޮމަން.......... :
އޓޭޗްޑް......... :
ެ
ލިފްޓުގެ އަދަދު.......................... :
ކެއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮވޭތޯ ...
ކެއުމަށް ޚާއްޞަ ތަނެއް ހުރޭތޯ
ކޮޓަރި ސާފުކުރަނީ ކިތައް ދުވަހުތޯ ................ :
ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު

ކެއުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ފހާއެއްގައި ހިމެނުމަށް(
ގަޑިތައް ސާފުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މެނޫ )ވަކި ސަ ް
ބޯފެން ލިބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް............................. :
..........................................................................

އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް
މުޠައްވިފްގެ ޚަރަދު )މަޝާޢިރުގެ

ސޯފާ ޕެކޭޖް

ޚަރަދު(

ނޯމަލް ޕެކޭޖް
އލެޓް
އަރަފާތުގެ މޮބައިލް ޓޮ ި
މިނާގައި ފާޚާނާ ޚާއްޞަކުރާނަމަ އަދަދު ........... :

ތާރީޚީ ތަންތަން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު މައްކާ:
ޘައުރު ފަރުބަދަ
ހިރާ ފަރުބަދަ
މިނާ
ޖަމްރާތައް
މުޒްދަލިފާ
ޢަރަފާތު
ޖިންނި މިސްކިތް
ކިސްވަތު ކަޢްބާ
މަދީނާ:
ޝުހަދާއު އުޙުދު
ޤުބާ މިސްކިތް
ޤިބްލަތައިން
ސަބްއު މަސާޖިދު
ބަދުރު
އެހީތެރިންގެ ޚަރަދު

އަދަދު:
ޑޮކްޓަރު /ހެލްތު ވޯކަރު ................ :
ނަރުސް ................ :
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ކައްކާމީހާ ................ :
ދީނީ މުރުޝިދު ................ :
އިދާރީ ................ :
ޚައްޖުވެރިންގެ ނިސްބަތުން އެހީތެރިންގެންދާނެ އަދަދު.............. :
މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓުތައް

ތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓުތަކެއް ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.
ި
ފަސްޓްއެއިޑް ބޮކްސް
އިސީޖީ ނެގޭ ގޮތަށް ހުރުން
ނިބިއުލައިޒަރު
ތަމޯމީޓަރު
ސްޓެތަސްކޯޕް
ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓުތައް މަޝާޢިރަށްގެންދާނަމެވެ.

ފުރުމުގެ ކުރިން ޙާޖީންނަށް ދެވޭ
ދ ޚިދުމަތްތައް
ތަކެތި އަ ި

ތަކެތި
 .1ފޮށި
 .2އަތް ދަބަސް
 .3އިޙްރާމް
 .4ބެޖު
 .5ޓެގް )ކާޑު(
 .6ޙައްޖު ފޮތް
 .7ދުޢާ ކާޑު
 .8ފައިވާންލާ ކޮތަޅެއް
ޚިދުމަތް
 .1ޓްރެއިނިންގް
ތންމަތި މާލެ އިން ހުޅުލެއަށް އުފުލުން
 .2ފޮށި ަ

ރާއްޖެއިން ފުރުމަށްފަހުގައި

 .1މުޒްދަލިފާގައި ދޭ ކުނާ

ޙާޖީންނަށް ދެވޭ ތަކެތި އަދި

 .2ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކާ ޓީޝާޓް

ޚިދުމަތްތައް

 .3ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖުގެ ޚިދުމަތް
ޗއަރ ސަރވިސަސް
 .4ވީލް ެ
 .5ކިލޯ ބަރުވެގެން ދައްކާ އަދަދު
 .6ޒަމްޒަމް ފެން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ގަނެދިނުން )މަދުވެގެން  10ލީޓަރު(

އެހެނިހެން ޚަރަދު

 .1ކާބޯތަކެތި ގަންނަން ކުރާ ދަތުރުތައް
ރންގެ ފޯނު ބިލް
 .2އެހީތެ ި
 .3އެހީތެރިންގެ އެލަވަންސް
 .4ބާޒާރު ދަތުރެއް ރާވާނަމަ ،ބާޒާރަށް ގެންދިއުމުގެ ޚަރަދު
 .5ޕަބްލިކޭޝަންސް ޚަރަދު
 .6ފޮޓޯކޮޕީ ޚަރަދު
 .7ބިލް ބޯޑު ގެ ޚަރަދު
 .8ދިދަ
 .9ފޮށިތައް
ޔތެއް
 .10ޙާޖީންނަށް ދެވޭ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އިނާ ަ
 .11އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރޭ( ................
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ފައިދާ
ޕެކޭޖުގެ ޖުމުލަ އަދަދު

 .3ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ނަގާފައިސާ ޖަމާކުރާ ކުންފުނީގެ ޚާއްޞަ ކަލެކްޝަން އެކައުންޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ހ .އެކައުންޓްގެ ނަން:

.................................................................................................................................................................................

