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 ލު ސޫ މާބެހޭ އު ޔު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ތަޢާރަފު 

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންާދ ކުްނފުނިތަކަށް އެކަމަްށ  ،މި އުސޫލަކީ .1

ހުއްދަދިނުމާއި، އެ ުކންފުނިތަކުެގ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުމާިއ، ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަްއ 

އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮަތށް ޙައްޖަށް މީހުްނ ، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި

ޢަަމލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުްނ މިނިސްޓްރީގެ ގެންދާ ކުންފުިނތަކުން 

ހިމަނައިފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޙައްޖަށް މީހުން  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެގޮތުން 

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ." ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ .2 ނަން 

 މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަިނވި މަގުސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމެވެ. .3 މަުގަސާދއި ބޭުނން 

 ގެޙައްޖަށް ދާ މީހުންންދާ ފަރާތްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެ (ހ)

 ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން.

ޙައްޖަށް ދާން ޭބނުންވާ ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  (ށ)

ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮްތތަކާއި، ފެންަވރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދިޔުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންުފނިތަކުން  (ނ)

 ދެމުންގެންދާ ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެެހއްޓުން. 
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، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތައް ޒިންމާދާރުކުރުވައި (ރ)

ހަދައިފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ޢަމަލުކުރުވުން.

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޭޅނެ 

ޕްރޮޕޯޒަލް  ،ފަރާތްތަކާއި 

 ހުށަހެުޅމުގެ ަޝރުޠުތައް 

 ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅޭނީ .4

 ކުންފުނިތަަކށެވެ. ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

އަދި ކުންފުނީެގ މަުގސަދުތަކުގެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (ހ)  

  ،ތެރޭގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން ހިމެނިފައިވާ

(ސައްތަ އިންސައްތަ) ދިވެހިންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުްނފުންޏެއް  100%

 ކަމުގައި ވުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަދި  (ށ)  

(ދޭއް) ައަހރުދުވަހުގެ  2ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީުހން ގެންދިއުމުގެ 

 ކުްނުފންޏަކަށް ވުން.ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 

ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހަޅާ  ،ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ޑަިއރެކްޓަރުންނަކީ (ނ)  

 ދުވަހާ ހަމަޔަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ނުވަތަ 

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއިޙުކުމެއް 

ފައިސާގެ ޚިޔާނާތާ ބެހޭ އެއްެވސް މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، އެަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި 

ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއް ކުންުފނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައި ނުވުްނ 

ޙުކުމް ނުވަަތ  ތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ބަލާނީ،(ޙުކުމެއް ކޮށްފައި ވޭ

ހަޅާ ދުވަހާ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަ ،ބަލާނީ ތަންފީޛުކޮށްފައިޭވތޯ ބެލުމުގެ ގޮތޮން

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އުސޫލުގައި  5ހަމަޔަށް 

ވަކި މުއްދަތެއް ބަލާނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ މިކަމުން 

 ވެގެން ވެއެވެ.)އިސްތިސްނާ

 (ރ)  

 

ށް އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމަޔަހުއްދަ، ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ބޯޑުަގއި

މަދަނީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ހިމެނޭނަމަ، ޙުކުމާ 

 އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ދިއުން.

ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް  (ބ)  

ނުވަތަ ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކާ ުގޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ަފއިސާއެއް 
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ނުވަތަ ގަވާއިދުން ފައިސާ  ،އެ ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ،ދައްކަންޖެހި

 ދައްކަމުން ނުދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ  (ޅ)  

ކުންފުންޏަކީ، އެއްވެސް ޤާޫނނަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުަލތުގެ އިާދރާއަކަށް 

ނުވަތަ ކުއްޔެއް،  ،ނުވަތަ ީފއެއް، ނުވަތަ އަގެއް، ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް

 ،ރިމަނާއެއްނުވަތަ ޖޫ ،ދަރަންޏެއްނުވަތަ ސާބިތު ، ނުވަތަ ރޯޔަލްޓީއެއް

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާ ހަމަޔަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި 

 ނުވުން.

