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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒް
 މ ލެ،         

  .ދިވެހިރ އްޖެ      

 ލު ސޫމ ބެހޭ އުޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ދިވެހިރ އްޖެއިން

މީހުްނ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ދިެވހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް  ،މި އުސޫލަކީ .1 ތަޢ ރަފު 
ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ  ކަމަްށ ހުއްދަދިނުމ އި، އެގެންދ  ކުންފުނިތަކަށް އެ

 ، ގުޭޅ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި ގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމ ޖުބެލެހެއްޓުމ އި، ޙައް

ށް މީހުން ގެންދ  ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދ ކަްނ ޖައެ އުސޫލުތަކ  އެއްގޮތަށް ޙައް
މ  ގުޅޭގޮތުން ޔު، ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިކަށަވަރުކުރުން ހިމަނައިފައިވ ތީ

 ޢަމަލުކުރ ނެ އުސޫލުތައް ބަޔ ންކުރުމުގެގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވ  އުސޫލެކެވެ.

 ލު" އެވެ.ސޫ"ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމ ބެހޭ އު ،ލަށް ކިޔ ނީސޫމި އު .2 ނަން 

 ކުރުމެވެ. ހ ސިލުލުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަިނވި މަޤްޞަދުތައް ސޫއު މި .3 މަޤްަޞދ އި ބޭނުން 

ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ  ފަރ ތްތަކ އި، ޙައްޖުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް  )ހ(
 ނުން؛ޙިމ ޔަތްކޮށްދި

ރައްޔިތުންގެ ފައިސ  ރައްކައުތެރިކަމ އެކު ބެލެހެއްޭޓެނ  ދ ން ބޭނުންވ  ދިެވހި ޙައްޖަށް )ށ(
ފަދަ އިންތިޒ މެއް  ތްތަކ އި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެގޮ

 ން؛ނުއިދިހަމަޖައްސަ

ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތ   ން ދެމުންެގްނދ ދޭ ކުންފުިނތަކު ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތް )ނ(
 ން؛ އަދި ގުޅޭ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެެލހެއްޓު

މިކަމ  ، މީހުން ގެންދ  ކުންފުިނތައް ޒިްނމ ދ ރުކުރުވައި ޖަށްދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައް )ރ(
 އެންމެހަިއ ގަވ އިދުތަކ އި، އުސޫލުތަކަށް ަޢމަލުކުރުވުން. ހަދައިފައިވ ގުޅޭގޮތުން 

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޭޅނެ 

ފަރ ތްތަކ އި ޕްރޮޯޕޒަލް 
 ހުށަހެުޅމުގެ ަޝރުޠުތައް 

  ،ހުށަހެޅޭނީ ލްޒަޕްރޮޕޯ އްދައަށް އެދި މުގެ ހުޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި .4
 ކުންފުނިތަކަށެވެ. ތިރީގައިވ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވ  ،ގޮތުގެ މަތިންމި އުސޫލުގައިވ  
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މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި  އަދި ކުންފުނީގެ، ފައިވ ދިވެހިރ އްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް  )ހ(  
)ސަތޭކަ  %100 ،ފައިވ މުގެ ޚިދުމަތްދިނުން ހިމެނިޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި

 ؛ވުން ދިވެހިންގެ ހިއްސ  އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިއިންސައްތަ( 

ދިވެހިރ އްޖެއިން ޢުމްރ އަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ކުންފުންޏެއްކަމުގައި  )ށ(  
 ؛ވުން

ޅ  ދުވަހ  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަ ،ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ (ނ)  
ކުރަމުންދ  ނުވަތަ ކޮށްފައިވ  ޛުހަމައަށް ޖިނ އީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ތަންފީ

ބެހޭ  ޖިނ އީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސ ގެ ޚިޔ ނ ތ  ،މީހެއްކަމުގައި ނުވުމ އި
އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވ  ފަރ ތެއްކަމުގައި ނުވުމ އި، އެފަދަ 

ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދ  ަފރ ތެއް ކުންފުނީގެ  މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ
ނުވަަތ  ވޭތޯ ބެލުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެގޮތުގައި ހިމެނިފަިއ ނުވުން )ޙުކުމެއް ކޮށްފައި

 ށް ޔަލް ހުށަހަޅ  ދުވަހ  ހަމަޒަޕްރޮޕޯ ،ބެލުމުަގއި ބަލ ނީ ކޮށްފައި ޭވތޯޛުތަންފީ
ސް ދިވެިހރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެހެންނަމަވެ 5

މ ބެޭހ އުސޫލުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ބަލ ނެކަމަށް ުބނެފައި ވ  ކަންކަްނ ޔުމީހުން ގެންދި
 ؛މިކަމުން އިސްތިސްނ ވެގެން ވެއެވެ.(

ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކ  ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ އެއްވެސް ރަސްމީ ފަރ ތަކަށް  )ރ(  
 އްތަކ  ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ފައިސ އެއް ދައްކަންޖެހިނުވަތަ ޙައްޖުގެ ކަންތަ

ދުން ފައިސ  ދައްކަމުން ނުދ  ކުންފުންޏެއް ގަވ އިނުވަތަ  ފައި ނުވ އިދައްކަފައިސ   
 .ކަމުގައި ނުވުން

މުގެ ހުއްދައަށްއެދި ުހށަހަޅ  ކުންފުންޏަކީ، ޔުގެންދި ޙައްޖަށް މީހުން ދިވެހިރ އްޖެއިން  (ބ)  
، ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިދ ރ އަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ނަކ ސް ޤ ނޫއެއްވެ

 ސ ބިތު  ނުވަތަ، ރޯޔަލްޓީއެއް ނުވަތަކުއްޔެއް،  ނުވަތަ ،އަގެއް ނުވަތަފީއެއް،  ނުވަތަ
ށް ދައްކަންޖެހިފައިވ  ޔަލް ހުށަހެޅުމ  ހަމަޒަޕްރޮޕޯ  ،ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ޖުރިމަނ އެއް

 .އި ނުވުންކުންފުންޏެއްކަމުގަ

ދިވެިހރ އްެޖއިން ަޙއްޖަށް 

މީހުން ެގންދިުޔމަށް 

އެަކމަށް ، ހުށަހެުޅމ އި 
 ހުއްަދެދވޭނެ ުމއްދަތު 

ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުށަހެޅުމުގައްޔ އި ހުއްދަ ދިނުމުގައި  .5
 ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުެގ މަތިންނެވެ.

މުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކުންފުނިތަކުްނ ޔުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިދިވެހިރ އްޖެއި )ހ(
 ޙައްޖަށް މީހުންއެ އަހަރަކަށް ދިވެހިރ އްޖެއިން  ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅ ނީ

ންމުކޮށް އ މިިނސްޓްރީން  ހުޅުވައިލައިފައި މުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތުޔުގެންދި
 "ތްފޮ ލްޒަ"ޕްރޮޕޯ ދޫކުރ ށް މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ޚ އްޞ ކޮ ،ކުރުމުން އިޢުލ ނު
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 އިންނެވެ.

އިވެލުއޭޝަން ކުރައިޓީރިއ  ނުވަތަ މިންގަނުޑ  ،މިނިސްޓްރީން ކުރ  އިޢުލ ނުގައި )ށ(  
 ހިމަނަންވ ނެއެވެ.

މަށް ހޮވޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްވެސް ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (ނ)  
 ގެ މުއްދަތަށެވެ.ދުވަހުއަހަރު )އެކެއް( 1އުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި

ހުއްަދއަށް ެއދި ހުށަަހޅ  

ޕްރޮޕޯޒަލ އެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް 

ތިރީގަިއ  ،މުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅ އިރުޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި .6
ހުށަހަޅަންވ ނެއެެވ. އެ ލިޔުންތައް ލ އެކު ޒަޕްރޮޕޯ، ުފރިހަމަކޮށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ލިޔުންތައް

 ތައްގަނޑ އެކުހުށަހަޅ  އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވ ީނ ކުންފުނީގެ  ޒަލ އެކުޕްރޮޕޯ
ލް ފޮތުގައި ކުންފުނިން ފުރިހަމަކުރ  ހުރިހ  ޒަ. އަދި ޕްރޮޕޯފައެވެއިޑިރެކްޓަރެއްގެ ސޮއި ހިމަނަ
 ޖެހޭނެއެވެ. ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސޮއި ހިމަނަން ތައްގަނޑ އެކުގެ ގަނޑެއްގައިވެސް ކުންފުނީ

ލ  އެއްގޮތްކަން ބަޔ ންކޮށް ސަރުކ ރުގެ ސްރީގެ ކޮޕީ )އަކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަ )ހ(  
 ؛ަފއިވ  ކޮޕީ(ހައިނުވަތަ ޤ ނޫނީ ވަކީލެްއގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަ ގެއޮފީހެއް

 ކުންފުނީގަިއ  ،މ އިނަ  ބަރުންގެން ހިމެނޭ މެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގައި  )ށ(  
ދިވެހި ، އިފޯނު ނަންބަރ ، ހ އިމެންބަރުންގެ އެޑްރެ، އިއެ މެންބަރުންގެ މަޤ މ 
މުއްދަތު ހަމަނުވ  ގެ ކޮޕީ ނުަވތަ މުްއދަތު ހަމަނުވ  ކ ޑު ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

ގެނައި ބަދަލުގެ ލިޔުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެންމެ ފަހުން  ،ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއ އި
)އަސްލ  އެއްގޮތްކަން ބަޔ ންކޮްށ ސަރުކ ރުގެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ ޤ ނޫނީ ވަކީލެއްެގ 

 ؛ފައިވ  ކޮޕީ(އިއޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަ

 ؛ހިންގ  ގަވ އިދުގެ ކޮޕީ ،ކުންފުނީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދ އި )ނ(  

 ؛ގެ ނަމޫނ  ކޮޕީކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑު )ރ(  

މަށް ުކންފުނީގެ ޯބޑުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ޔުފުނީގެ ފަރ ުތން ޙައްޖަށް ީމހުން ގެންދިކުން )ބ(  
 ؛ޤަރ ރުގެ ކޮޕީ

ސ ފުކުރުމަށް  ބަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުންކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މެ )ޅ(  
 ؛ފައިވ  ފޯމުއިމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަ

ރ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ސ ބިތުވެފައިވ  ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްެވސް ފަ )ކ(  
 ؛ތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރ  ފޯމުނެދަރަންޏެއް 
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މުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކ  ޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )އ(  
ގުޅުންހުރި މިނޫން ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ނުވަތަ މިކަމ  

 އެއްބަސްވެފައިވ  ގޮތަށް  ،އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ފައިސ އެއް ދައްކަން ޖެހިފައިވ ނަމަ
ފަދަ ފައިސ އެއް  ޚަލ ޞްކޮށްފައިވ ކަމަށް ނުވަތަ އެ  އިފައިސ  ދައްކަ އެ

އެަކން ބަޔ ންކޮށް ކުންުފނީގެ ބޯުޑން ފ ސްކޮށްފައިވ   ،ނުވ ނަމަ ދައްކަންޖެހިފައި
 ؛ޤަރ ރެއް

 ކުރިން ލް ހުށަހަޅ  އަހަރުގެ ޒަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (ވ)  
ްނޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓ ިއ، )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ ފައިނޭ 2ފ އިތުވެދިޔަ 

އި، އޮޑިޓްކުރި ކޮށްފައިވ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރ ތަކުންއޮޑިޓް
 ؛ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީގެ އޮޑިޓްފަރ ތު

 މުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (މ)  
ފައިވ ނަމަ، އިކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު އެއްވެސް ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގަ އެ
ވ އިދުން ބޭންކަށް ފައިސ  އެއްބަސްވެފައިވ  ގޮތަށް ގަ ފައިވ ބޭންކަކުން ހޯދައި އެ

އެކަން ބަޔ ންކޮްށ  ،ފައި ނުވ ނަމައިއަދި ލޯނެއް ނަގަމ އި، ދައްކަމުންދ ކަމުގެ ލިޔު
 ؛ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ ފ ސްކޮށްފައިވ  ޤަރ ރު

ދިނުމަްށ ގެންދ  ަފރ ތްތަކުގެ ފުރިހަަމ  އިރުޝ ދުީދނީ ދީނީ ނަސޭަހތ އި ޙ އްޖީންނަށް  (ފ)  
ތ އި ދީނީ އިރުޝ ދު ދިނުމަށް ސޭހަ ީދނީ ނަޙ ޖީންނަށްތ އި، މަޢުލޫމ 

 މަށް އެއްބަސްވެފައިޔުއެއްބަސްވ ކަމ އި، އެހެން ުކންފުންޏަކ އެކު ޙައްޖަށް ދި
ތ އި ީދނީ އިރުޝ ދު ދިނުމަށް ޮފނުވ  ސޭހަސިޓީއ އި، ދީނީ ނަ ން ބަޔ ންކުރ ނުވ ނެކަ
އޭނ ގެ  ،ނުމުގެ ހުއްދަިއގެ ކޮޕީއ އިތް ދިސޭހައަށް ދޫކޮށްފައިވ  ދީނީ ނަޔ ޢިލްމުވެރި

މުއްދަތު ހަމަނުވ  ނުވަތަ  ކ ޑުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވ  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
 ؛ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ 

އްޙީ އެހީތެރިޔ އ އި ޞިނުވަތަ  މަތްދިުނމަށް ގެންދ  ޑޮކްޓަރުއްޙީ ޚިދުޙ ޖީންނަށް ޞި (ދ)  
އެހެން ކުންފުންޏަކ އެކު ޙައްޖަށް  ،ބަސްވ ކަމ އިޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއް އެ، ނަރުސް