ށ .އެކައުންޓް ނަންބަރު................................................................................................................................................................................. :

ނ .އެކައުންޓްގެ ބާވަތް :ކަރަންޓް އެކައުންޓެއް /ދިވެހި ރުފިޔާ
ރ .ބޭންކް:

..................................................................................................................................................................................................

ބ .އެކައުންޓުގައި މިހާރު ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު )ސްޓޭޓްމަންޓް އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭނެ(:
އެކައުންޓްގެ ނަން:

...............................................................................

......................................................................................................................................................................................

ށ .އެކައުންޓް ނަންބަރު:

................................................................................................................................................................................

ނ .އެކައުންޓްގެ ބާވަތް :ކަރަންޓް އެކައުންޓެއް/ޔޫއެސް ޑޮލަރު
ރ .ބޭންކް:

..................................................................................................................................................................................................

ބ .އެކައުންޓުގައި މިހާރު ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު )ސްޓޭޓްމަންޓް އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭނެ(:

............................................................................

 .4ޙައްޖު ދަތުރު ރާވާފައިވާގޮތް
ހ .މާލެއިން ފުރުމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚު

............................................................

މާލެ އިން ޖިއްދާ:
މާލެ އިން މަދީނާ:
ށ ،މާލެ އިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު :އަމިއްލައަށް

ކުންފުނިން

ނ .ޙައްޖު ދަތުރަށްފަހު މާލެއަށް އެނބުރިއައުމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚު
ޖިއްދާ އިން މާލެ:
މަދީނާ އިން މާލެ:
ބ .ތިބުމުގެ މުއްދަތު
މައްކާ-
މަދީނާ-

..................
..................

ދުވަސް
ދުވަސް

ޅ .މަދީނާ ދަތުރު ރޭވިފައިވާގޮތް
ޙައްޖުގެ ކުރިން:
ޙައްޖުގެ ފަހުން:

..................
..................
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އެހެނިހެން

............................................................

 .5ދީނީ އަދި މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް
ހ .ރާއްޖޭގައި
 .1ޙައްޖު އަޅުކަން އަދާކުރާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން:
ސެޝަންގެ އަދަދު............... :

ދުވަހުގެ އަދަދު........................ :

ހާޒިރުނުވާ މީހުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމު:
މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތް:
ލެކްޗަރެއް:
ލެކްޗަރެއް ސުވާލާއި ޖަވާބާއި އެކު:
މަލްޓި މީޑިއާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް:
މަލްޓި މީޑިއާ އިންޓަރެކްޓިވް ތިއަރީ އަދި ޕްރެކްޓިސް ވަރކްޝަޕެއް ސްޓައިލަށް:
ޢިބާދާތު ކޭމްޕެއް:
ރޝަރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކައުންސެލިންގް:
ޕް ެ
ސްޓްރެސް މެނޭޖްމެންޓް:
ބޭސިކް ކޮމިޔުނިކޭޝަނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯސް:
ބޭސިކް އިންގްލިޝް:
ބޭސިކް އަރަބިކް:
ދަތުރާގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ދިނުން:
ށ .މައްކާގައި
ދރުސްދޭ ދުވަސްތައް
 .1ހޮޓަލުގައި ަ
ކޮންމެ ދުވަހަކު
ދެ ދުވަހުން އެއްދުވަހު
ހަފުތާއަކު އެއްދުވަސް
....................................................
 .2މިނާގައި ދަރުސްދިނުން
ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހު
އެއް ނަމާދަށް ފަހު
....................................................
 .3ޢަރަފާތުގައި ދަރުސްދިނުން
ދރުފަހު
މެން ު
.....................................................

 .6އިތުރު ބަޔާން
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ޖަދުވަލު 2
ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަނޑު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު އެނގޭނީ މި އުސޫލުގެ  7ވަނަ
ގނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ .ޕޮއިންޓްގެ
މާއްދާގެ )ބ( ދަށުން މިކަމަށްކުރާ އިޢުލާނުންނެވެ .މިގޮތުން ހޮވާނީ އެންމެ ި
ރވެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ކުންފުނިތައް އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،އެކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ޤުރުއަތު ލެވޭނެއެވެ.
ގޮތުން އެއްވަ ު
ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާ ގެ
ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ކޯޓާއިން ބައެއް ނެގުމަށް ފަހު ،ބާކީ ހުރި ކޯޓާ ކުންފުނިތަކަށް ބެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ
ހދާ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓަށް ބަލައި ،އެކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުގެ ރޭޝިއޯއިންނެވެ.
އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓު ޯ