ދިވެިހާރއްެޖއިން ަޙއްޖަށް 

މީހުން ެގންދިުޔމަށް 

އެަކމަށް ހުްއދަ ، ހުށަހެުޅމާއި 

 ދެޭވނެ މުްއދަތު 

ހުށަހެޅުމުގައްޔާއި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް  .5

 އަންނަނިވި ގޮތުެގ މަތީންނެވެ. ،ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ީމހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަައްށ އެދި  (ހ)

އެ އަހަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،ކުންފުނިތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހަޅާނީ

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުްއދައަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފައި 

އެކަމަށް ޚާްއޞަކޮށް  ،މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އިުޢލާނު ކުރުމުން

 މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުންނެވެ.

ރައިޓީރިއާ ނުވަތަ ލުއޭޝަން ކްއިވެ ،މިނިސްޓްރީން ކުރާ އިޢުލާނުގައި (ށ)  

 މިންގަނޑު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހޮޭވ ކޮންމެ  (ނ)  

           ،   ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްަދ ދެވޭނީ

 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 1

ހުށަަހޅާ ހުއްަދއަށް ެއދި 

ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

ތިރީގައި  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު .6

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް، ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު އެ ލިޔުންތައް 

 ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވާނީ

ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑާއެކު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސޮއި ހިމަނައިފައެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯޒަލް 

ނިން ފުރިހަމަކުރާ ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ވެސް ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑާއެކު ފޮތުގައި ކުންފު

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ  (ހ)  

 ؛ހުއްދަ އޮތް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ަތއްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ)

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަންނަނިިވ  (ށ)  

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެެވ.

 ؛ނަން )1(   

 ؛ކުންފުނީގައި މެންބަރުންގެ މަޤާމު )2(   

 ؛މެންބަރުންގެ އެޑްރެސް )3(   

 ؛ފޯނު ނަންބަރު )4(   

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ )5(   

 ؛ނުވަތަ  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދުގެ ކަްނކަން އެ އިރަކު  ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  )6(   

ވުޒާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް ޝީޓުގެ 

 އަސްލު.

 ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ. ،ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި (ނ)  

 ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގެ ނަމޫނާ ކޮޕީ. (ރ)  

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ކުންފުނީެގ ބޯޑުން  (ބ)  

 ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގެ ކޮޕީ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މެންބަުރންގެ ކުށުެގ ރިކޯޑު  (ޅ)  

 ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު.

ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ަފރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ސާިބތުވެފައިވާ  (ކ)  

 ދަރަންޏެއް ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ފޯމު.

ކުންުފނިްނ ޙައްޖުގެ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުެގ ހުއްދައަށް އެދޭ  (އ)  

ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ 

މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެނޫން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކަން 

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް އެ ފައިސާ ދައްކައި  ،ޖެހިފައިވާނަމަ
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އެއް ދައްކަންޖެހިފައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ ފައިސާ

 އެކަން ބަޔާންކޮށް ކުްނފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަޤރާރެއް. ،ނުވާނަމަ

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުްއދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ އަހަރުގެ  (ވ)  

(ދޭްއ) އަހަރުދުވަހުގެ ކުންފުނީެގ ފައިޭނންޝިއަލް  2ކުރިން ފާއިތުވެދިޔަ 

ސްޓޭޓްމަންޓާއި، އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކުން އޮޑިްޓކޮށްފައިވާ 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި، އޮޑިޓްކުރި ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިްނ  (މ)  

ޑިރެކްޓަރަކު އެއްވެސް ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް 

ނަގައިފައިވާނަމަ، އެއްބަސްވެފަިއވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުން ބޭންކަްށ ފައިސާ 

ދައްކަމުންދާކަމަށް އެ ބޭންކަކުން ހޯދައިފައިވާ ލިޔުމާއި،  ލޯނެއް ަނގައިފައި 

ނުވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮްށ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން 

 ވާ ޤަރާރު.ފާސްކޮށްފައި

ދީނީ ަނސޭހަތާއި ދީނީ އިރުޝާދު ދިނުަމށް ގެންދާ  ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް (ފ)  

ދީނީ ޙައްޖަށް ދާ މީހުްނނަްށ  ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަުޢލޫމާާތއި، 

ނަސޭހަތާއި ދީނީ އިރުޝާުދ ދިނުމަށް އެްއބަސްވާކަމާއި، އެހެްނ 

އެއްބަސްވެފައި ުނވާނެކަން ކުންފުންޏަކާއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީއާއި، ދީީނ ނަސޭހަތާއި ދީނީ އިރުޝާދު ދިނުމަށް 