ފަރ ތްތަކުެގ  ނުވ ނެކަން ބަޔ ންކުރ  ސިޓީއ އި، އެ މަށް އެއްބަސްވެފައިޔުދި
މުއްދަތު ހަމަނުވ  ގެ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ  ކ ޑު ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ،އ އި ނަރުހަށް ލިބިފައިވ ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔ  ގެ ކޮޕީއ އި، ޑޮކްޓަރުޕ ސްޕޯޓު
 ؛ޞިއްޙީ ފަރުވ  ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

 އެކަން ،ޙ އްޖީންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ގެންދ  ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިން (ތ)  
އެހެން ކުންފުންޏަކ އެކު ޙައްޖަށް ދިއުމަށް  ،ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވ ކަމ އި
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ގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ތަކުފަރ ތް ސިޓީއ އި، އެނުވ ނެކަން ބަޔ ްނކުރ   އެއްބަސްވެފައި
 ؛ގެ ކޮޕީޕ ސްޕޯޓުމުއްދަތު ހަމަނުވ  ގެ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ  ކ ޑު ،އަންގައިދޭ

ކުްނފުނީެގ ފަރ ތުން ޙ ޖީންނ   ،ޙައްޖު ދަތުރުގައި ޙ ޖީންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި (ލ)  
ބުގެ ވަނަވަރ އި މަސްއޫލިއްޔަތު އިއޭނ ގެ ނަ ،ވ ލުވެގެންދ  އިސްވެރިޔ އ އިހަ

ފަރ ތުން މަސްއޫލިްއޔަތު އަދ ކުރުމަށް  ދެ އެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ލިޔުމ އި
 އެއްބަސްވ ކަމ އި، އެހެން ކުންފުންޏަކ އެކު ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެއްބަސްވެފައި

 ؛ނުވ ނެކަން ބަޔ ންކުރ  ސިޓީ

، އިދ ރ އަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ކ  ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެއެއްވެސް ޤ ނޫނަ (ގ)  

ރޯޔަލްޓީއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ކުއްޔެއް، ނުވަތަ  ،އަގެއްނުވަތަ ފީއެއް،  ނުވަތަ
ލް ހުށަހެޅުމ  ހަމައަށް ދައްކަންޖެހިފައިވ  ކުންފުންޏެއް ޒަޕްރޮޕޯ  ،ޖުރިމަނ އެއް

ކްސް ނޫންކަމުގައި ބަޔ ންކުރ  މޯލްިޑވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޓެ
 އަދި ؛ ފޯމުސްންކްލިއަރެ

 ނަމޫނ . ޖީއ  ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެކުންފުންޏ އި ޙ  (ޏ)  

، ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެުޅމ އި

 ބަލަިއގަތުން 
ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރ ީނ  އިހުށަހެޅުމ  ލްޒަޕްރޮޕޯށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ޖަޙައް .7

 ތިރީގައިވ  ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ލް ޒަޕްރޮޕޯ، ލް ހުށަހަޅ ނީޒަށް އެދި ޕްރޮޕޯޔަޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ()ހ  
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީން ހުޅުވައިލުމުން، އެކަމަށް ޚ އްޞަކޮށް 

ލް ހުަށހަޅ  ކުންފުނިތަކުްނ ޒަފޮތުގައެވެ. ޕްރޮޕޯ ލްޒަ ޕްރޮޕޯމިނިސްޓްރީން ދޫކުރ  
ދައްކަން )ދިހަހ ސް( ރުފިޔ   -/10,000 ގެ ގޮތުގައި ފީލް ހުށަހެޅުމުގެޒަޕްރޮޕޯ

 ޖެހޭނެއެވެ.

)އެކެއް( ޕްރޮޕޯޒަލެވެ. އެއް  1ގިނަވެގެން  ،ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހުަށހެޅޭނީ )ށ(   
  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ލްޒަ ޕްރޮޕޯވުރެ ގިނަ  )އެކެއް( ޕްރޮޕޯޒަލަށް 1ކުންފުންޏަކުން  

 ޕޯޒަލެއް ބ ޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހ  ޕްރޮ

މި އުސޫލުގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ލިޔުންތަކުެގ ، ޕްރޮޕޯޒަލ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް )ނ(  
އް ބ ޠިުލ އެ ޕްރޮޕޯޒަލެ ،ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕްރޮޕޯޒަލ އެކު ހުށަނ ޅ ނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެޭނ  ،ހުށަހަޅަން އަންނަ ފަރ ތަކީ ލްޒަޕްރޮޕޯ )ރ(  
 ލް ޒަޕްރޮޕޯމެންބަރަކަށް ވ ންވ ނެއެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ނުހިމެޭނ ފަރ ތެއް 
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ހުށަެހޅުމަށް ހުއްދަދީފައިވ   ލްޒަޕްރޮޕޯފަރ ތަކީ ުކންުފނީގެ ފަރ ތުން  ހުށަހަޅ ނަމަ، އެ
ހި ސިޓީއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުޖެ ،ފަރ ތެއްކަން އަންގައިދޭ

އޮންނަންވ ނެއެވެ. މި ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުން އޮންނަންވ ނީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅ  
މުއްދަތު ހަމަނުވ   ފަރ ތެއްގެ އެ ،ޕްރޮޕޯޒަލ  ވަކިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން

 ކ ޑު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

ޕްރޮޕޯޒަލ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަްއ ފުރިހަމައަށް ހުރިތޯ  ،ހެޅުމުންހުށަ ލްޒަޕްރޮޕޯ )ބ(  
 ،ހިމެނިފަިއވ  ލިޔުންތަކ އި، ނުހިމެނޭ ލިޔުންތައް އެނގޭނެގޮަތށްޕްރޮޕޯޒަލ އެކު ބަލައި، 

 ލްޒަޕްރޮޕޯ ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން"  ލްޒަޕްރޮޕޯ  ގައިވ " 4ޖަދުވަލު މި އުސޫލުގެ 
 ސްޓްރީްނ ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މިނި ،ހުށަހެޅި ފަރ ތަށް

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ ަމއްޗަށް މިނިސްޓްރީްނ  5 ،ލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރ ނީޒަޕްރޮޕޯ )ހ( .8 ޕްރޮޕޯޒަލް ިއވޭލުއޭޓްކުުރން 
އެކުލަވައިލ  ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި ކޮމެޓީ އެކުލެވިެގންވ ީނ ތިރީގައި ވ ގޮތުެގ 

 މަތިންނެވެ.

 ؛)އެކެއް( މެންބަރު 1ަކނޑައަޅ   ނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުންރއެޓަ (1)
 ދައުލަތުން މ ީލ ކަންކަްނ ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ވުޒ ރ އިްނ ކަނޑައަޅ  (2)

 ؛)އެކެއް( މެންބަރު 1
ދުގެ ކަންކަން ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ވުޒ ރ އިން ޞ ތިޤްދަޢުލަތުން ވިޔަފ ރިއ އި އި (3)

 ؛)އެކެއް( މެންބަރު 1 ކަނޑައަޅ 
 ކަނޑައަޅ  ފައިވ  ވުޒ ރ އިން ދައުލަތުން ދީނީ ކަންކަން ހަވ ލުޮކށް (4)

 ން.)ދޭއް( މެންބަރު 2
ލް ޒަވެރިވ  ފަރ ތްތަކުން ޕްރޮޕޯޤުމަށް ޝައުޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ށ(  

ކުރަން  ލް އިވެލުއޭޓްކުރ  މިންގަނޑު އިޢުލ ނުޒަލ އިރު، ޕްރޮޕޯހުޅުވައިހުށަހެޅުމަށް 
 ވ ނެއެވެ.  

 

 

 ލުގެ ސޫނެކަމަށް އުލ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭޒ  ޙަލ ގައި، ޕްރޮޕޯއިވެލުއޭޝަން މަރު (ނ) 
  ،ނުވ ނަމަ ފައިއިހުށަަހޅަ ލިޔުމެއް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގައި 6

ހޮވުުނ  ،އަދި އިވެލުއޭޝަން ނިމުމުން ލެއް ބ ޠިލުވ ނެއެވެ.ޒައެ ޕްރޮޕޯ
 ްނވ ނެއެވެ.ުނހޮވޭ ކުންފުިނތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަ، ކުންފުނިތަކަށ އި

ުކންފުނިތަކަްށ މ ކްސް  ،ކުންފުިނތަކ އި ،ތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުންލްޒަޕްރޮޕޯ (ރ)  
ވެ. އަިދ ެއންމެ މަތިްނ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުެގ މަޢުލޫމ ުތ އ ންމުޮކށް ހ މަކުރަންވ ނެއެ

 ނިތައް ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްީރން ދޭ ކުންފު  ލިބުނު ތަރުތީބުން 
 އ ންމުކުރަންވ ނެއެވެ. އެ ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދިން ައގުތަކ އެކު،
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ދިވެިހރ އްެޖއިން ަޙއްޖަށް 
 މީހުން ެގންދިުޔމުގެ ުހއްދަ 

މަްށ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،ލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހުޒަޕްރޮޕޯ )ހ( .9
ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ.  ދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ހޮވުނު ކުންފުނިތަކ އި މިނިސްްޓރީއ  ދެމެ
ހޮވުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން
މަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޔުކުންފުންޏަކުން ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދި

ގައި  1ޖަދުވަލު ިމ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނ   ނުވ ނެއެވެ. ކޮށްގެން
 ހިމަނައިފައިވ ނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ތަކުން ކުންފުނިށް ހޮވޭ މަޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ށ(  
"ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ   މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލ  ،ފީ ދެއްކުމުން

ވ ނެއެވެ. ން ޖިސްަޓރީކުރަރައެ ކުންފުނި  ަގއިކުންފުނިތަކުގެ ދަުފތަރު" 
 )ވިހިހ ސް( ރުފިޔ އެވެ. -/20,000އަކީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

 ލިބޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން މުގެ ހުއްދަޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ނ(  
)ދިހައެއް(  10ސަރުކ ރު ބަންދުނޫން  މި ހުއްދަ ލިބޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން ،ވެސް

ހުން ގެންދަން ކޯޓ  ލިބޭ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ތެރޭގައި ޙައްޖަށް މީ ދުވަހުގެ
އިންސައްތަ( އަށް  ފަންސަވީސް) 25ކުންފުންޏަކުން ހުށަަހޅ  އަގުގެ % ނަގަން އެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒުގެ އެއް ގެރެންޓީ ފޯމަންސްރޕަދަދުގެ އަވ  
 ރީއަށް ުހށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.މިނިސްޓް ގެ މުއްދަތަށްދުވަހު)އެކެއް( އަހަރު 1 ނަމުގައި

ކޯޓ ،  ކަނޑައަޅ ޢަރަބިއްޔ އިން  މަށް ސަޢޫދީޔުގެންދި ޙައްޖަށް މީުހންދިވެހިރ އްޖެއިން  .10 ޙަްއޖު ކޯޓ  ދިނުން 
 ތިރީގައިވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދޭނީމިނިސްޓްރީން 

އްތަ( ކޯޓ  )ފަންސ ސް އިންސަ 50ރ އްޖެއަށް ލިބޭ ކޯޓ ގެ ތެރެއިްނ މަދުވެގެން % )ހ(  
)ަފްނސ ސް އިންސައްތަ(  50މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭންވ ނެއެވެ. މި %

ނެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނައިގެންވެސް ހި މިނިސްޓްރީގެ ޭބނުމަށް ރިޒ ވުކުރ  ކޯޓ  ،ބަލ ނީ
 ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅ ނީ މިނިސްޓަރެވެ.

ދަަދްށ އަސްޓްރީން ޙައްޖަށް ފޮނުވ  ފަރ ތްތަކަްށ ބޭނުންވ  ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިނި )ށ(  
ޙައްޖު  އަދި ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގަންވ ނެއެވެ. ވްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުޖ ގަ ރިޒ 

 ވ ނެއެވެ.  ވް ކޮށްދޭންދަދަށް ޖ ގަ  ރިޒ އަމިނިސްޓްރީއަށް އެ  ކޯޕަރޭޝަނުން

ޖު ކޯޓ ގެ ތެރެއިން  މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ފައިވ  ޙައްއިދިވެހިރ އްޖެއަށް ކަނޑައަޅަ )ނ(  
އެ އަހަރަކު ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް  ،ކޯޕަރޭޝަނަށް ކޯޓ  ދިނުމަށްފަުހ ބ ކީވ  ކޯޓ 

 ށް ދޭންވ ެނއެވެ.މަށް ހުއްދަ ލިބޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަޔުމީހުން ގެންދި



 ުރގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކ                               1048  އަދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ
 

 

 

10 

މިނިސްޓްރީ ރަބިއްޔ ގެ ނިމޭ ފަހުން ސަޢޫދީ ޢަ އިޙައްޖު ކޯޓ ގެ އަދަދުތައް ހަމަޖައްސަ )ރ(  
ދިވެހިރ އްޖެއަށް ކަނޑައަޅ  ކޯޓ ގެ އަދަދަށް ބަދަލެްއ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރ އިން 

މަށް ހުއްދަދިން ޔުގެންދި ޙައްޖަށް މީހުންދިވެހިރ އްޖެއިން ، ގެނެސްފިނަމަ
ބަދަލުގެނައުމުެގ  ހަމަހަމަކަމ އެކު ކުންފުނިތަކަްށ ދީފައިވ  ޙައްޖު ކޯޓ ގެ އަދަދަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ  ޔ ރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތި
  ،ކޯޓ  އިތުރު ކޮށްދީފިނަމަ ދިވެހިރ އްޖެއަށް ކަނޑައަޅ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރ އިން 

)ނ( ގައި  އ އި)ށ(  އ އިމި މ އްދ ގެ )ހ( އެ ކޯޓ  ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނީ 
  ވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށެ

ވެހިރ އްޖެއަށް ޭދ ދި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރ އިންގެ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ  )ބ(  
ކޯޓ ގެ އަދަދަށް ގެންނަ ބަދަަލކ  ގުޅިގެން، ކޯޓ ގެ އަދަދަށް އަންނަ އުނިއިތުރުެގ 

ދޭ ކުންފުނިތަކަށް ނުަވަތ  މުގެ ޚިދުމަތްޔުސަބަބުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި
ފަަދ މ ލީ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމ ،  ށް މ ލީ ގެއްލުމެްއ ވެއްޖެނަމަ، އެކުންފުންޏަކަ

 ނުޖެޭހނެއެވެ. އްމިނިސްޓްރީން އުފުލ ކަށެ

 ނުވަތަ  ،ކޯޓ  ލިބިފައިވ  ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުރެ ކޯޓ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ (ޅ)  
 ށްަކށް މީހުން ޙައްޖައެ ކޯޓ ތަ އެ ފަރ ތަކަށް ދީފައިވ  ހުއްދަ ބ ޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ،
 ގެންދ ނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.  