.1

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް 15%

.2

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮންމެފަރާތެއްގެ އަތުން ނަގާނެ އަގަށް 45%

.3

ފންވަރަށް 30%
ޚިދުމަތް ދޭ ެ

.4

ދީނީ އަދި ދަތުރާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް 10%
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ޖަދުވަލު 3
ޙައްޖު ހުއްދަ ލިބޭ ކުންފުނިތަކާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން
މިއެއްބަސްވުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް )"މިނިސްޓްރީ( އާއި ")..............................................ކުންފުނި"(
އ ދެމެދު ............ވަނަ އަހަރު  ..................ދިވެހިން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ .މި
ާ
އެއްބަސްވުން ކުރެވޭ ދެފަރާތުން ވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވެ ،ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
.1

ށ ތަބާވެ ،އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރަން
ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލަ ް
ޖެހޭނެއެވެ.

.2

ޙައްޖަށްދާން ގަސްދުކުރާ ފަރާތުގެ ފައިސާ ނެގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޞ ނަންބަރެއް
)ހ( ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދަކާއި ،ކޯޓާ ދޫކުރާ ތަރުތީބުން ޚާއް ަ
އެކުލެވޭ ،ކޯޓާ ކަށަވަރުކޮށްފިކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ( ނަޤުދު ފައިސާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ ،ބަންދު ނޫން  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ކުންފުނީގެ
ކަލެކްޝަން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ( ކުންފުންޏަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާގެ އަދަދު ހަމަވާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ފައިސާ ދެއްކިފަރާތަކަށް ދޫކުރި ރަސީދު އަދި
ކޯޓާ ޔަގީންވިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއަކާއި ،ކުންފުނީގެ ކަލެކްޝަން އެކައުންޓުގައި ހުރި އަދަދު އެނގޭ ގޮތުގެ ސްޓޭޓްމަންޓެއް
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާއިން އެއްވެސް ހޭދައެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ހޭދަކުރި
ކަމެއް ހެކިކޮށްދޭ ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް މިނިސްޓްރީއަށް
ބޭނުންވާ ނަމަ ،ކުންފުނިން އެ ތަފުސީލެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ޖނަމަ ،މިނިސްޓްރީއަށް ކުންފުންޏަށް
)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އިހުމާލެއް ވެއް ެ
ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް ނުވަތަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާއެއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
މިފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

.3

ސ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންތައްތައް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ދަސްކޮށްދެވޭ ފެންވަރުގެ
ކޮންމެ ޙާޖީ އަކަށްވެ ް
ކޯހެއް ހިންގާ ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ،
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި އާރް.އެފް.ޕީ ޑޮކިޔުމެންޓު )ޕްރޮޕޯސަލް( ގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ
މހުން ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ،ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އާރް.އެފް.ޕީ ޑޮކިޔުމެންޓު )ޕްރޮޕޯސަލް(
ކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ .ޙައްޖަށް ީ
އަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔެކެވެ .އަދި މި ލިޔުންވާނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައެވެ.

.4

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އާރް.އެފް.ޕީ ޑޮކިޔުމެންޓު )ޕްރޮޕޯސަލް( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި
ދމަތް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ތަފާތުވެދާނެކަމާއި ،ތަފާތުވި ސަބަބު ޙާޖީންނަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް
އެއްގޮތަށް ޚި ު
ލިޔުމަކުން އަންގާ ،އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ނުކޮށްފިނަމަ ،މި އެއްބަސްވުމާއި ކުންފުނިން ޚިލާފުވިކަމުގައި ބަލައި ،ދަޢުވާ ކުރުމުގެ
ޙައްޤު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.5

ނމަ،
ކުންފުނީގެ އިހުމާލުން ޙައްޖުގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް އެއްވެސް ޙާޖީއަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެކަން ސާބިތުވެއްޖެ ަ
އމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ޙާޖީ އަކަށް އެއްވެސް
ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ކުންފުންޏަކަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ު
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ކަމެއް އޮޅުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
.6

މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރަންވާނީ ފުރަތަމަ ތަޙްކީމް
އއް ހައްލުކުރުމަށް ދާންޖެހޭނީ
ނުވަތަ އާބިޓްރޭޝަނުންނެވެ .އާބިޓްރޭޝަނުން މައްސަލަ ހައްލު ނުވެއްޖެނަމަ ،ދެން އެ މައްސަލަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށެވެ.
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ޖަދުވަލު 4
ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެ ް
ޑ
ފޯމުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު
 ............ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދޭ ފަރާތް:
)ހ(