ފޮނުވާ ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ 

މުއްދަތު ހަމަުނވާ ކާޑުގެ  ،އޭނާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ކޮޕީއާއި

 ތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންދާ ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް  (ދ)  

 ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމާއި، ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާއާއި ނަރުސް

އެހެން ކުންފުންޏަކާއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެކަން 

އިވާ ސިޓީއާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފަ

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ  ،އަންގައިދޭ

ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި، ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާއާއި ނަރުހަށް 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ. ،ލިބިފައިވާ

ޢަރަބި ބަްސ ދަންނަ  ،އެހީެތރިވުމަށް ގެންދާޙައްޖަށް ދާ މީހުންނަްށ  (ތ)  

އެހެން ކުންފުްނޏަކާއެކު  ،އެކަން ކޮށްިދނުމަށް އެއްބަސްވާކަމާއި ،އެހީތެރިން
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ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީއާއި، 

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ  ،އެ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.

 ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައިޙައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް   ،ޙައްޖު ދަތުރުގައި (ލ)  

ހަވާލުވެގެންދާ އިސްވެރިޔާއާއި ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނާ  ކުންފުނީެގ ފަރާތުން 

     ،ަމސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމާއިއޭނާގެ ނާއިބުގެ ވަނަވަރާއި 

އެ ދެ ފަރާތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމާއި، އެހެން 

ކުންފުންޏަކާއެކު ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެކަން 

 ބަޔާންކޮސްފައިވާ ސިޓީ.

އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ  (ގ)  

ނުވަތަ ކުއްޔެއް، ނުވަަތ  ،ނުވަަތ ފީއެއް، ނުަވތަ އަގެއް، ޓެކުހެއް

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާ ހަމަޔަށް  ،ރިމަނާއެއްނުވަތަ ޖޫ ،ރޯޔަލްޓީއެއް

   ދައްކަންޖެހިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، 

 ރިޓީގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯމު.ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯމޯލްޑިވްސް އިންލަ

 ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ. ހާޔާ ޙައްޖަށް ދާ މީ ކުންފުންޏާއި  (ޏ)  

 ، ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެުޅާމއި

 ބަލަިއގަތުން ޕްރޮޕޯޒަލް 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  .7

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

، ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާނީ (ހ)  

   ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީން ހުޅުވައިލުމުން، 

  އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުގައެވެ. 

ންފުނިތަުކން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ކު

 (ދިހަހާސް) ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. -/10,000

(އެކެއް)  1ގިނަވެގެން  ،ވެްސ ހުށަހެޅޭނީ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް (ށ)   

(އެކެއް) ޕްރޮޕޯޒަލަށް ވުރެ ގިނަ  1ޕްރޮޕޯޒަލެވެ. އެއް ކުންފުންޏަކުން 

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ ޕްރޮޕޯޒަލެއް  ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
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މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް (ނ)  

     ،ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަނާޅާނަމަ

 އެ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި  ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން އަންނަ ފަރާތަކީ (ރ)  

 ފަރާތެއް ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް ވާންާވނެއެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ނުހިމެނޭ

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯޒަލް 

ކުންފުނީގެ  ،ދީފައިާވ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަ

ތައްގަނޑުޖެހި ސިޓީއެއް ނުވަތަ ިލޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީ ނުވަތަ 

   ޅާ ޕްރޮޕޯޒަލާ ވަކިންނެވެ. ލިޔުން އޮންނަންވާނީ ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ

މުއްދަތު  ، ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ފަރާތެއްގެ ދިވެހި އެ ،މީގެ އިތުރުން

 ހަމަނުވާ ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުންތައް  ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުން (ބ)  

ފުރިހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި، ްޕރޮޕޯޒަލާއެކު ހިމަނައިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، 

މި އުސޫލުގެ  ،ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހިމަނައިފައި ނުވާ ލިޔުންތައް އެނގޭނެގޮތަށް

ޅި ގައިވާ "ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން" ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެ 4ޖަދުވަލު 

 މިނިސްޓްރީން ދޭްނވާެނއެވެ.  ،ފަރާތަށް

(ފަހެއް) މެންބަރުންެގ މައްޗަށް  5 ،ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނީ (ހ) .8 ޕްރޮޕޯޒަލް ިއވޭލުއޭޓްކުުރން 

މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި ކޮމެޓީ އެކުލެިވގެންވާނީ 

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ؛(އެކެއް) މެންބަރު 1އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ  )1(   