ޙަްއޖުގެ ޚިުދމަތް ދޭ 
އޮފީހުަގއި ހުންަނންޖެހޭ 

 މިންަގނޑު 

 މަށްޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިޔުގެންދި ޙައްޖަށް މީހުން ދިވެހިރ އްޖެއިން  .11
އް ހުންނަންވ ީނ އަންނަނިވި މިންގަނޑުތަކަްށ މަތްދޭ އޮފީސްތައެދޭ ފަރ ތްތަކަށް ޚިދު

 ފެތޭގޮތަށެވެ.

، އޮފީހ  ގުޅޭނެ ޓެލެފޯނު ނަްނބަރ އި ،އޮފީހުެގ އެޑްރެހ އި ކުންފުނީގެ ނަްނބޯޑ އި، (ހ)  
އެ އޮފީހުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިތައް އ ންމުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަްށ ، އީމެއިލް އެޑްރެހ އި

 ؛ ހުރުންއޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓައިފައި

 ؛ވުން ފުިރހަމަ ކޮށްފައި އް)ކޮމިއުނިޭކޓް( ކުރެވޭނެ އިންތިޒ މުތަ ޢ މަލ ތުކުންފުންޏ  މު (ށ)  

އިންތިޒ ުމ އޮފީސް ހުޅުވައިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް، ޖަވ ބުދ ރީވ ނެ  (ނ)  
 ؛ހަމަޖެހިފައި ހުރުން

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންަނ  ،ދޫކުރ  ހުއްދަ މަށް މިނިސްޓްރީންޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (ރ)  
 އަދި ؛ފަރ ތްތަކަށް ފެްނނަގޮތަށް ހުރުން

ދައްކ  ފަރ ތ އި ކުންފުންޏ  ދެމެދު ވެވޭ  މަށްޓަކައި ފައިސ ޔުޙައްޖަށް ދި (ބ)  
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ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެްއެޖ  ،އެއްބަސްވުމ އި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް
  ފަސޭހައިން ފެންނ ނެގޮަތށް ފައިލްކޮށް ެބލެހެްއޓުން.ކޮންމެ ހިނދެއްގައި

ޙަްއޖަށް ދ ން އެދޭ ީމހުން 
 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 ތިރީގައިވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ،ޙައްޖަށް ދ ން އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވ ނީ .12

ކުންފުނިން އެކަމަށް  ،މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވ ނީ ޙައްޖަށް ދ ން އެދޭ  )ހ(  
މަށް އެއްވެސް ޔުޚ އްޞަކޮށްފައިވ  ފޯމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ. ޙައްޖަށް ެގންދި

ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓަރީ  ފޯމު މި ،މީހެއްގެ އަތުން އެއްވެސް ފައިސ އެއް ނަގަންވ ނީ
ކުންފުނީެގ  ،ރީ ވީކަމުގެރަޖިސްޓަ ،ރީ ކުރުމަށްފަހުފަހުގައެވެ. ރަޖިސްޓަ ކުރުމަށް

 ލިޔުމެއް ކުންފުނީގެ ފަރ ތުްނ ޙައްޖު ވެރިޔ އަށް ޖެހި ރަސްމީތައްގަނޑު 
 ކުންފުނީގެ ނަމ އި، ޙައްޖުވެރިޔ ގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމ ތު  ،ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި

ފޯނު  ހ އި،ދ އިމީ އެޑްރެ، ރ އިނަންބަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ނަމ އި،)
ވީ ނަންބަރު ހިމެެނންވ ނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ރީނަންބަރު( އަދި ޙައްޖުވެރިޔ  ރަޖިސްޓަ

ތުގެ ރީ ކުރަމުން ދ ގޮކުންފުންޏަކުން ޙައްޖުވެރިން ރަޖިސްޓަ  ވެސް އެ ކުންފުންޏަކުން
)ދޭއް(  2ވިފައިވ  މީހުންގެ ލިސްޓ އެކު( ކޮންމެ ރީ ކުރެސީލު )ރަޖިސްޓަތަފު

 ދުވަހަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަަހޅަންވ ނެއެވެ. 

ފަރުޟު  ،މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުންދ އިރު މަްށ އެދޭޔުދި ތަކުން ޙައްޖަށްކުންފުނި )ށ(  
އްމަލު ޙަބޮޑެިތ ބަލިތައް ތަ އި،ޙައްޖު އަދ ކުރަން އެދޭ )އަލަށް ޙައްޖަށްދ ( ފަރ ތްތަކަށ 

 ވ  ފަރ ތްތަކަށްއްޖު ކުރެވޭނެ ފަދަ ހ ލަތުގައިކުރަމުންދ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙަ
 ވެ.އިސްކަން ދޭންވ ނެއެ

މަށް ހޮވޭ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،ދ ން އެދޭ މީހުން ޙައްޖަށް )ނ(  
ފައިސ  ނެގުމުގެ ުކރިން، ކުންފުންޏ އި  ،ކުންފުނިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ުކރުމަށްފަހު

ޙ ޖީއ  ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ 
 އެދޭ މީހ އަށް  ދޭންވ ނެއެވެ. ޙައްޖަށް ދ ން ،ކޮޕީއެއް

 މުގެ ހުއްދަ ދީފައިވ  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ޔުގެންދި ޙައްޖަށް މީހުންދިވެހިރ އްޖެއިން  )ރ(  
އެޑްރެހ އި، ދިވެހި  ،ކުންފުންޏަކ  ގުޅިގެން ޙައްޖަށްދ  މީހުންގެ ނަމ އި އެ ،ވެސް

 ،އ އި، ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރ އި، ފޮޓޯނަންބަރ އި ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑު 
ދަދު އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް، ޙައްޖަށް މީހުން އަމުރ އި، ކުންފުންޏަށް ދެއްކި ފައިސ ގެ އު

ދަދަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީޮކށް ހަމަވ ތ  ރަސްމީ އަގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިން ޖުްމަލ 
 ޖަހައިތައްގަނޑު )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ  2މަސައްކަތު 

 ހިއްސ ކުރަންވ ނެއެވެ.  އ ސޮއިކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ
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ކުންފުންޏ އި ޙ ީޖއ  ެދމެދު 
ވެވޭ އެްއބަްސވުުމަގއި 

ހިމަނަްނޖެހޭ ަމއިަގނޑު 
 ކަންކަން

 ކުންފުންޏ އި ޙ ޖީއ  ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމަނަންވ ނެއެވެ. .13

ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި މ އި،ނަ ގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމ ތު )ފުރިހަމައެއްބަސްވެވޭ ދެފަރ ތު )ހ( 
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިން ، އިމުރ އު ހ އި،ދ އިމީ އެޑްރެ، އިބަރ ންނަ ގެއަންގައިދޭ ކ ޑު
 ؛ދަދު(އައަދ ކޮށްފައިވ  

 ؛ދުދައަޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތަށް، ޙ ޖީގެ އަތުން ކުންފުނިން ނަގ  ފައިސ ގެ  )ށ(  

 ؛ކުންފުނީގެ ފަރ ތުން ޙ ޖީއަށް ފޯުރކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް )ނ(  

 ؛ފަރ ތުންކުރެ ފަރ ތަކުން އެއްަބސްވުމ  ޚިލ ފުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ޙައްލުކުރ ނެ ގޮތް ދެ )ރ(  

 ކަމެއް ފުރިހަމަ  ކުންފުންޏ އި ޙ ޖީއ  ދެމެދު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  )ބ(  
އަމިއްލަ ބ ރު ނުފޯރ  ނުވަތަ އިސްތިސްނ  ކުންފުީނގެ  ،ގޮތް ނުވީ ވޭކޮށްދެ
 އަދި؛ ގޮތް  ލަތެއްގައިނަމަ ޢަމަލުކުރ ނެހ 

އިތުުރ  ކުންފުންޏ އި ޙައްޖުވެރިޔ ގެ މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  )ޅ(  
 ލިބިގެންވެއެވެ.އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ކުންފުންޏަށް  ކަންކަން

ޙަްއޖަށް ދިުޔމަށް ފައިސ  
ދެއްުކމ އި، ަފއިސ  

 ބަލަިއގަތުން 

  ،މަށް އެދޭ ފަރ ތްތަކުގެ ައތުން ފައިސ  ނެގުމުގައްޔ އިޔުމި އުސޫލުގެ ދަށުން، ޙައްޖަށް ދި .14
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތިންއެ ފައިސ  ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ތިރީގައިވ  

ކަލެކްޝަން  ވަކި ޚ އްޞަ ގެވެހިރުފިޔ ދި ގެންދިޔުމަށް ފައިސ  ޖަމ ކުރުމަށް އްޖަށްޙަ )ހ(  
މަށް ދައްކ  ޔުިމ އެކައުންޓަށް ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖަށް ދި އޮންނަންވ ނެއެވެ. އްއެކައުންޓެ

ފައިސ  ނޫން އެހެްނ ފައިސ އެއް ޖަމ ކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ. ައދި ޙައްޖުވެރިޔ އ އި 
 މުޢ މަލ ތްތައް ހިންގަންވ ީނ  އެންމެހައި ދު ހިންގ  ފައިސ ގެކުންފުންޏ  ދެމެ

 ،މި އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސ  ދައްކަންވ ނީ
 ، މިނިސްޓްރީން ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފަިއވ  ކުންފުނިތަކުން

ށް ގެންދިޔުމަށް ފައިސ  ޖަމ ކުރ  އެ ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވ  ޙައްޖަ
 ޚ އްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ.

ކުންފުނީގެ  ،ޙައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުންފުްނޏަށް ފައިސ  ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް )ށ(  
ފައިސ  ދައްކ  ފަރ ތްަތކަށް ކުންފުނިތަުކްނ  ،ލޯގޯއ އި ތައްގަނޑު ހިމެނޭގޮަތށް

 ދޭންވ ނެއެވެ. 
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ފައިސ  ޖަމ ކުރުމަށް  ،މަށް އެދޭ ފަރ ތުންޔުފުންޏަކުން ޙައްޖަށް ދިއެއްވެސް ކުން (ނ)  
ވަަނ  12ލުގެ ސޫމަށް އެދި ހުށަހަޅ  ފަރ ތް މި އުޔުދޭންވ ނީ، ޙައްޖަށް ދި  އިރުޝ ދު

ވަނަ  12ލުގެ ސޫރީކުރުމަށްފަހު، މި އުމ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ފަދައިްނ ރަޖިސްޓަ
 މަތިން ކުންފުންޏ އި ޙ ޖީއ  ދެމެދު ވެވޭ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ

 އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ޙ ޖީއަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް

މުގެ ހުއްދައަށް އެިދ އެ ކުންފުންޏަކުން ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދި ( ރ)  
 ރުކޮށްދޭނެކަމަށް ަބޔ ންކޮށްފައިވ  އަގަށްލުގައި ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯޒަހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯ
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ފައިސ އެއް  ،ވުރެ އިތުރަށް

ނަގައިގެން ނުވ ނެއެވެ. އަިދ ޙައްޖަށް ދ  ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް 
ށް އެއްވެސް ވުރެ އިތުރަ ފައިވ  އަގަށްއިގައި ހުށަހަޅަޒަލުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮޕޯ

ޙައްޖުވެރިއަކު އެއްވެސް ފައިސ އެއް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ކުންފުންޏަްށ 
 ދައްކައިގެން ނުވ ނެއެވެ.

މަށް މިނިސްޓްރީްނ ހުއްދަ ދީފައިވ  ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (ބ)  
ޙައްޖަށް  ،މަށް ފައިސ  ަނގަންވ ނީޔުޙައްޖަްށ މީުހން ގެންދި ،ކުންފުނިތަކުން

 ދަދަށެވެ.އަލިބިފައިވ  ކޯޓ ގެ  ކުންފުންޏަކަށް ުހއްދަ މަށް އެޔުގެންދި

ގައި ދ ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސ  ދެއްކުމ އި، ފައިސ  ބަލައިގަތުމުގައި މި މ އް (ޅ)  
 ލ ފަށް ަޢމަލުކުރުމަކީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަނ ކަމެކެވެ.ޚިބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތ  

ން ކުންފުނީގެ ފަރ ތު 

ޙަްއޖުެވރިންަނށް ފުރިހަމަ 
 ކޮށްދޭންެޖހޭނެ ކަންތައްަތއް 

 

ތިރީގައި   ،ގެންދ  މީހުންނަށް ގެންދ  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް، ޙައްޖަށް ޙައްޖަށް މީހުން .15
ކަންތައްތައް  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭްނ ވ ނެއެވެ. މި އިބަޔ ންކޮށްފައިވ  އެންމެހަ

ގެ އިރުޝ ދ  މިޝަނުން އިރުޝ ދުދޭ ކަންތައްތަކުަގއި އެ އްޖު މިޝަނުޙަ، ފުރިހަމަކުރުމުގައި
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވ ނެއެވެ.