)ށ(

ފުރިހަމަ ނަން:

)ނ( މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ޖިންސު:

)ރ( ދާއިމީ އެޑްރެސް:

)ބ(

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުު:

)ޅ(

އުމުރު:

)ކ(

މޯބައިލް ނަންބަރުު:

)އ(

އލް:
އީމެ ި

ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ވާރުތަވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި އަންގަންޖެހޭ ފަރާތް:
)ހ(

)ށ(

ފުރިހަމަ ނަން:

)ނ( މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ޖިންސު:

)ރ( ދާއިމީ އެޑްރެސް:

)ބ(

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުު:

)ޅ(

ހުރި ގާތްކަން:

)ކ(

މޯބައިލް ނަންބަރުު:

)އ(

އީމެއިލް:

ޖށް ދިއުމަށްއެދޭ ފަރާތަކީ އަންހެނެއްނަމަ އެކުގައި ޙައްޖަށްދާ މަޙްރަމުގެ މަޢުލޫމާތު:
ޙައް ަ
)ނޯޓް :މަޙްރަމަކީ ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދާއިމަށް ކާވެނި ހެޔޮނުވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ(.
)ހ(

)ށ(

ފުރިހަމަ ނަން:

)ނ( މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ޖިންސު:

)ރ( ދާއިމީ އެޑްރެސް:

)ބ(

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުު:

)ޅ(

ހުރި ގާތްކަން:

)ކ(

މޯބައިލް ނަންބަރުު:

)އ(

އީމެއިލް:

ޙައްޖަށްދާ މީހާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު:

..............................................................................................................................................................

ހ .ދާއިމަށް ބޭސްކާންޖެހޭފަދަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަމުންދާ މީހެއްތޯ؟ ހުރިނަމަ :ތަފުސީލު
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ށ .ގައިންގަޔަށް އަރާފަދަ ބައްޔެއް ހުރޭތޯ؟ ހުރިނަމަ :ތަފުސީލު
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ނ .ޖިސްމާނީގޮތުން އަމިއްލައަށް ޙައްޖުގެ ހުރިހާ އަޅުކަމެއް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ މީހެއްތޯ؟
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

އެހެންމީހެއްގެ އެހީތެރިކަމުގައި ޙައްޖުވާނަމަ އެކުގައިދާ އެހީތެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު:
)ހ(

)ށ(

ފުރިހަމަ ނަން:

)ނ( މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ޖިންސު:

)ރ( ދާއިމީ އެޑްރެސް:

)ބ(

އޑީ ކާޑު ނަންބަރުު:
އަ ި

)ޅ(

ހުރި ގާތްކަން:

)ކ(

މޯބައިލް ނަންބަރުު:

)އ(

އީމެއިލް:

ގްރޫޕެއްގެ ގޮތުގައި ޙައްޖަށް ދާނަމަ އެކުގައިދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
އަދަދު:
ހ .ފުރިހަމަ ނަން)................................. :އައިޑީ(  .....................ފޯނު........................:
އޑީ(  .....................ފޯނު........................:
ށ .ފުރިހަމަ ނަން)................................. :އަ ި
ނ .ފުރިހަމަ ނަން)................................. :އައިޑީ(  .....................ފޯނު........................:
ރ .ފުރިހަމަ ނަން)................................. :އައިޑީ(  .....................ފޯނު........................:
ބ .ފުރިހަމަ ނަން)................................. :އައިޑީ(  .....................ފޯނު........................:
)ނޯޓު :މަތީގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީވެސް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ(.
މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓު:
)ހ(

އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

)ށ(

ކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމު

)ނ( އަންހެނެއްނަމަ އޭނާގެ މަޙްރަމުގެ ގާތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް.
ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް:
ހ .ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން:
ށ .ތާރީޚު:

ގޑި
ނަ .

ރ .ސޮއި

ފޯމު ބަލައިގަތް ކަމުގެ ސްލިޕެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 5
ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ކުންފުންޏާއި ޙާޖީއާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން
ޙައްޖަށްދާ މީހާއާއި ...........................އާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން
މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޖު އުސޫލުގެ ދަށުން  ......ވަނައަހަރު  ..................މުއްދަތަށް
 ...................................މި ކުންފުނިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންނާއި މި ކުންފުންޏާ ދެމެގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ "ކުންފުނި" މިނަން ދެވިފައިވަނީ  ...........................އަށެވެ .އަދި "ޙާޖީ" ނުވަތަ "ޙާޖީން" މިނަން
އވަނީ ޙައްޖަށް ދާ މީހާ އަށެވެ .ދެފަރާތުންކަމަށް ބުނެފައިވާނީ ކުންފުނި އަދި ޙާޖީ އަށެވެ.
ދެވިފަ ި
 .1ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދޭ ފަރާތް:
ހ .ފުރިހަމަ ނަން............................ :