ދައުލަތުން މާލީ ކަންކަން ހަާވުލކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ  )2(   

 ؛(އެކެއް) މެންބަރު 1

ދައުލަތުން ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދުގެ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ  )3(   

 ؛މެންބަރު(އެކެއް)  1ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ 

ދައުލަތުން ދީނީ ކަންކަން ހަާވުލކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ  )4(   

 (ދޭއް) މެންބަރުްނ؛ 2
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ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފައިވާ ، މި ކޮމެޓީއަށް އައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންނަކީ (ށ)  

 ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ކުންފުންޏެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތެއް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  )(ނ  

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލާއިރު، ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓްކުރާ މިންގަނޑު 

 އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ.  

 

 

       އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި، ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް  )ރ( 

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ުހށަަހޅައިފައި  6މި އުސޫލުގެ 

 އެ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ.   ،ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ

ނުހޮޭވ ކުންުފނިތަކަށް ، ހޮުވުނ ކުންފުނިތަކަށާއި ،އިވެލުއޭޝަން ނިމުމުން )ބ(  

 އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ  ،ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުން )ޅ(  

          ،ލް ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކާއިޒަހުއްދައަށް އެދި އެ އަހަރަކު ޕްރޮޕޯ

އެ ކުންފުނިތަކަށް މާކްްސ ލިބުނުގޮތުގެ ަމޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް 

ތަރުީތބުން ޙައްޖަށް  ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު

             ،މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްަދ މިނިސްޓްރީން ދޭ ކުްނފުނިތައް

 އެ ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދިން ައގުތަކާއެކު އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެިހާރއްެޖއިން ަޙއްޖަށް 

 މީހުން ެގންިދއުުމގެ ހުްއދަ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން  ،ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު (ހ) .9

ގެންދިޔުމަށް ހޮވުނު ކުްނފުނިތަކާއި މިނިސްޓްރީާއ ދެމެދު  

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ 

ހޮވުނު ކުންުފނިތަކުގެ ެތރެއިން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޙައްޖަށް  ،ކުރިން

ރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މީހުން ގެންދިޔުމަށް ކު

ގައި  1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ

 ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދިޔުމަށް ހޮޭވ ކުންުފނިތަކުން   (ށ)  

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ

  "ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކުގެ ދަފުަތރު" ގައި 

އަކީ ކުރަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އެ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ 

 ހިހާސް) ރުފިޔާއެވެ.(ވި -/20,000
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިޭބ ކޮންމެ  (ނ)  

ސަރުކާރު ، މި ހުއްދަ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ވެސްކުންފުންޏަކުން 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަން  ،(ދިހައެއް) ދުަވހުގެ ތެރޭގައި 10ބަންދުނޫން 

ކޯޓާ ލިބޭ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން ޮބލަކަށް ނަގަން އެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާ 

(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) އަށް ވާ އަދަދުގެ ޕަރފޯމަންސް  25އަގުގެ %

(އެކެއް)  1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ނަމުގައި  ،ރެންޓީއެއްގެ

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ ކޯޓާ،  .10 ޙަްއޖު ކޯޓާ ދިނުން 

 ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މިނިސްޓްރީން 

(ފަންސާސް އިްނސައްތަ)  50ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ ެތރެއިން % (ހ)  

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ. މިިނސްޓްރީގެ  ،ކޯޓާ

ބޭނުމަށް ރިޒާވްކުރާ ކޯޓާއާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ޭދނެ ކޯާޓގެ އަދަދު 

 ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ރިޒާވްކުރާ ކޯޓާ ދެވޭ ފަރާތްތައް، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު  (ށ)  

 ފަރާތުން ޙައްޖަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ކޯޕަރޭޝަންގެ 

ޙައްޖު ކޯޓާގެ އަދަދުތައް ހަމަޖައްސައި ނިމޭ ފަހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ  (ނ)  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަކނޑައަޅާ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ، ކޯޓާގެ އަދަދަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ

ގެންދިޔުމަށް އެ އަހަރަކު ހުއްދަިދން ކުންފުނިތަަކށް ދީފައިވާ ޙައްޖު ކޯޓާގެ 

އަދަދަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިްއޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް 

އެ ކޯޓާ  ،ރު ކޮށްދީފިނަމަޢުމްރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ ކޯޓާ އިތު