ޙައްޖަށް ދ  ފަރ ތްތަަކށް ކުންފުނީގެ ފަރ ުތްނ  ،ވައިގެ މަގުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް (ހ)  
އި އުމެއްގަޤަވުރެ ގިނަ އިރު އެއްވެސް  )އަށެއް( ގަޑިއިރަށް 8 އިދިނުމ އި،އްސަހަމަޖަ

ކެއުމ އި ހުރުމުގެ  ،އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކ  ނުލައި، ޖެހިއްޖެނަމަ ޓްރ ންސިޓް ކުރަން
)ދޭއް( ގަިޑއިރަށްވުރެ ގިނައިރު  2 މ އި،އިންތިޒ މު ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދިނު

 ،ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ކެއުމުގެ އިންތިޒ މު އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޓްރ ންސިޓް ކުރަން
 ؛ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދިނުންއިތުރު އަގަކ  ނުލައި

 ގޮތުގެ މަތިންއެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙައްޖު ޕެކޭޖުގައިވ   ،ޙައްޖަށް ގޮސްތިބޭ ދުވަސްވަރު  (ށ)  
 ޙައްޖުވެރިންނަށް ހުރުމ އި ކެއިންބުއިމ އި އެއްގަމުގެ ދަތުރުަތއް ހަމަޖައްސައިދޭން 



 ުރގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކ                               1048  އަދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ
 

 

 

14 

 ންދ  މީހުންނަްށ ވެސް، ޙައްޖަށް ގެ ވ ނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން
އެ ކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް ެއއްބަސްވެފައިވ  އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް )އުސޫލ ިއ 

ލ އި ޙައްޖުވެރިޔ އ އެކު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔ ންކުރ  އެންމެހައި ޒަޕްރޮޕޯ
 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން އިއް( އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކ  ނުލަޚިދުމަތްތަ

ށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމައަށް އަދ ކުރުމަށް ފަސޭހައިން ޙައްޖުވެރިންނަ (ނ)  
އަޅުކަމުގައި  ،މަގުފަހިވ ނެގޮތަށް ެއންމެހަިއ އިންތިޒ މުތައް ހަމަޖައްސައިދީ

 ؛އެހީތެރިވެދީ، އެކަން ކުންފުނީގެ ފަރ ތުން ކަށަވަރުކުރުން

ށް ޔަ އައުމ  ހަމަރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް ފުރ  ދުވަުހން ފެށިގެްނ އެނބުރި ރ އްޖެައށް (ރ)  
ނެ ޒިންމ  އުފުލ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙައްޖުވެރިން ދަތުރުކުރ  ހުރިހ  ދަތުރުތަކެއްގައި 

 ؛ފަރ ތެއް ބައިވެރިވުން

ހުއްދަދީފައިވ  ކުންފުންޏަކުްނ މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚިދުމަތްތައް  (ބ)  
ނުަވތަ އެއްބަސްވުމަކަށް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު ފަރ ތަކ  ހަވ ލުކުރ ނަމަ

 ފަދަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް  ފަރ ތަކީ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދ  ޤައުމެއްގައި އެ  އެ ،ދ ނަމަ
 ؛އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކ ރުގެ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް ފަރ ތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޙައްޖަށްދ  ކުންފުންޏެއްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި  އެ  ،ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް (ޅ)  
ފަރ ތްތަކަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްަދ 
އޮތް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔަކ އި ނަރުހެއް، ޙައްޖު ދަތުރުގައި 

 ؛ބައިވެރިކުރުން

ޢަރަބި ބަްސ  ، ދީަފއިވ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ުބނުމުގެދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމ އި ވަުޢޡު  (ކ)  
 ؛ރަނގަޅަށް ދަންނަ ދީނީ ޢިލްމުެވރިއަކު  ޙައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރުން

ކޮޓަރިއެއްގަިއ އެންމެ ގިނަވެގެްނ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ މިންގަނޑުތަކ  އެއްގޮތަށް،  (އ)  
 ؛ދަދު ކަނޑަެއޅުންއަތިބެވޭނެ މީހުންގެ 

 ކެއިންބުއިމ އި ނިދުމުގެ ިއންތިޒ މް ޙ ޖީންނަްށ މައްކ ގައި ތިބޭ ދުވަސްތަކުގައި  (ވ)  
 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން

މ އި، މަީދނ ގައި ތިބޭ ދުވަސްތަކުގައި ކެިއންބުއިމ އި ނިދުމުެގ ޔުމަދީނ އަށް ގެންދި (މ)  
 ؛އިންތިޒ މު ޙ ޖީންނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ؛މަޖައްސައިދިނުންމަސްޖިދުއްނަބަވީއަށް ޒިޔ ރަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒ މު ހަ (ފ)  
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އައުމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ  ނބުރިމ އި އެތަންތަނުން އެޔުމިނ އ އި ޢަރަފ ތަށް ދި (ދ)  
 ؛ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން

މިނ އ އި ޢަރަފ ތުގައި ތިބޭއިުރ ޙ ޖީންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންތައްތައް  (ތ)  
 ؛އިންތިޒ މުކޮށް ފުރިހަމަކޮށްދިުނން

މ އި ގެނައުމުގެ ދަތުުރފަތުރުގެ އިންތިޒ މު ޔުޢަރަފ ތު ބިމަްށ ޙ ޖީން ެގންދި (ލ)  
ހަމަޖައްސައިދިނުމ އި، ޢަރަފ ތުގައި ތިބޭ ވަގުތު ކެއިންބުިއމ އި ތިބޭނެ ތަނެްއ 

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން

މަޝ ޢިރުތަކުގައި ޙ ޖީން ތިބޭ ުދވަސްވަރު ޙައްޖުގެ  ،މަދީނ އ އި ،އ އިމައްކ  (ގ)  
ކަމ އި، އިންތިޒ މުތަކ  ބެހޭގޮތުްނނ އި، ދީނީގޮުތްނ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އަޅު

 ؛ޕްރޮގްރ މުތައް ހިންގުން

 ؛މުޒްދަލިފ ގައި ރޭކުރުމުގެ އިންތިޒ މު ހަމަޖައްސައިދިނުން (ޏ)  

 ؛ޖަމްރ ތަކަށް ހިލައުކުމުގެ އިންތިޒ މް ހަމަޖައްސައިދިނުން (ސ)  

 މަށް ދައްކ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ޔުދި ކޮންމެ ޙ ޖީއަކު ޙައްޖަށް  (ޑ)  
 ؛އެ ޙ ޖީއަކަށް ހަދްޔު ކަތިލައިދިނުން

ދިވެހި ޙ ޖީންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ކުންުފނިތަކުން ގުޅިގެން  (ޒ)  
 ؛މަސައްކަތްކުރުން

. ނަމަވެްސ ކޮޓަރިތަކުގައި ޙ ޖީން ބޭތިއްުބމުގައި ދެޖިންސު ވަކިން ބޭތިއްބުން (ޓ)  
 ؛މަޙުރަމުން މިކަމުން އިސްތިސްނ ވ ނެއެވެ

ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ އިހުމ ލުން ޙައްޖުގެ  ،އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުރެ ކުންފުންޏ އި (ޔ)  
ނަމަ، އެ ޙ ޖީއެއްގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ  ވ ޖިބެއް ޙ ޖީއަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ

އިސ އެއް ނެގުމަކ ނުލައި ކުންފުނިްނ ކޮށްދިނުމަށް ޙ ޖީގެ އަތުން އެއްވެސް ފަ
 ؛ޙ ޖީއަކަށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން އެ ދިނުމ އި،ފިދްޔަ

ފައި ދަުތރު ނުކުރެވޭ ޙ ޖީން އިމުސްކުޅިކަމުން ނުވަތަ ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގަ (ޕ)  
ނުވަތަ ވީލްޗެއަރ ފަދަ ވަސީލަތެއް  އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް އުފުލުަމށް ވެހިކަލް 

 ؛ނުންކުރުންބޭ

 ؛ޙ ޖީއަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ ފަރުވ ކުރެވޭނެ އިންތިޒ މު ހަމަޖައްސައިދިނުން (ޖ)  
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ޙައްޖުވެރިއަކު ގެއްލިއްޖެނަމަ، ޙައްޖުވެރިޔ  ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ  (ޗ)  
 ؛ކަންތައްތައް ކުރުން

ބަސް  މަތްަތކުގައި ކުރ ނަށް ދޭ ޚިދުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ  ފަރ ުތން ޙ ޖީން (ހ)ހ  
ފައި އިދަތުރުތަކުގައި، މުޢ މަލ ތުކުރަން އެނގޭފަދަ އިސް ފަރ ތެއް ބަހުގައި ކަނޑައަޅަ

 އަދި ؛ބެހެއްޓުން 

މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ދިވެިހރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް  (ށ)ހ  
ލުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޒަޕްރޮޕޯ މުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅިޔުމީހުން ގެންދި

 އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަުކރުން.

މަތިން ހެލްތު ސްކްރީނިންގ  މިނިސްޓްރީން އަންގ  ގޮތެއްގެ ،ޙައްޖަށްދ  އެންމެހައި ޙައްޖުވެރިން  .16 ހެލްތު ސްކްރީންކުުރން 
 ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.

ބެހޭ ގޮތުްނ ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔ ގެ އިމިގްރޭޝަނުން  ވިސ ޖެހުމ  މަށްޔުޙައްޖަށް ދި .17 ޙަްއޖު ިވސ ޖެހުން 
ތިރީގައި  ،ފައިވ  އެންމެހަިއ ގަވ އިދުތަކަށް ކުންުފނިތަކުްނ ޢަމަލުކުރުމ އެކުއިލައިއެކުލަވަ

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތަަކށް ސަމ ލުކަން ދޭންވ ނެއެވެ.

ދީ ޢަރަިބއްޔ ގެ އެމްބަސީއަށް ސަޢޫމިނިސްޓްރީން އެޓެސްޓްކޮށް  ،މަޙްރަމު ލިސްޓު )ހ(  
 ؛ހުށަހެޅުން

އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުްނނަށް ޙައްޖު ވިސ  ޖެހުމަށްޓަކައި )ސ ޅީސް ފަހެއް(  45 )ށ(  
މަޙްރަމެއްކަން އަންގައިދޭ  ގޮތުންއ  އެކު ދަތުރުކުރ  މަޙްރަމަކީ ޝަރުޢީއޭނ 
 ؛ންތައް ހުށަހެޅުންޔުލިޔެކި

 ގސްކްރީނިން ހެލްތު ،އިވެކްސިން ޖަހަމިންގަނޑަކަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅ   )ނ(  
 އަދި؛ ފުރިހަމަކުރުން

 ބަޔޯ މެޓްރިްކ ނެގުން.ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ އެމްބަސީން ގަބޫލުކުރ  ތަނަކުން  )ރ(  

 ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެދަުށން ޙައްޖަށް ގެންދ  މީހުންގެ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެ )ހ( .18 މަޢުލޫމ ތު ދިުނން 
ކުރިން ދުވަހުގެ ( ވިހި) 20ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ  ުފސީލު،ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތުގެ ތަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެެވ.

ޙައްޖަށް ފުރ  މީހުންގެ ނަމ އި،  ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 10ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ  )ށ(  
 ،ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރ އި، ނަްނބަރ އިއެޑްރެހ އި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑު 

 ފޮޓޯ ހިމެނޭ ތަފުސީލީ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެެވ.
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މީގެ އިތުރުންވެސް މިނިސްޓްީރން ވަކި މަޢުލޫމ ތެއް ބޭުނންެވގެން އެދޭ ކޮންމެ  )ނ(  
 ލަތެއްގައި އެ މަޢުލޫމ ތެއް ފޯުރކޮށްދޭން ވ ނެއެވެ.ހ 

 ޙަްއޖު ދަުތރުަގއި ިދމ ވ 
 ކުއްލި މަްއސަލަތައް 

 އެްނގުން 

 ،ދިސ ތައްހ ށް ދިމ ވ  ކުއްލި ޔަ ޙައްޖުދަތުރަށް ފުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރ އްޖެ އައުމ  ހަމަ  .19
 ޙައްޖު މިޝަން މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވ ނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތިންތިރީގައިވ  

ލެއްގައި ނުވަތަ މަދީނ ގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހޮސްޕިޓަ ގެ ޙ ޖީއަކު ބަލިވެގެން މައްކ  )ހ(  
 މިޝަނަށްޙައްޖު  ވަގުުތން  ،ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު މީހަކ   އެ ،އެނދުމަތިކޮށްފިނަމަ
 އަންގަންވ ނެއެވެ.

ޕޯޓެއްގައި ނުވަތަ ފުރ  އެއ ޕޯޓެއްގައި ޙައްޖު ދަތުރުމަތީގައި މަޑުކުރ  އެއ  )ށ(  
 މިޝަނަށްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޙައްޖު  ޙައްޖުވެރިއަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ައންގަންވ ނެއެވެ.