ށ .ޖިންސު..................... :

ނ .މިހާރުގެ އެޑްރެސް ............................. :ރ .ދާއިމީ އެޑްރެސް....................... :
ބ .އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުު .......................... :ޅ .އުމުރު:
އޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުު:
ކ .އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ގުޅަންޖެހޭ ޢާއިލީ އެންމެ ގާތް ދެފަރާތެއްގެ ނަމާއި ެ
...................... -1
............................ -2
 .2ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގާފަރާތް:
ހ .ކުންފުނީގެ ނަން:
އޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރުު:
ށ ..... .ވަނައަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙަ ް
ނ .ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ އަދަދު:

ރ .ޙައްޖު ދަތުރުގެ އަގު:

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި މިކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ޝަރުޠުތައް:
.1

ޞިއްޙީގޮތުން އަދި ޖިސްމާނީގޮތުން އަޅުކަމުގެ ހުރިހާކަމެއް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

.2

ޞިއްޙީގޮތުން އަދި ޖިސްމާނީގޮތުން އެހެން މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމުގައި އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރެވޭ ވަރުގެ މީހެއް ނަމަ އެމީހަކާއެކު
އެހީތެރިއަކު ދިއުން.

.3

ޙކުމެއް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން )ނަމަވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މިފަދަ ފަރާތަކަށް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް
ޝަރުޢީ ު
އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަން ލިޔުމަކުން ދީފައިވާނަމަ ،މި ޝަރުތުން އިސްތިސްނާވާނެ(.

ތިރީގައި މިވަނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ނުކުތާތަކެވެ.
.1

މި ކުންފުނީގެ ހަވާލުގައި ދާ ކޮންމެ ޙާޖީއަކު މި އެއްބަސްވުން ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރުހި
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ޤަބޫލުވެގެން މެނުވީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ރުހި ޤަބޫލުވެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން
ކންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ދެފަރާތުންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
ސޮއިކޮށްފިނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ ަ
.2

ޙައްޖު ދަތުރުގެ އަގާއި ޙާޖީއަތުން ކުންފުނިން ފައިސާ ބަލައިގަތުން:
ހ.

ހރު ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް މި ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ އަގަކީ ...............) ....... :ހާސް( ރުފިޔާއެވެ .އަދި
 .....ވަނަ އަ ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނެފައިވާ ޓެކުހެއް ޙައްޖަށް
ގެންދިއުމަށް ދޭ ޚިދުމަތުން ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ށ.

ކ އެދިއްޖެނަމަ،
ޙާޖީއާއެކު ކުންފުނިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ޚާއްޞަ އިތުރު ޚިދުމަތަކަށް ޙާޖީއަ ު
ދެފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު އެ ޚިދުމަތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ނެގިދާނެއެވެ.

ނ.

އކު
މި ކުންފުނިން ޙާޖީ އަތުން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އެ ފޯމާ ެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުން ،އެ ޙާޖީއަކީ ކުންފުނީގެ ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހަކުތޯ
ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރ.

ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތްވެސް އިޚުތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

އ ގަނޑުކޮށް ދައްކާ ގޮތަށެވެ.
އެއީ އެއްފަހަރާ އެއްވަގުތަކު ޙައްޖުގެ އަގަށްވާ ހުރިހާ ފައިސާއެ ް

.2

 .................ން ފެށިގެން  ...............ގެ ނިޔަލަށް އެކިފަހަރުމަތިން އިންސްޓޯލްމަންޓުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން
ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށެވެ.

.3

 2ވަނަ ނުކުތާގެ )ހ (.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި  2ވަނަ ނުކުތާގެ )ރ( ގައި
ޖނަމަ އެ ޙާޖީއެއްގެ ކޯޓާ ކެންސަލްކޮށް އެހެން މީހަކަށް އެ ކޯޓާ ދިނުމުގެ
ބަޔާންވެފައިވާގޮތަށް އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެއްކިއް ެ
އިޚުތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.4