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި  ،ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ުޢމްރާއިން  (ރ)  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ކޯޓާގެ އަދަދަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން، ކޯޓާގެ 

ށް އަންނަ އުނިއިތުރުގެ ސަބަބުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އަދަދަ

ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުިނތަކަށް ނުވަތަ ކުންުފންޏަކަށް މާލީ ގެއްލުމެއް 
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ވެއްޖެނަމަ، އެ ފަދަ މާލީ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ، މިނިސްޓްރީން އުފުލާކަށެއް 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯޓާ ކޯޓާ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަކުން  (ބ)  

ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

މޯލްޑިވްްސ ޙައްޖު  ،އެ ކޯޓާތަކަށް މީުހން ޙައްޖަށް ގެންދާނީ

 ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.  

ޙަްއޖުގެ ޚިުދމަތް ދޭ 

އޮފީހުަގއި ހުންަނންޖެހޭ 

 މިންަގނޑު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުްނ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ުކްނފުނިތަކުން ޙައްޖަށް  .11

ދިޔުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ އޮފީސްތައް ހުންނަްނވާނީ އަންނަނިވި 

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭޮގތަށެވެ.

ުނ އޮފީހާ ގުޅޭނެ ޓެލެފޯ ،ކުންފުނީގެ ނަންބޯޑާއި، އޮފީހުެގ އެޑްރެހާއި (ހ)  

އެ އޮފީހުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިތައް  ،އީމެއިލް އެޑްރެހާއި، ނަންބަރާއި

 .އާންމުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް އޮީފހުެގ ބޭރުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރުން

ކުންފުންޏާ މުޢާމަލާތު (ކޮމިއުިނކޭޓް) ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ  (ށ)  

 .ކޮށްފައި ވުން

ވެސް، ޖަވާބުދާރީވާނެ  ހުންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިއޮފީސް ހުޅުވައިފައި  (ނ)  

 .އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން

ޚިދުމަތް ހޯދަްނ  ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް މިިނސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދަ (ރ)  

 .އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ެފންނަގޮަތްށ ހުރުން

ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ ޓަކައި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތާއި  ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް (ބ)  

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަުކްނ ބަލަން  ،އެއްބަސްވުމާއި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް

ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނޭގޮަތށް ަފއިލްކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ޙަްއޖަށް ދާން އެދޭ ީމހުން 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނީޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުން  .12

ކުންފުނިްނ އެކަމަށް  ،ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނީ (ހ)  

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމެއް ފުިރހަމަކޮށްގެންނެވެ. ޙައްޖަށް ެގންދިޔުމަށް 

މި ފޯމު  ،އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނަގަންވާނީ
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   ފުރިހަމަކޮށްފައި، އެ މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ކޮންމެ 

 ،އެ މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ ވީކަމުގެ ،މީހަކު ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު

 ،އެދޭ މީހާއަށް ޙައްޖަށް ދާން ،ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް

ކުންފުނީގެ ނަމާއި،  ،ލިޔުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޭދންޖެހޭނެެއވެ. މި

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު (ނަމާިއ، ދިވެހި 

ފޯނު  ދާއިމީ އެޑްރެހާއި،، ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި

ނަންބަރު) އަދި ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާ ރަޖިސްޓަރީވީ ނަންބަރު 

އެ ކުންުފންޏަކުން  ،ންފުންޏަކުން ވެސްހިމެނެންވާނެއެވެ. އަިދ ކޮންމެ ކު

ގޮތުގެ ތަފުސީލު  ދާއެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުންޙައްޖަށް ދާން 

(ދޭއް) ުދވަހަކުން  2(ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާއެކު) ކޮންމެ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. 

 ،ހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުންދާއިރުކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެދޭ މީ (ށ)  

ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކުރަން އެދޭ (އަލަށް ޙައްޖަށްދާ) ފަރާްތތަކަށާއި، ބޮޑެތި 

ބަލިތައް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޖު ކުރެވޭނެ ފަދަ 

 ހާލަތުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްަކން ދޭންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް  ،މީހުންޙައްޖަށް ދާން އެދޭ  (ނ)  

ފައިސާ ނެގުމުގެ ކުރިން،  ،ހޮވޭ ކުންފުނިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު

ކުންފުންޏާއި ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި 

ދޭ ޙައްޖަށް ދާން އެ ،ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް 

 ދޭންވާނެއެވެ. މީހާއަށް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮންމެ  (ރ)  