ލަތު ދަށްވެގެްނ ހ ޙައްޖުގެ ދަތުރުމަތީގެ އެއްވެސް މަންޒިލެއްގައި ޙ ޖީއެއްގެ ޞިއްޙީ  )ނ(  
ނުަވަތ  މިޝަނަށްދަތުރުނުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޙައްޖު 

  އެކަން އަންގަންވ ނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް

 ވަގުތުންމީހަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު  އެ  ،ޔ ގައި ޙ ޖީއަކު ނިޔ ވެއްޖެނަމައްސަޢޫދީ ޢަރަބި )ރ(  
 އަންގަން ވ ނެެއވެ.  މިޝަނަށްޙައްޖު 

ސަޢޫދީ  ،ންފަރ ތްތަކު ދީފައިވ މުގެ ހުއްދަ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި .20 މީޑިއ އަށް މަޢުޫލމ ތު ދިނުން 
 ޙައްޖު މިޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. ދޭންވ ނީމަޢުލޫމ ތު  ށްޢަރަބިއްޔ ގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި މީޑިއ އަ

 ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދ ކޮށް ނިމިގެން އެނބުރި ދިވެހިރ އްޖެއަށް އަންނަތ   )ހ( .21 ޙަްއޖު ރިޕޯޓު ހުށަހެުޅން 
 ، ގެންދިޔަ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންޙައްޖަށް މީހުން ،ތެރޭގައި  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 30

 ފައިތައްޔ ރުކޮށް "ޙައްޖު ރިޕޯޓު" ށްއެއްގޮތަ މިނިސްޓްރީން ދޭ އޮނިގަނޑ  
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެެވ.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ، ެއ ދަތުރެއްގެ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ،ކޮންމެ ޙައްޖު ދަތުރަކަށްފަހު (ށ)  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15 ފޯމެޓުގައި ތައްޔ ރުކޮށްފައި، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފައިވ 

 ދަތުރު ރިޕޯޓ އެކު ،ތެރޭގައި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަަހޅަންވ ނެއެވެ. އަދި އޭގެ ކޮޕީ
ގަިއ  3 ޖަދުވަލު، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު މިނިސްޓްރީއ  ހިއްސ ކުރަންވ ނެއެވެ.

 ފައިވ ނެއެވެ.ހިމަނައި

ދިވެިހރ އްެޖއަށް ލިބޭ ކޯޓ ގެ 
ރުން ދިވެިހން ަޙއްޖަށް ބޭ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ އިން ދިވެހިރ އްޖެއަށް ހަމަޖައްސ  ކޯޓ ގެ ބޭރުްނ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ޙައްޖުގެ  .22
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 ވ ެނއެވެ. ތިރީގައިވ  ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ،ނަމަ އަޅުކަން އަދ ކުރަން ދ  ދިއުން 

ެތރޭގައި ޙައްޖު ވިސ   ދުވަހުގެ)ތިނެއް(  3ޙައްޖު ވިސ  ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ހ( 
، ތ އިހަމަޖެހުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތ އި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ އަށް ކުރ  ދަތުރ  ބެހޭ މަޢުލޫމ 

ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމ ތު  ޤައުމުގައި ހުރުމުގެ އިންތިޒ މް ހަމަޖެހިފައިވ  ގޮތ  އެ
 ންގަންވ ނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް އަ

 އަޅުކަން އަދ ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެްނ، ޙައްޖުގެ ހުވިސ  ހަމަޖެހުމަށްފަ )ށ( 
ގުޅިގެން ދިމ ވ  މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމ   މ އްކުއެކަމަށް އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ފައިސ  ދެ

  ފަރ ތަކުންނެވެ. އުފުލ ނީ އެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  ޚިލ ފުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް  )ނ( 
 އުފުލ ނީ  ހަމަ ޒިންމ ކަމުގެ ފުރި އެ ،އެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަމައްސަލަ

 ފަރ ތަކުންނެވެ. އެ

ލިބިފައިވ   މުގެ ހުއްދަޔުލުގެ ދަށުން ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިސޫއު މި .23 ކޮށްގެން ުނވ ނެ ކަންތަްއތައް 
ކޮށްެގްނ  ކަންތައްތައްވި ރ އްޖެއިން ޙައްޖަށްދ  ފަރ ތްތަކުން ައންަނނި ،ކުންފުނިތަކ އި
 ނުވ ނެއެވެ. 

 ،ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްަދ ލިބިގެން މެނުވީ މި އުސޫލުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  (ހ)  
މުގެ ެއއްވެސް މުޢ މަލ ތެއް ޔުގެންދި ޙައްޖަށް މީހުންކުން އެއްވެސް ކުންފުންޏަ
  ކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ.

 އެއްވެސް ފަރ ތަކުން ، ކުންފުންޏަކަށް މެނުވީމިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފަިއވ  (ށ)  
ފައިސ  ދައްކައިގެން ނުވ ނެއެވެ. އަިދ ެއކަން ކަށަވަރުނުކޮްށ  މަށްޔުޙައްޖަށް ދި

ކަމުގެ ޒިންމ   އެ ،އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމ ވެއްޖެނަމަ  ،ފައިސ  ދެއްކުމަށްފަހު
 ފަރ ތަކުންނެވެ. އުފުލ ނީ އެ

ގަވ އިދުތަކ ިއ  އިސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ ޤ ޫނނ  މުގައި ދިނުޚިދުމަތް ގެޙައްޖު (ނ)  
  ، މިންގަނޑުތަކ  ިޚލ ފަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުްނ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ އުސޫލުތަކ އި

 ޖެހޭނީ އެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.އުފުލަން ކަމެއްގެ ޒިންމ   އެ

ްނފުނިތަކުގެ ހަވ ލުގަިއ ގެންދ  ކުންފުނިތަކ އި އެ ކު ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން (ރ)  
ނުވަތަ ޙައްޖަށް ގެންދ  މީހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ ދ ޚިލީ އެއްވެސް ހަރަކ ތެއްގައި 

ސިޔ ސީ އެއްވެސް ހަރަކ ތެއްގައި ބައިވެރިވުމ އި، އެފަދަ ކަމަކަްށ ވ ގިދޭފަދަ ޢަމަލެްއ 
 ނުވ ނެއެވެ.  ކޮށްގެން
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ން އެްއ ކޮޓަރިއެއްަގއި ބައިތިއްބައިެގން ކައިވެނި ހެޔޮވ  އަންހެުނންނ ިއ ފިރިހެނު (ބ)  
 ނުވ ނެއެވެ.

އެއްކޮޓަރިއެއްގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަިބއްޔ  ސަރުކ ރުން  (ޅ)  
 ވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބައިތިއްބައިެގްނ ނުވ ނެއެވެ. ކަނޑައަޅައިފައިވ  މިންވަރަށް

ތަ ރ އްޖެއިން ޙައްަޖށްދ  ފަރ ތްތަކުްނ، ގެންދ  ކުންުފިނތަކުން ނުވަ ޙައްޖަށް މީހުން (ކ)  
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތައް ހުއްދަ ނުކުރ  އެއްވެސް އެއްޗެއް 

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ އަށް އެތެރެކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ.

ނުލަިއ  )ސ ޅީސްފަހެއް( އަހަރު ހަމަނުވ  ައންހެނުްނ މަޙްރަމަކ  45އުމުރުން  (އ)  
)އަށ ރަ( އަހަރުނުވ  ފިރިހެން  18މުރުން އުއަދި  ންގޮސްގެން ނުވ ނެއެެވ.ޙައްޖަށް ގެ

 ނުލައި ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވ ނެއެވެ. ކުދިން ބެލެނިވެރިޔަކ 

ޖިސްމ ނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސ ނީގޮތުން ނުވަތަ ޞިއްޙީގޮތުްނ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން  (ވ)  
  ،ުފންޏަށް ފެްނނަ ފަރ ތެއްނަމަނުވ ކަމަށް ކުން އަދ ކުރުމަށް ކުޅަދ ނަވެގެން

ފަރ ތަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން )އެހީތެރިޔަކ އެކު ނަމަވެސް( އަދ ކުރެވޭނެކަމަށް  އެ
ދިވެހިސަރުކ ރު ގަބޫލުކުރ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުމ އެކީ 

 މެނުވީ ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވ ނެއެވެ.

ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގައި، ދިެވހިރ އްޖޭގައި ދީނީ ދީނީ އިރުޝ ދ އި  (މ)  
ދީީނ  ،ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވ  ފަރ ތެއް ލައްވައި ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމ އި

ޑުން  އުނދަގޫވ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެްނ ނނަސޭހަތްދިނުމުގައި އ ންމު އިޖުތިމ ޢީ މިންގަ
 ނުވ ނެއެވެ.

ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް ، ވެރިންގެ އަތުން ނަގ  ފައިސ ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ޙައްޖު (ފ)  
 ހަމަޖައްސައިނުދީ އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ.

ކުރަމުންދ  ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދ ރ އަކުން ޛުޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީ (ދ)  
ހަކަށް ހ ޒިރުވުމަްށ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވަކި އިދ ރ އަކަށް ވަކި ދުވަ އެ

އެ އިދ ރ އެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ނެތި ޙައްޖުގެ  ،އަމުރުކޮށްފައިވ  ފަރ ތެއްނަމަ
 އަޅުކަމަށް އެ މުއްދަތުގައި ގެންގޮސްގެން ނުވ ނެއެވެ.

އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުރެ ޙައްޖަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް މި އުސޫލުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   (ތ)  
ފައިސ  ނަގައިގެން ނުވ ނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރ ތެއްގެ އަތުން  ފަރ ތެއްގެ އަތުން

 ފައިސ  ނެގުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ.
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ވ ލުގައި ހަކުންފުނިތަކުގެ  ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދ  ކުންފުނިތަކ އި އެ (ލ)  
ކަމެއް  ދ  މީހުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  ޚިލ ފު އެއްވެސް ޙައްޖަށް

 ށްގެން ނުވ ނެއެވެ.ކޮ

ވުރެ  ދަދަށްއަމުގެ ހުއްދަ ލިިބަފއިވ  ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (ގ)  
މުގެ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި މ އި،ޔުއިތުރަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި

ކުންފުންޏެއްގެ  ހުއްދަ އެ އަހަރަކު ލިބޭ ކުންފުނީގެ ނިޝ ން ފިޔަވައި އެހެން
 ށްެގން ނުވ ނެއެވެ.ނިޝ ން، ޙައްޖުގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮ

މަށްޓަކައި ދިވެހިރ އްޖެއަްށ ލިބިފައިވ  ކޯޓ ެގ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (ޏ)  
 ގޮސްގެން ނުވ ނެއެވެ.ޙައްޖަށް ގެން ންނެިތ ބިދޭސީ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ

 މަްށ ޔު ކުންފުންޏަކުން، ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއެއްވެސް (ސ)  
ނެތި އެހެން  އެއްމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ،ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވ  ކޯޓ  އެ

 އިގެން ނުވ ނެއެވެ.ވިއްކަނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ީދ 

ދިވެހިރ އްޖެއިން  ލުގައިޒަހެޅި ޕްރޮޕޯމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި (ޑ)  
 ،ފައިވ  އަގުގެ އިތުރުންއިޙައްޖަށް ގެންދ  މީހުންގެ އަތުން ނެގުމަށް ހުށަހަޅަ

ލިއުމަކުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްަދ ލިބިގެން ެމނުވީ ޙައްޖަށް ެގންދ  މީހެއްގެ އަތުްނ 
 ގައިގެން ނުވ ނެއެވެ.އެއްވެސް ފައިސ އެއް ނަ

 ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ  ކުންފުނިތަކ އި، ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ ދިވެހިރ އްޖެއިން (ޒ)  
 ތެރޭގައި ޙައްޖުގެ ރޫޙ  ޚިލ ފު އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ.