ޙައްޖަށް ނުދެވޭނެ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާނުލައި ޙާޖީ އަމިއްލަގޮތުން ދަތުރު ކެންސަލްކުރާނަމަ
ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް އެކަން ލިޔުމަކުން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ .އަދި މިފަދައިން ދަތުރު ކެންސަލްކުރުމަށްއެދި ޙާޖީގެ
ޖގެ ދަތުރަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް
ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެފަދައިން އެދުނު ދުވަހާ ހަމަޔަށް މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާ ީ
ކޮށްފައިވާނަމަ ،ޙާޖީ ދެއްކި ޖުމުލަ ފައިސާއިން އެ ޚަރަދެއް އުނިކޮށް ބާކީވާ އަދަދު ތަފުސީލާއެކު "ރިފަންޑް" ގެ ގޮތުގައި
އެ ޙާޖީއަކަށް ) 10ދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ހިނގާ ޙިޖުރީ އަހަރުގެ ރަޖަބުމަހުގެ
ވސް މިންވަރެއް އުނިނުކޮށް ޙާޖީއަށް ކުންފުނިން
ކުރިން ފައިސާ ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެއް ެ
ފައިސާ ރިފަންޑުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.

.5

ވން ބޭނުންނަމަ އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި އެމީހަކަށް އެފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ .އަދި
ޙާޖީގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ފޮނު ަ
އެގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ،ބަދަލުކުރެވޭނީ އެމީހާއަކީ ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކުތޯ ބެލުމަށްފަހު ،ޙައްޖު
އ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ވިސާޖަހަންފެށުމުގެ އެއް ) (1މަސް ދުވަސްކުރިން ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެ ް

.6

ރންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ކުންފުނީގެ އޮފީހުން އަންގާ ތާރީޚަކަށް ނިންމުމަށްފަހު
ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ޙާޖީ ކު ަ
ކުންފުނީގެ އޮފީހާ އެތަކެތި ހަވާލުކުރުމަކީ ޙާޖީގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން ޙާޖީގެ ފަރާތުން ނިންމަންޖެހޭކަމެއް ނުނިމިގެން ދަތުރު
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ކެންސަލްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާއެއް ކުންފުނިން ނުނަގާނެއެވެ.
.7

ނގުމާއި ،ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި ވިސާ ހަމަޖެއްސުމާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒަށް
ޙާޖީގެ ދަތުރުގެ ހުރިހާކަމެއް ރާވައި ހި ް
ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރެއްގައި މައްކާއާއި މަދީނާގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމާއި ،ކެއިންބުއިމުގެ
ރންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް
ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،އެންމެހައި މަޝާޢިރުތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމާއި މިނޫންވެސް ޙައްޖު ދަތުރާ ގުޅިގެން ކު ަ
ކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

.8

ޚދުމަތްތައް )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒަށް
ޙައްޖު ދަތުރު ފެށުމުގެކުރިން ކުންފުނިން ޙާޖީންނަށް ދޭނެ ތަކެއްޗާއި ި
ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް(:
ހ................ .

ށ .................. .ނ ..................... .ރ ................ .ބ...................... .

ޅ .............................. .ކ ............................ .އ .............................. .ވ......................... .
މ ........................ .ފ ......................................... .ދ................................... .
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ބތުވާގޮތަށް ޙައްޖުގެ
ޙައްޖު ދަތުރު ފެށުމަށްފަހު މި ކުންފުނީގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދާ މީހުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާ ި
ށ މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ .އޭގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:
މަނާސިކްތައް އަދާކުރުމަ ް
.I

ޠަވާފުލް ޤުދޫމާއި ސަޢުޔުކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޙާޖީން ތިބިނަމަ ،އެ ޙާޖީން ގޮވައިގެން ޙަރަމަށް
ދކުރާނެގޮތް ކިޔައިދީ އެހީތެރިވެދިނުން
ގޮސް ،ސުންނަތާއެއްގޮތަށް އެމަނާސިކުތައް އަ ާ

.II

ތަރުވިޔާދުވަހު މިނާގައި ހުރިހާ ޙާޖީން ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދީ އެހީތެރިވެދިނުން

.III

ޙައްޖުމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ އިރު އޮށްސެންދެން ޙާޖީން ޢަރަފާތުގައި ބޭއްތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދީ
އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނު ން

.IV

މުޒްދަލިފާގެ ރޭ މެންދަމުން ދެބައިވުމުން މިނާއަށް ދިއުން ހުއްދަވެގެންވާ ޙާޖީން ފިޔަވައި ދެންތިބި ހުރިހާ ޙާޖީން
މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުވައި ފަތިސްނަމާދުކުރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވެދިނުން

.V

ނ ފެށިގެން  13ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ ޙާޖީންގެ ހަދްޔު
ޙައްޖުމަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހު ް
އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ކަތިލައިދިނުން

.VI

ޢީދުދުވަހު ހުރިހާ ޙާޖީން ގޮވައިގެން ބޮޑު ޖަމްރާއަށް ގޮސް ހިލައުކުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