ލ  ޚިލ ފަށް ސޫޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ  ކުންފުްނޏަކުން އަދި ޙައްޖަށްދ  މީހަކު މި އު (ޓ)  
 ށްގެން ނުވ ނެއެވެ.ކޮ އެއްވެސް ޢަމަލެއް

މި އުސޫލ  ޚިލ ުފވ  
 ފަރ ތްތަކ ެމދު ފިޔަަވޅުެއޅުން 

މި އުސޫލުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުނުކޮށްިފަނމަ، މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ   .24
 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔ ރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައިވ   މިނިސްޓްރީއ އި ހުއްދަ ދީފައިވ  ކުންފުންޏ  )ހ(  
 ؛ރިމަނ ކުރުންޖޫ ގޮތުގެ މަތިން

ހުއްދަ ދީފައިވ  ކުންފުންޏަށ އި، އެ ފަރ ތަކަށް ދީފައިވ  ހުއްދަ ބ ޠިލުކުރުން ނުވަތަ  )ށ(  
ހުއްދަ ދީފައިވ  ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުން ހިމެނޭ އެހެން ކުންުފންޏެއްވެސް ޙައްޖަށް 

 ؛ވޭ ގޮަތށް ސަސްޕެންޑް ކުރުންމީހުން ނުގެންދެ
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މައްސަލައިގެ ބ ވަތ އި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ މަްއސަލައަކީ ޖިނ އީ  )ނ(  
މޯލްޑިވްސް  ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ،މައްސަލައެއްނަމަ

 ނީރއެޓަ ،އަދި އެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްނަމަ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
 .ވުންޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނު

މި އުސޫުލގެ ދަށުން އެޭޅނެ 
 ފިޔަވަޅުަތއް 

ވަނަ މ އްދ ެގ )ށ( އ އި )ނ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި  24މި އުސޫލުގެ  .25
 ންނެވެ.ނިވި ގޮތުގެ މަތިޢަމަލުކުރ ނީ އަންނަ

ދި ުހށަހަޅ  ލިޔެކިޔުންތަކ އި ދެވޭ މުެގ ހުއްދައަށް އެޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ހ(  
މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދޮުގ މަޢުލޫމ ތު ހިެމނޭ ލިޔުމެްއ ހުށަހަޅައިފިކަން 

 ލްޒަޕްރޮޕޯހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހެޅި  ،ފަރ ތަށް އެަކން އެންގުމ އެކު އެ ،އެނގިއްޖެނަމަ
ކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ބ ޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ކުްނފުންޏަކަށ އި، އެ ކުންފުނީގެ ިޑރެ

މުގެ ޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރ ތެއް ހިެމނޭ ކުންފުންޏަކަށް
)ިތނެއް( އަހަރުުދވަހަށް ސަސްޕެންޑް  3ހުށަހެޅުން،  ލްޒަޕްރޮޕޯހުއްދައަށް އެދި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

 ޏަކަށ އި، އެ ކުންފުން ،މި އުސޫލުގެ އެއްވެސް މ އްދ އަކ  ޚިލ ފުވެއްޖެނަމަ )ށ(  
އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އެއްވެްސ ފަރ ތެއް ހިމެޭނ 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު ޙައްޖަށް މީހުން  3ކުރިއަށް އޮންނަ  ،ކުންފުންޏަކަށް
 މުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ޔުގެންދި

ވުރެ އިތުރަށް ށްއިވ  އަގަމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފަޔުޙައްޖުވެރިން ޙައްޖަށް ގެންދި )ނ(  
އަިދ ޙ ޖީންނަށް ދޭން  ،އެއްވެސް ފައިސ އެއް ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން ނަގައިފިނަމަ

އެއްބަސްވެފައިވ  އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަކަރ ިއ ޙީލަތުން އެއްވެސް 
 ބޯޑުގެ އެ ކުންފުންޏ އި، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ،ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ

އެއް މުގެ ހުއްދަޔުމެންބަރަކު ހިމެނޭ ުކންފުންަޏކަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެްނދި
 ނުދެވޭނެއެވެ.

ނުލައި  މުގެ ކޯޓ  ލިބިފައިވ  ކުންފުންޏަކުން މަޤުޫބލު އުޒުރަކ ޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ރ(  
ށް މީހުން ޙައްޖަ ދުވަހު( އަހަރުތިނެއް) 3ވިދިގެން އަންނަ  ،ކޯޓ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެއެ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ މުގެ ހުއްދަ ޔުގެންދި
ޮގތަްށ ކޯޓ  ދޫކޮށްލުމުްނ  ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މެންބަރަކު ހިމެނޭ ުކންފުންޏަކަށް 

 ކުންފުންޏަކުން  އުފުލަންވ ނެއެވެ. ދިމ ވ  މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހ  ޒިންމ އެއް އެ

ގަިއ ބަޔ ންކުރ  ޚިދުމަްތ  )ތ( އ އި)ދ(  އ އި ވަނަ މ އްދ ގެ )ފ( 6ލުގެ ސޫ އުމި )ބ(  
މިނިސްޓްރީން  ،ފައިވީ ނަމަވެސްއިދިނުމަށް އެއްބަސްވ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަ
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އެއް ކުންފުންޏަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ޚިދުމަތް  ،ބަލ ބެލުުމން އެއްފަރ ތަކުން
ފަރ ތެއްގެ ނަން ހުރިހ  ކުންފުންޏެއްގެ  ، އެދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ ނަމަ

)ދޭއް(  2ލްތަކުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރ ތްތައް ކުރިައށް އޮތް ޒަޕްރޮޕޯ
ޢުމްރ އަށް  އިއަހަރުދުވަހު އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޙައްޖަށ 

ތުގައި އިތުރު ނަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ނުދެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ހ ލަ
 ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިތަކަށް ދެޭވނެއެވެ.

މުގެ ހުއްދަ ލިބޭ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ޅ(  
ދިނުމަށް އެއްބަސްވ  ޚިދުމަްތތަކ އި ކޮށްދިނުމަށް އެްއބަސްވެފައިވ  ކަންކަްނ 

ޖެހޭ ޚަރަދެއް ނުވަތަ ޚަރަދުތަކެއް ނުކޮށް އޮތްަކްނ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން
ކަންކަން   އެގެރެންޓީން ޕަރފޯމަންސް މިނިސްޓްރީއަށް ސ ބިތުވެއްޖެނަމަ،

 އިޚްތިޔ ރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ހަމަޖެއްސުމުގެ

ފަރ ތްތަކުން ތިރީގައި  މުގެ ހުއްދަދެވޭޔުލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިސޫމި އު .26 ސުލޫކީ މިންަގނޑު 
 ފައިވ  ކަންތައްތަަކށް ުފރިހަމައަށް ބޯލަނބަންވ ނެއެވެ.ށްބަޔ ންކޮ

 ،މ  ގުޅުންހުރި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤ ނޫނުތަކ އި، ގަވ އިދުތަކ އިޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ހ( 
 ؛ލުތަކަށް ތަބ ވުންސޫއެންމެހައި އު

، ސަޢޫދީ ޢަރަިބއްޔ ގެ ޤ ނޫނުތަކ އިމ  ގުޅުންހުރި ޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ށ(

 ؛ލުތަކަށް ތަބ ުވންސޫއެންމެހައި އު ،ގަވ އިދުތަކ އި

މުގެ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޔުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި )ނ(
 ،ތަކ އިންއ ންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ނިްނމ  ނިންމު ،ދޭ އިރުޝ ދުތަކ އި ފަރ ތުން

 ހަމަޖެހިފައި އޮންަނ އުސޫލުގެ ތެރެއިްނ  ،ތަކަށް ތަބ ވުމ އިއިދ ރީ ފިޔަވަޅު
 އަދި  ؛ންކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރ  އިލްތިމ ސްތަކަށް ތަބ ވު އެ

މުގައި ދިމ ވ  އެއްވެސް ކަމެއްގެ ޔުލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިސޫމި އު )ރ(
 ކ ރ އި، މިިނސްޓްރީ ބަދުނ މުވ  ުލތަކުގެ ބޭރުން ސަރުސޫސަބަބުން، ހަމަޖެހިފައިވ  އު
 ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން.

ންޖެޭހ ހުށަހަޅައެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ފޯމުންނެވެ.  ، އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވ  ހުށަހަޅ ނީމި 27 ޝަކުވ  ހުށަެހޅުން 
 ަފއިވ ނެއެވެ.ގައި ހިމަނައި 2 ޖަދުވަލު، ފޯމު

މި އުސޫުލގައި ުނހިމެނޭ 
 ން ކަމެއް ެމދުެވިރވު

ނުވަތަ ޚ އްޞަ ހ ލަތަކ  ގުޅިގެން  ،ނަމަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ  މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައި ނުވ  .28
 ކަމެއް ނިންމ ނީ މިިނސްޓްރީންނެވެ. ނަމަ، އެ ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ 
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މޯލްޑިްވސް ަޙއްޖު 
ކޯޕަރޭޝަން 

 އިސްިތސްނ ކުެރވޭ ކަންކަން 

ިވ މ އްދ ތައް ފިޔަވައި އެނޫްނ މ އްދ ތަކުން މޯލްޑިވްސް ޙައްުޖ ގެ އަންނަނިމި އުސޫލު .29
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިސްތިސްނ  ވެގެންވެއެވެ.

 ؛10މ އްދ   .1
 ؛15މ އްދ   .2
 ؛16މ އްދ   .3
 ؛17މ އްދ   .4
 ؛19މ އްދ   .5
 ؛20މ އްދ   .6
 ؛21މ އްދ   .7
ގެ )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ކ(، )އ(، )ވ(، )މ(، )ދ(، )ތ(،  23މ އްދ   .8

 ؛)ޏ(، )ސ(، )ޒ( އަދި )ޓ()ލ(، )ގ(، 
 ؛26މ އްދ   .9

 ،27މ އްދ   .10
 .28މ އްދ   .11

ނުވަތަ ޢިބ ރ ތެްއ  ލަފުޒެއް ނުަވތަ އެ  ،ނަމަ ނުވ   ލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިސޫމި އު .30 މ ނަކުރުން 
 ލަފުޒުތަކ އި ނަމަ، ތިރީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ގޮތަކަށް މ ނަ ނުކުރެވޭ  އޮތްގޮތުން ސީދ  އެހެން

 ތްތައް މ ނަކުރެވޭނީ އަްނަނނިވި ގޮތަށެވެ.ޢިބ ރ 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދީނީ ކަންތަްއތައް  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުެނަފއި އެވަނީ (ހ)  
 ވ ލުވެފައިވ  ދައުލަތުގެ ވުޒ ރ އަށެވެ.  ހައިރަކު  ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން އެ

ދީނީ ކަންތަްއތައް  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ،" ކަމަށް ބުެނަފއި އެވަނީ"މިނިސްޓަރު (ށ)  
 ވ ލުވެފައިވ  ދައުލަތުގެ ވުޒ ރ ގެ ވަޒީރަށެވެ.ހައިރަކު  ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން އެ

 96/10ޤ ނޫުނ ނަންބަރު  ،އެވަނީ "މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބުެނފައި )ނ(  
ޖު "މޯލްޑިވްސް ޙައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން 95)ކުންފުންޏ  ބެހޭ ޤ ނޫުނ( ގެ 

ފައިވ  ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ އިކޯޕަރޭޝަން" ގެ ނަމުގައި އުފައްދަ
 އްސ ވ  ކުންފުންޏަށެވެ.ހި

މުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޔު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،އެވަނީ "ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި )ރ(  
 ކަމަށް ހުއްަދ ދީފައިވ  ކުންފުންޏަށެވެ. ކުންފުނި ނުވަތަ އެ

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ،އެވަނީ "ޑިރެކްޓަރ/ޑިރެކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ()ބ  
 ބަރުންަނށެވެ.ންމެ

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނ  ގުޅޭ އެންމެހައި ، "ޙައްޖު މިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  
 ލ އިލަވަކަންކަން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ ގައި ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން އެކު
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 ރަސްމީ އޮފިޝަލުންގެ ޓީމަށެވެ.

 ލުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔ ންކޮްށފައިސޫމި އު ،"ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (ކ)  
ދުވަްސ ހޮނިހިރު، ދުަވހ އިހިނދަކު، ސަރުކ ރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކ އި، ހުކުރު އިނުވ ހަ

 .ދުވަހަށެވެ ހެއް(ފަ) 5ތ ގެ މަސައްކަތު ހަފު އިނުހިމަނަ

ތަޙުޤީޤީ އިދ ރ އަކުން ޚިޔ ނ ތް/ފައިސ ގެ  ،ވަނީއެ "ތުހުމަތު" ކަމަށް ބުނެފައި (އ)  
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯެޓއްގައި މައްސަލައެއް  ، ންޔުއެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދި

 ދިޔުމަށެވެ. ހިނގަމުން

ންނަށް ދިނުމަްށ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖުވެރި ،ވަނީއެ "ޙައްޖު ޕެކޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި (ވ)  
 އެއްބަސްވެފައިވ  ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

އ ންމު ހ ލަތުގެ ބޭރުން ހިނގ  އެންމެހައި  ،އެވަނީ "ކުއްލި ހ ދިސ " ކަމަށް ބުނެފައި (މ)  
 ކަންކަމަށެވެ.

ޔަތްކޮށް ލުތަކަށް ރިޢ ސޫބެހޭ މުއައްސަސ ތަކުން ކަނޑައަޅ  އު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔ ގެ ޙައްޖ  .31 އުސޫލަށް ަބދަލުެގނަުއން 
ލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ސޫއު ނުވަތަ ދިމ ވ  މުހިންމު ސަަބބަކ  ގުޅިގެން މި

 ލަތުގައި، ހ ލަށް ބަދަލުގެނެވޭ ސޫމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި މ އްދ ގެ ދަށުން އު
ޝ އިޢުކުރ   އެ އިޞްލ ޙު ދިވެހިސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،އެ އިޞްލ ޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށ ނީ

 ތ ރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ލު ސޫއު ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށ ނީ، ދިވެހިސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި މިސޫމި އު )ހ( .32 އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރުން 
 ޝ އިޢުކުރ  ތ ރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

މުގެ ޔުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމ އެކު، ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިސޫމި އު (ށ)  
ގައި ގައި ދިވެހިސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓު 5 ފެބުރުވަރީ 2018ގޮުތން  ބެހޭ ހުއްދަ ދިނުމ 

ލު" ސޫމ ބެހޭ އުޔުޝ އިޢުކޮށްފައިވ  "ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި
 ބ ޠިލުވީއެވެ.
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  1ޖަދުވަލު 

a  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒް 
 މ ލެ،        

    ދިވެހިރ އްޖެ.    

 އެގްރީމެންޓް ނަންބަރު:
 

 މުގެ ހުއްދަދީފައިވ  ކުންފުނިތަކ އި ޔު މީހުން ގެންދި  ޙައްޖަށް ވަނަ އަހަރު  ...
 އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒ  ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނ   މިނިސްޓްރީ

 ްހުއްދައަށް އެދުނު ކުންފުނީގެ ނަނ  

  ދިވެހިބަހުން:

  ޢަރަބިބަހުން:

  :އިނގިރޭސިބަހުން

 :ުހުއްދައިގެ ނަންބަރ 

 ތަޢ ރަފު 

 މުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެގޮތުން ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމެކެވެ. ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،މި އެއްބަސްވުމަކީ .1
މީހުން  ޖަށްޙައްތިރީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތަަކށ އި، ދިވެހިރ އްޖެއިން  ،ފަރ ތުންވެސް ދެ އި ހިމެނޭމި އެއްބަސްވުމުގަ

 ވ ނެއެވެ. ބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔ ންކުރ  ކަންކަމަށް  އެއްބަސްވެ، ޢަމަލުކުރަން މ ޔުގެންދި

  ބައިވެރިން 

)މީގެ ފަުހން  ........................މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒް )މީގެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ( އ އި  ،މަކީސްވުމި އެއްބަ .2
  އެއްަބސްވުމެކެވެ.ވެވޭ ކުންފުނި( އ  ދެމެދު

 
 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

  ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.އެެކއް) 1ފެށިގެން މީލ ދީ  ޚުންއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރ  ތ ރީ  ،މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ .3
 : .................. އިން .................... އަށެވެ.އެއީ ތ ރީޚު
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 އ ންމު މ އްދ ތައް 

އެ  ،މ ބެހޭ އުސޫލަށް ތަބ ެވ، އެ އުސޫލުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތަކަށް އިޙްތިރ މްކޮށްޔުއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިދިވެހިރ  .4
 ވ ނެއެވެ.  އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން

 މަތިންނެވެ.ޖެހޭނީ ތިރީގައިވ  ގޮތުގެ  ދ ން ބޭނުންވ  ފަރ ތްތަުކގެ އަތުން ފައިސ  ނެގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޙައްޖަށް .5
  އޮންނަންވ ނެއެވެ. އްވަކި ޚ އްޞަ ކަލެކްޝަން އެކައުންޓެ ގެދިވެހިރުފިޔ  ގެންދިޔުމަށް ފައިސ  ޖަމ ކުރުމަށް ށްޙައްޖަ 5.1

މި އެކައުންޓަށް ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ދައްކ  ފައިސ  ނޫން އެހެން ފައިސ އެއް ޖަމ ކޮްށގެން ނުވ ނެއެވެ. އަިދ 
މުޢ މަލ ތްތައް ިހންގަންވ ނީ މި އެކައުންޓު  އެންެމހައި ންފުންޏ  ދެމެދު ހިންގ  ފައިސ ގެޙައްޖުވެރިޔ އ އި ކު

 މެދުވެރިކޮށެވެ. 
 ،ކުންފުނީގެ ލޯގޯއ އި ތައްގަނޑު ހިމެނޭގޮތަށް ،މަށްޓަކައި ކުންފުންޏަށް ފައިސ  ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއްޔުޙައްޖަށް ދި 5.2

 ދޭންވ ނެއެވެ. ފައިސ  ދައްކ  ފަރ ތްތަކަށް ކުންފުނިތަކުން 
ލުގައި ޙައްޖުގެ ޒަމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ އެ ކުންފުންޏަކުން ުހށަހެޅި ޕްރޮޕޯޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދި 5.3

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެްއވެސް މީހެއްގެ އަތުން  ،ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ަބޔ ންކޮށްފައިވ  އަގަށްވުރެ އިތުރަށް 
  ނަގައިގެން ނުވ ނެއެވެ.ފައިސ އެއް

ޙައްޖަށް މީހުން  ،މަށް ިމނިސްޓްރީްނ ހުއްދަ ދީފައިވ  ުކންފުނިތަުކންޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދި 5.4
 ދަދަށެވެ.އަލިބިފައިވ  ކޯޓ ެގ  ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ މަށް އެޔުޙައްޖަށް ގެންދި ،މަށް ފައިސ  ނަގަންވ ނީޔުގެންދި

ވަނަ  18 ދިވެހިރ އްޖެއިްނ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމ ބެޭހ އުސޫލުގެ ،)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 5ގެ ފުރުމު ޙައްޖަށް 5.5
ވަނަ  14ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމ ބެހޭ އުސޫލުގެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ލިޔެކިޔުންތަކ އި، 

ގައި ހުރި ފައިސ ގެ އަދަދު އެނގޭޭނ ފަދަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް އެކަުއންޓު ްނުފނީގެ ކަލެކްޝަންމ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކު
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެެވ. 

 ދިވެހިރ އްޖެއިން ،ހުއްދަ ދީފައިވ  ކުންފުނިން ރ އްެޖއިން ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކަށް ކުރ  ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 5.6
 ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ރިޕޯޓ އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. 21 އުސޫލުގެމ ބެހޭ ޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި

 ( ގައިވ  ކަންކަނ5.6ް)  ( އ އ5.5ި)  ( އ އ5.4ި)  ( އ އ5.3ި)  ( އ އ5.2ި) ( އ އ5.1ިމި މ އްދ ގެ ) 5.7
ގައި ވ ގޮތުގެ މަތިން މ ބެހޭ އުސޫލުޔުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރ އްޖެއިން ޢުމްރ އަށް މީހުން ގެންދި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އިހުމ ލެއް

 ކުރެވޭެނއެވެ.  ފަރ ތަކ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ަނން އ ންމުކޮށް އިޢުލ ނު އެ
ށް ގެންދ  ފަރ ްތތަކަށް ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވ  ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ކުންުފނިތަކުން ޙައްޖަ .6

ގޮތުގެ މަިތން  މ ެބހޭ އުސޫލުގައި ވ ޔުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަޮކށްދީފައި ނުވ ނަަމ، ދިވެހިރ އްޖެިއން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިފެންވަރު
 ކުރެވޭެނއެވެ. ފަރ ތަކ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ަނން އ ންމުކޮށް އިޢުލ ނު އެ

 ،މުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައިޔުއްޖަށް މީހުން ގެންދިހުއްދައިގެ ދަށުން ޙަ ދިންދަދެވި، މަށް ހުއްޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި .7
މ ބެހޭ އުސޫލުގައިވ  ޔުށް މީހުން ގެންދިޙައްޖައޮޅުވައިލުމ އި މަކަރ އި ޙީލަތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، ދިވެހިރ އްޖެއިން 

 ކުރެވޭނެއެވެ. އެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ަނން އ ންމުކޮށް ިއޢުލ ނުފަރ ތަކ މެދު ިފޔަވަޅުއެޅޭނެ ގޮތުގެ މަތިން އެ
ކީރިތި ޤުރުއ ނ އި ސުންނަތ  އެއްގޮަތްށ  ،ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންތައްތައް ،ކޮންމެ ޙައްޖުވެރިއަކަށްވެސް .8

ްޓރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒުން މިނިސް ،ބެހޭގޮތުްނ ދިވެހިބަހުން ލިޔެ އުނގަންނައިދޭންވ ނެއެވެ. އަިދ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމ  
މަށް ޔުފ ސްކޮށްފައިވ  ފޮތްތައް ޙައްޖުވެރިންނަށް ދޭންވ ނެއެވެ. އަދި ަދުތރަށް ތައްޔ ރުވުމަށް ނަސޭހަތްތެިރވެ، ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި

ޙައްޖުވެރިޔ އ އެކު ވެފައިވ   ،ބެހޭ އުސޫލ އި މ ޔުއި، ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލ 
 ވ ނެއެވެ.  ހުރި ހުރިހ  ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދޭން އެއްބަސްވުމުގައި
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 ޙައްޖުވެރިންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް  ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތުން އެ މަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނިިވ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވ ނެއެވެ. .9
 ޤ ނޫނު އަސ ސީއ އި ޤ ނޫނުތަކ  ޚިލ ފުވ ފަދަ ގޮތަކަށް ދީީނ ނަސޭހަތް ނުދިނުން. އިސްލ މްދީނ އި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  9.1
ފަދަ ނުވަތަ އެ ޤ ނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކ   ތަޢ ރުޟުވ  ކަން ޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ޤ ނޫނ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަ  9.2

 ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޢުޡ ިއ އިރުޝ ދ އި ނަސޭހަތް ނުދިނުްނ. ޚިލ ފުވ ނޭ
ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރ  ގޮތްތަކ އި،  ދ ތުން މަޛްަހބީ ތަފ ތުުވންަތއް ހުރި ކަންކަމުގައި، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދ ކުރުމަށް ދީނީގޮ  9.3

 ކަންކަމަށް އިޙްތިރ މްކުރުން. އެ ޤައުމުގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ިނންމައިފައިވ  ކަންކަމަށް ފ ޑު ނުކިޔުމ އި، އެ
 ޅިވެރިކަމ އި ބައިބައިވުން އުފެދޭ ގޮތްގޮތަށް ވަޢުޡ އި އިރުޝ ދ އި ނަސޭހަތް ނުދިނުން.އި ނަފުރަތ އި ރުޔ އި ފަސ ދަޔ ފިތުނަ  9.4
 ގޮތަކަށް ދީނީ ަނސޭހަތް ނުދިނުން. ރަބިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި އ ންމު އުސޫލުތަކ  ޚިލ ފުވ ނެޢަސަޢޫދީ   9.5

ެބހޭ  މ ޔުއި، ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިލ ޒަ ޕްރޮޕޯމަށް ިމނިސްޓްރީއަށް ކުންފުިނން ހުަށެހޅިޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި .10
އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން  ވުމ އުސޫލ އި، ޙައްޖުވެރިޔ އ އެކު ވެފައިވ  އެއްބަސް

ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އ ންމުކޮްށ  އެވެ. އަދި އެ ފަރ ތަކ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ މ ބެހޭ އުސޫލުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެޔުގެންދި
 ކުރެވޭނެއެވެ. އިޢުލ ނު

 ނަމަ،  ކުންފުނީގެ އިހުމ ލުން ޙައްުޖގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ވ ޖިބެްއ އެއްވެސް ޙައްޖުވެރިއަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ .11
 ،ޙައްޖުވެރިއަކަށްއެ ވ ެނއެވެ. އަދި   ބަޔ ންކޮށްދޭންފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވައިލުމެއްނެތި ސ ފުކޮށް އެ ،ޙައްޖުވެރިއަކަށްއެ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ފަރ ތެއްގެ ހުއްދަ ބ ޠިލު ފަދަ ކަމެއްގައި އޮޅުވައިލައިފިނަމަ، އެ ވ ނެެއވެ. އެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކޮށްދޭން

 ދިމ ވ  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން 

ފަރ ތުން  ދެ ،މައްސަލަ ފުރަތަަމ ޙައްލުކުރ ނީ ،ފެދިއްޖެނަމަމި އެއްބަސްވުމުގައިވ  އެއްވެސް ކަމަކ މެދު ޚިލ ފެއް އު .12
 ،ދެން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރ ނީ ،ނުވެއްޖެނަމަ ގޮތަށް މައްސަލަ ޙައްލު  ޞުލްޙަވެރިކަމ އެކު ވ ހަކަދައްކައިގެންނެވެ. މި
 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 
 

 ގެނައުން  ލ ޙު ޞް އެއްބަސްވުމަށް އި 

ދެފަރ ތުން  އެ ލިޔުމުގައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ަބއެއްގެގޮތުގައި ލިޔުމުން އެކަން ހިމަނައި ،އްބަސްވުމަށް އިޞްލ ޙެއް ގެނެވޭނީމި އެ .13
 ސޮއިކޮށްގެނެވެ.

 ޖޫރިމަނ ކުރުން 

 ، ކުރެވޭނީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ަބޔ ންކުރ  ޖޫރިމަނ ތައް 24މ ބެހޭ އުސޫލުގެ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި .14
 އަންނަނިވި އަދަދުތަކުންނެވެ. ،މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

މ ބެހޭ އުސޫލުގެ ަދުށން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދ ރީ ެއއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ޔުދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދި 14.1
ރުފިޔ އ  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނ  )ފަސްހ ސް(   -/5,000 )އެްއހ ސް( ރުފިޔ އ އި -/1,000 ،ނުކޮށްފިނަމަ
 ކުރެވޭނެއެވެ.