އދީ އެހީތެރިވެދިނުމާއި،
 .VIIއައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހުރިހާ ޙާޖީންނަށް މީނާގައި ރޭކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަ ި
ތަޢުޖީލުކުރުމަށް އެދޭ ޙާޖީން މައްކާއަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން
 .VIIIއައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ޖަމްރާއަށް ޙާޖީން ގެންގޮސްދީ ހިލައުކުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
.IX

ޠަވާފުލް އިފާޟާއާއި ޠަވާފުލް ވަދާޢުކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޙާޖީން ތިބިނަމަ ،އެ ޙާޖީން ގޮވައިގެން
ޙަރަމަށް ގޮސް ،ސުންނަތާއެއްގޮތަށް އެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެގޮތް ކިޔައިދީ އެހީތެރިވެދިނުން

 .10ޙައްޖުގެ އެއްވެސް ވާޖިބަކަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުންފުނިން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ޙާޖީއަކަށް ޙައްޖުގެ ވާޖިބެއް
ގ އިހުމާލުންނަމަ އެ ޙާޖީގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފިދުޔަދީ އެ އަޅުކަން
ފުރިހަމަނުކުރެވުނީ ކުންފުނީ ެ
ފުރިހަމަކުރެވުނުކަން އެ ޙާޖީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.
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 .11މައްކާއާއި މިނާގައި ޙާޖީން ތިބޭ ދުވަސްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއި ޞިއްޙީ އިރުޝާދުތައް ދިނުމާއި ދަތުރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަކީ ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ.
ހންނަންވާނެއެވެ .އަދި
 .12މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޙާޖީއެއްނަމަ ،މިކުންފުނިން އަންގާ ތާރީޚެއްގައި މާލޭގައި ު
ކންފުނިން ބާއްވާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަންތަކަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެ.
ު
 .13ޙާޖީއަކު ކުންފުނީގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެނގުންތަކަށް ގަސްތުގައި ކިޔަމަންނުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ ކަމެއްގެ ޒިންމާ
ނ ޙާޖީ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން
ކުންފުނިން އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެކަމަކު ް
ދެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ދޭންވާނެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އިރުޝާދަށް ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން ޙާޖީ ގެއްލުމާއި ،ޙާޖީއަށް
މނެއެވެ.
އަނިޔާވުމާއި ،ޙާޖީގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ނުވުމާއި ،ޙާޖީއަށް އަޅުކަންކުރާނޭގޮތް ނޭނގުންފަދަ ކަންކަން ހި ެ
އޑްމިޓް ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ރަނގަޅުވެގެން އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެވޭވަރު
 .14ޙާޖީއަކު ބަލިވެގެން ސަޢޫދީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ެ
ވަންދެން އޭނާ ބެލެހެއްޓުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙާޖީގެ ޢާއިލާއާ ގުޅިގެން ކުންފުނިން ބަލަހަށްޓަންޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ
ފރާތުންނެވެ.
ޙާލަތެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ ޙާޖީގެ ަ
 .15ޙައްޖު ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ޙާޖީ ބަލިވެއްޖެނަމަ ،ބޭސްނަގައިދިނުމާއި ،ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް
ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުންފަދަ ކަންކަމުގައި ކުންފުނީގެ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ބަލިމީހާއަށް ގަނެވޭ ބޭހުގެ
ޚަރަދާއި ،އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ދާ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭނީ ޙާޖީއެވެ.
ނމަ
 .16އެއްވެސް ޙާޖީއެއްގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި އެއްވެސް ކަމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ) .އަދި މިފަދަ ކަމެއް ހުރި ޙާޖީއެއް ަ
އެކަމެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކުންފުންޏަށް ދޭންވާނެއެވެ(.
ހ.

އގައިހުރި
ގައިންގަޔަށް އަރާފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްޖެހިފައިވާ ،އަދި އެބަލި އެކަކުގައިން އަނެކާގެ ގަޔަށް އަރާފަދަ ޙާލަތެ ް
މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ށ.

ވސްކަހަލަ ބަންދެއްގައިހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން
އެއް ެ

ނ.

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެ އެދަރަނި އަދާނުކޮށްގެން މައްސަލައެއްޖެހިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން

ނނިވިފަދަ ކަމެއް ކުރުމާއި އަދި އެފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.
 .17އެއްވެސް ޙާޖީއަކު އަން ަ
ހ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދާޚިލީ އަދި ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން ،ނުވަތަ އެފަދަކަމަކަށް ވާގިދެވޭފަދަ
ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.