މ ބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތ  ޚިލ ފަށް ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން ފައިސ  ޔުށް މީހުން ގެންދިޙައްޖަދިވެހިރ އްޖެއިން  14.2
ން ނުވ ެނކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މ ބެހޭ އުސޫލުގައި ކޮށްގެޔުނުަވތަ ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،ނަގައިފިނަމަ

ބެހޭ އުސޫލުގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ  ސުލޫކީ  މ ޔުނުވަތަ ދިެވހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ
ބެހޭ  މ ޔުނުވަތަ ޙައްޖުވެރިޔ އަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،ނަމަ ޑ  ޚިލ ފުވެއްޖެނމިންގަ
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ފޮތުގައި  ލްޒަޕްރޮޕޯށް އެދި ހުށަހެޅި ޔަޙައްޖުގެ ހުއްދަ ،ޙައްޖުވެރިޔ އ  ދެމެދު ވެވޭ އެގްރީމެންޓ އި ،އުސޫލ އި
  -/30,000 )ފަސްހ ސް( ރުފިޔ އ އި  -/5,000 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުދީފިނަމަ

 ރިމަނ  ކުރެވޭނެއެވެ.)ތިރީސްހ ސް( ރުފިޔ އ  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫ
ނުަވތަ ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން  ،ނަމަ ކުންފުނީގެ އިހުމ ލުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދ ނުކުރެވިއްޖެ އެއްވެސް ޙައްޖުވެރިޔަކަށް 14.3

)އެއްލައްކަ( ރުފިޔ އ    -/100,000 )ތިރީސްހ ސް( ރުފިޔ އ އި -/30,000  ،ނަމަ ނަގ  ފައިސ އަށް ޚިޔ ނ ތްތެރިވެއްޖެ
 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނ  ކުރެވޭނެއެވެ. ދެމެދުގެ

 އިޤުރ ރު 

، މި އެއްބަސްުވމުގެ ހުރިހ  މ އްދ ތަކެއް ކިޔައި ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރ ތުންެމ ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި .15

 ރުގައެވެ.އަމިއްލަ އިޚްތިޔ  ،ފަހުމްވެ، އެއ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އެ މ އްދ ތައް

 ކުންފުނީގެ ފަރ ތުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒުގެ ފަރ ތުން 

 ނަން: ނަން:

 :މަޤ މު  :މަޤ މު 

 :ސޮއި  :ސޮއި 

 ތ ރީޚު:                                    ތ ރީޚު:

 

 

 ހެކިން 

 ނަން: ނަން:

 ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ނަންބަރު:  ރައް  ދިވެހި  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ނަންބަރު:   ދިވެހި 

 :ސޮއި  :ސޮއި 

 :                                    ތ ރީޚު:ތ ރީޚު 
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2ޖަދުވަލު   

a 

 މ ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވ  ހުށަހަޅ  ފޯމު ޔު ށް މީހުން ގެންދި ޙައްޖަ  ދިވެހިރ އްޖެއިން 

 :ްޝަކުވ  ހުށަހަޅ  ފަރ ތ 
  ފުރިހަމަ ނަން:

  އިމީ އެޑްރެސް:ދ 

  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ނަންބަރު:

  ފޯނު ނަންބަރު:

   : އެ ތަފުސީލު ލިޔުމަށް( ،)ޝަކުވ  ރައްދުވ  ކުންފުނި ނުވަތަ ފަރ ތް ެއނގޭނަމަހުށަހަޅ  ޝަކުވ 
 

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

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

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

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

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

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

   
 ރަސްމީ ބޭނުމަށް: 

 ފޯމު ބަލައިގެން ފަރ ތުގެ 

  ތ ރީޚު:  ނަން:

  ސޮއި:  މަޤ މު:
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 3ޖަދުވަލު 

a 

  ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކަށް ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު ގެންދ  ކުންފުނިތަކުން ރ އްޖެއިން  ޢުމްރ އަށް މީހުން ޙައްޖ އި 

 ...................................................ކުންފުނީގެ ނަން: 

 އަދަދު  ނޯޓު: ފޯމުގައި ހުށަހަޅ  އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ޑޮލަރުން ލިޔުން އެދެމެވެ.

  މީހުންގެ އަދަދު  ޔަ ޙައްޖު ގެންދި  .1

އަރލައިން ޗ ޓަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ރ އްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓު ރ އްޖެއިން ބޭރުގެ އެ  .2
 ޖުމުލަ ޚަރަދު  ކުރި ގަތުމަށް 

 

  )ހ( ރ އްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ފްލައިޓް ޗ ޓަރުކުރުމަށް 

  )ށ( ރ އްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓުގަތުަމށް 

  ރަދު:ޖުމްލަ ޚަ  ރ އްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރި  .3

  ޚަރަދު  )ހ( ދަތުރުފަތުަރށް ކުރި

  )ށ( މުޠައްވިފް/އޭޖެންޓް ފީ 

  ޚަރަދު )ނ( ހުރުމަށް )ޮހޓެލް / ގެސްޓްހައުސް / ފޭލިގެއަށް( ކުރި

  ޚަރަދު )ރ( ކެއިންބުއިމަށް ކުރި

  ޚަރަދު )ބ( ބޭސްފަރުވ އަށް ކުރި

  ޚަރަދު  )ޅ( ރ އްޖެއިން ބޭރުގައި ތަކެތި ގަތުމަށް ކުރި

  އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ( ރ އްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކު ކުރި)ކ

 

 ކުންފުނީގެ ފަރ ތުން މަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދިނީ:

  .................................. މަޤ މު:  ............    ........................... ނަން:

   ތ ރީޚު:............................  ............................         ފޯނު ނަންބަރު:
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 ނޯޓު: 
  ިމި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ތިޔަ ފަރ ތުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމ ތަކީ ވަކިވަކި ޙައްޖު ކުންފުނި އެނގޭނެގޮަތށް ނުވަތަ ޢުމްރ  ކުންފުނ

 ަލ ހިސ ބުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޖުމު ،އެނގޭނެގޮތަށް ޝ އިޢުކުރެވޭނެ މަޢުލޫމ ތުތަކެއް ނޫނެވެ. މި ަމޢުލޫމ ތު ބޭުނންކުރެވޭނީ
 ތިޔަ ފަރ ތުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓ ނޭކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެމެވެ.  ،މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް

 ީމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް:މޯލްޑިވްސް ،މި ފޯމު ހުށަހަޅ ނ  ov.mvrms@mma.g .ެއަށެވ 
  ަމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ،ނުަވތަ އިތުރު މަޢުލޫމ ތެއް ބޭުނންވ ނަމަ ،މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެހީއެއް ބޭނުންވ ނަމ 

  ނަންބަރު ފޯަނށް ގުޅުން އެދެމެވެ. 3012143ނަންަބރު ފޯނަށް ނުވަތަ    3322268އޮތޯރިޓީގެ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rms@mma.gov.mv


 ުރގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކ                               1048  އަދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ
 

 

 

32 

 4ޖަދުވަލު 

 ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން  ލް ޒަ ރޮޕޯ ޕް 

ހިމެނޭ /  ލިޔެކިޔުން #
 ނުހިމެނޭ 

ނުވަތަ ޤ ނޫނީ  ގެލ  އެއްގޮތްކަން ބަޔ ންކޮށް ސަރުކ ރުގެ އޮފީހެއްސްރީގެ ކޮޕީ )އަކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަ 1
 ؛ފައިވ  ކޮޕީ(އިވަކީލެއްގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަ

 

ނަން، ކުންފުނީގައި އެ މެންބަރުންގެ މަޤ މު،  ބަރުންގެންމެނޭ މެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހި 2
ގެ ކ ޑު މުއްދަުތ ހަމަނުވ  ، މެންބަރުންގެ އެޑްރެސް، ފޯުނ ނަންބަރު، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަންގައިދޭ

ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއ އި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެންމެ ަފހުން ގެނައި ބަދަލުގެ ލިޔުން )އަސްލ  ނުވަތަ 
ފައިވ  އި ގޮތްކަން ބަޔ ންކޮށް ސަރުކ ރުގެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ ޤ ޫނނީ ވަީކލެއްގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައެއް
 ؛ކޮޕީ(

 

  ؛ހިންގ  ގަވ އިދުގެ ކޮޕީ ،ކުންފުނީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދ އި 3

  ؛ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑްގެ ނަމޫނ  ކޮޕީ 4

  ؛ކުންފުނީގެ ބޯުޑން ފ ސްކޮށްފައިވ  ޤަރ ރުގެ ކޮޕީ މަށްޔުކުންފުނީގެ ފަރ ތުން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދި 5

ސ ފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން  ބަރުންގެ ކުުށގެ ރެކޯޑުންކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެ 6
 ؛ފައިވ  ފޯމުއިކަނޑައަޅަ

 

ތްކަން ކަށަވަރު ނެޏެއް ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ސ ބިތުވެފައިވ  ދަރަން 7
 ؛ފޯމެއްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރ  

 

ށް އެދޭ ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކ  ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޔަމުގެ ހުއްދަޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި 8
ޢަރަބިއްޔ ގެ އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ނުވަތަ މިކަމ  ގުޅުންހުރި މިނޫން އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ފައިސ އެއް 

 ޚަލ ޞްކޮށްފައިވ ކަމަށް ުނވަތަ އެ  އިފައިސ  ަދއްކަ އެއްަބސްވެފައިވ  ގޮތަށް އެ ،އްކަން ޖެހިފައިވ ނަމަދަ
އެކަން ބަޔ ންކޮށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފ ސްޮކށްފައިވ   ،ނުވ ނަމަ ފަދަ ފައިސ އެއް ދައްކަންޖެހިފައި

 ؛ޤަރ ރެއް

 

)ދޭއް(  2ފ އިތުވެދިޔަ  ،އިލް ހުށަހަޅ  އަހަރ ޒަޕޯށް އެދި ޕްރޮ ޔަމުގެ ހުއްދަޔުޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި 9
ހުއްދަ އޮންނަ ފަރ ތަކުން އަހަރުދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ ފައިޭނންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަްނޓ އި، އޮިޑޓްކުރުމުގެ 

 ؛ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީފައިވ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓ އި، އޮޑިޓްކުރި ފަރ ތުގެ އޮޑިޓްކޮށްއޮޑިޓް
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ކުންފުނީގެ އެއްވެސް  ށް އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ އެޔަމުގެ ހުއްދަޔުޖަށް މީހުން ގެންދިދިވެހިރ އްޖެއިން ޙައް 10
ފައިވ ނަަމ، އެއްަބސްވެފައިވ  ގޮތަށް ގަވ އިދުން ޭބންކަށް އިޑިރެކްޓަރަކު އެއްވެސް ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގަ

 ަނގައިފައި ލޯނެއް އަދިމ އި، ލިޔު އެ ،ބޭންކަކުން ހޯދައި ފައިސ  ދައްކަމުންދ ކަމުގެ ލިޔުމެއް އެ
 ؛އެކަން ބަޔ ންކޮށް ކުްނފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ޤަރ ރު ،ނުވ ނަމަ

 

ދީނީ ނަސޭހަތ އި އިރުޝ ދުދިނުމަށް ގެންދ  ފަރ ތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމ ތ އި، ޙ ޖީންނަްށ ދީނީ  11
މަށް ޔުްނ ކުންފުންޏަކ އެކު ޙައްޖަށް ދި ތ އި ދީނީ އިރުޝ ދު ިދނުމަށް އެއްބަސްވ ކަމ އި، އެހެ ސޭހަނަ

ތ ިއ ދީނީ އިރުޝ ދު ދިނުަމްށ ފޮނުވ  ސޭހަނުވ ނެކަމުގެ ސިޓީއ އި، ދީނީ ނަ އެއްބަސްވެފައި
އޭނ ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ،ތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއ އިސޭހައަށް ދޫކޮށްފައިވ  ދީީނ ނަޔ ޢިލްމުވެރި
 ؛ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ   ކ ޑުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވ ، އަންގައިދޭ

 

ޚިދުމަތް  އެ، ްއޙީ އެހީތެރިޔ އ އި ނަރުސްޞިމަތްދިނުަމށް ގެންދ  ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޙ ޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދު 12
ނުވ ނެކަްނ  މަށް އެއްބަސްވެފައިޔުއެހެން ކުންފުންޏަކ އެކު ޙައްޖަށް ދި ،ދިނުމަށް އެއްބަސްވ ކަމ އި

ެގ ކޮޕީ ކ ޑު މުއްދަތު ހަމަނުވ ، ފަރ ްތތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ންކުރ  ސިޓީއ އި، އެބަޔ 
ގެ ކޮޕީއ އި، ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔ އ އި ނަރުހަށް ޕ ސްޕޯޓުނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ  

 ؛ލިބިފައިވ  ޞިއްޙީ ފަރުވ  ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

 

ކޮށްދިނުމަށް  އެކަން ،ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިން ،އެހީތެރިވުމަށް ގެންދ ޙ ޖީންނަށް  13
ނުވ ނެކަން ބަޔ ންކުރ   މަށް އެއްބަސްވެފައިޔުއެހެން ކުންފުންޏަކ އެކު ޙައްޖަށް ދި ،އެއްބަސްވ ކަމ އި
ނުވަތަ މުއްދަތު  ގެ ކޮޕީކ ޑުމުއްދަތު ހަމަނުވ   ،ަރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ފަރ ތުގެ ދިވެހި ސިޓީއ އި، އެ

 ؛ގެ ކޮޕީޕ ސްޕޯޓުހަމަނުވ  

 

ވ ލުެވގެންދ  ހަކުންުފީނގެ ފަރ ތުން ޙ ޖީންނ   ،ޙައްޖު ދަތުރުގައި ޙ ޖީންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި 14
ފަރ ތުން  ދެ  އެ ،އިބުގެ ވަނަވަރ އި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ލިޔުމ އިއޭނ ގެ ނަ ،އިސްވެރިޔ އ އި
 މަށް އެއްަބސްވެފައި ޔުތު އަދ ކުރުމަށް އެއްބަސްވ ކަމ އި، އެހެން ކުްނފުންަޏކ އެކު ޙައްޖަށް ދިމަސްއޫލިއްޔަ

 ؛ނުވ ނެކަން ބަޔ ންކުރ  ސިޓީ

 

ތ  ، އެއްވެސް ޤ ނޫނ ކ  ގުޅިގެން ދިެވހި ދައުލަތުގެ އިދ ރ އަކަށް ދައްަކންޖެހޭ ޓެކުހެއް 15 ނުވަތަ ފީއެއް،  ުނވ 
ލް ހުށަހެޅުމ  ހަމައަށް ޒަޕްރޮޕޯ ،ރޯޔަލްޓީއެއް ނުވަތަ ޖުރިމަނ އެއްތަ ނުވަކުއްޔެއް، ނުވަތަ  ،އަގެއް

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ  ،ދައްކަންޖެހިފައިވ  ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމުގައި ބަޔ ންކުރ 
 ؛ސް ފޯމުންޓެކްސް ކްލިއަރެ

 

  މޫނ . ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަކުންފުންޏ އި ޙ ޖީއ  16
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 ކުންފުނީގެ ފަރ ތުން ހ ޒިރުވި ަފރ ތް:

 ނަން: 

 މަޤ މު:

 ސޮއި:

 ތ ރީޚު:
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 ނަން:

 މަޤ މު:

 ސޮއި:
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