ށ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާ އަށް އެތެރެކުރުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވުން.
ނ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއަކަށް ޒިންމާވާނީ ޙާޖީއެވެ(.
)މިއި ް

 .18ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،މުޠައްވިފް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަކާއި ވަޅުލުމުގެ އިންތިޒާމު
ކމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއްކުރާނީ ކުންފުނިންނެވެ.
ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މި ަ
ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި މަދަދާއެކު ވަޢުދުތަކާއި ޢަހުދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ނިޔަތުގައި މަތީގައިއެވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް
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އެކުލެވިގެންމިވާ އެއްބަސްވުމަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށާއި ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ދެފަރާތްކަމުގައިވާ ޙާޖީއާއި ކުންފުނިން އެއްބަސްވެ
އއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ،ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ،
ސޮއިކުރަމެވެ .އަދި ދެފަރާތުންވެސް މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ ެ
އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކިޔުމަށްފަހުގައެވެ.
ޙާޖީ )ނުވަތަ ޙާޖީގެ ފަރާތުން(

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

ނަން:

ނން:
ަ

ސޮއި:

ސޮއި:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރުު:

ޙައިސިއްޔަތު:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ހެކި:

ހެކި:
)ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު(

ލގައި ފަރާތެއް އައްޔަންކުރިކަމާއި ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ
ނޯޓު :ބަދަލުގައި މީހަކު އައްޔަނުކޮށް ސޮއިކުރާނަމަ ،ބަދަ ު
ދިން ކަމުގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވާނެއެވެ .އަދި ބަދަލުގައި އައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ބޭނުންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 6
ޙާޖީ ފުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
#
1

އާއެކެވެ.

ތަފުސީލު

ނޫނެކެވެ.

އިތުރު ކޮމެންޓް

ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ބަލައިގަތީ ،ޙައްޖަށް ދިއުމަށް

................................................

އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ޙައްޖަށް މިއަހަރު

.............................

ދވޭކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ.
ެ
2

ޙައްޖަށް

ފުރުމުގެ

ކުރިން

މިންވަރަކަށް

އެކަށޭނެ

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް
ހި ން ގަ އި ދި ނެ ވެ.
3

ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކުންފުނިން ދިނުމަށް އެއްބަސްވި
ތަކެތި ފުރިހަމައަށް ޙާޖީއާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

4

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދަ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތެއް މައްކާ
އަދި މަދީނާގައި ފޯރުވައިދެވުނެވެ.

5

މގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ
އަޅުކަ ު
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބުނެވެ.

6

ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނީ ،އެއްބަސްވެފައިވާ
ފަދަ ފެންވަރެއްގައެވެ.

7

ސިއްޙީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް
ފޯރުވައިދެވުނެވެ.

8

މިނާ

އަދި

ޢަރަފާތުގައި

ހަމަޖައްސާފައިވާނީ
9

ތިބުމުގެ

ހިތްހަމަޖެހޭ

އިންތިޒާމުތައް
ފެންވަރަކަށެވެ.

މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ އެހީތެރިކަމާއި
އބާރުލުން ލިބުނެވެ.
އެ ް

10

ޖުމުލަގޮތެއްގައި
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

ދަތުރުފަތުރުގެ
ލުއިފަސޭހަ

އިންތިޒާމުތައް
ގޮތަކަށެވެ.

ނޯޓު :ޙައްޖަށްދާ ކޮންމެ ޙާޖީއަކުވެސް މި ފޯމު ފުރަންޖެހޭނެއެވެ .މި ފޯމު ހަވާލުކުރަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހަށެވެ.

34

ޖަދުވަލު 7
މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ރިޕޯޓުގައި
ހިމަނަން ޖެހޭ މުހިންމު ބައިތައް


ޙައްޖު ކުންފުނިތައް ޙާޖީންނާއި ދޭތެރޭ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު



ޙައްޖު ކުންފުނިތަކާމެދު ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާއި އެ ޝަކުވާތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެޅުނު/އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް



އ
ޙައްޖުގައި ދިމާވި ކުއްލި ޙާދިސާތަކާއި ،އެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެޅުނު/އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަ ް



ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ޙައްޖުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް



ލއެކު
ޙާޖީ ފުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓު ،އެ ފޯމުތަކުގެ އަސް ާ
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ޖަދުވަލު 8
މިނިސްޓްރީއަށް ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޙްރަމު ލިސްޓުގެ ނަމޫނާ
)ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑް(
Relationship

Passport
.No

Name of
Mahram

.Hajj No

.Passport No

Name

.Hajj No

#

ނޯޓު :މި ލިސްޓު ވިސާ ޖެއްސުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީއަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން
އެފެއާޒުން އެޓެސްޓު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ(.

36

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