 ،އެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ނަމާއި ،ކުންފުންޏަކުން ވެސް

އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި، ޕާސްޕޯޓް 

އުމުރާއި، ކުންފުންޏަށް ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދު  ،އި، ޮފޓޯއާއިނަންބަރާ

އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް، ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިން ޖުމުލަ 

(ދޭއް)  2އަދަދަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހަމަވާތާ ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީެގ ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު،

 މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 
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ކުންފުންޏާއި ޙަްއޖަށް ދާން 

އެދޭ ީމހާއާ ެދމެދު ވެވޭ 

އެްއބަްސވުުމަގއި ހިމަަނންޖެހޭ 

 މަިއގަނޑު ކަންކަން 

ކުންފުންޏާއި ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި  .13

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދިވެހި  އެއްބަސްވެވޭ ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު (ފުރިހަމަ ނަމާއި، (ހ)  

، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ުއމުރާއި، ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި

 ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ އަދަދު).

މީހާގެ އަތުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތަށް، ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ  (ށ)  

 ކުންފުނިން ނަގާ ފައިސާގެ އަދަުދ.

 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް. (ނ)  

ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެކަން  (ރ)  

 ޙައްލުކުރާނެ ގޮތް.

އެދޭ މީހާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުންޏާއި ޙައްޖަށް ދާން  (ބ)  

ކުންފުނީެގ އަމިއްލަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދެވޭ ގޮތް ނުވީ

 ބާރު ނުފޯރާ ނުވަތަ އިސްތިސްާނ ހާލަތެއްގައިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް.

  އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ޙައްޖަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް. (ޅ)  

ކުންފުންޏާއި ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާގެ މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  (ކ)  

ޓަކައި ބޭނުންވާ އިތުރު ކަންކަްނ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ކުންފުންޏަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ޙަްއޖަށް ދިުޔމަށް ފައިސާ 

ަފއިސާ  ދެއްުކމާއި،

 ބަލަިއގަތުން 

ދަށުން، ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުެގ އަތުން ފައިސާ މި އުސޫލުގެ  .14

ތިރީގައިވާ  ،އެ ފައިސާ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ނެގުމުގައްޔާއި

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ދިވެހި ރުފިޔާގެ ވަކި ޚާއްޞަ  (ހ)  

އެކައުންޓެއް އޮްނނަންވާނެއެވެ. އަދި ޙައްޖަށް ާދން އެދޭ ކަލެކްޝަން 

މީހާއާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ހިންގާ ފައިސާގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަްއ 

މި އެކައުންޓު މެުދވެރިކޮށެވެ. އަދި ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ  ،ހިންގަންވާނީ

އްދަ ދީފައިވާ މިނިސްޓްރީން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހު ،ދައްކަންވާނީ
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އެ ުކންފުނިަތކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ ޙައްޖަށް ، ކުންފުނިތަކުން

 ގެންދިޔުމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ޚާއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ.

 ،ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް (ށ)  

ފައިސާ ދައްކާ ަފރާތްތަކަްށ  ،ކުންފުނީގެ ލޯގޯއާއި ތައްަގނޑު ހިމެނޭގޮތަށް

 ކުންފުނިތަކުން ދޭްނވާނެއެވެ. 

ފައިސާ  ،އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެދޭ ފަރާތުން (ނ)  

ޖަމާކުރުމަށް އިރުޝާދު ދޭންވާނީ، ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން  12މި އުސޫލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި  12ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، މި އުސޫލުގެ 

އާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުންޏާއި ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާ

ޙައްޖަށް  ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ،ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް

 ދާން އެދޭ މީހާއަށް ދިނުމަށްފަހުަގއެވެ.

          ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ީމހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަައްށ އެދި  (ރ)  

 އެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް

މިނިސްޓްރީގެ  ،ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަގަށް ވުރެ އިތުރަށް

ހުއްދަނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ ައތުން ފައިސާއެއް ނަގައިގެން ުނވާނެއެވެ. 

އަދި ޙައްޖަށް ދާ ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ޙައްޖަށް ާދން އެދި، ،ތުރަށްއިޕްރޮޕޯޒަލުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގަށް ވުރެ 

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި  ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް މީހަކު،އެއްވެސް 

 ކުންފުންޏަށް ދައްކައިގެން ނުވާެނއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ  (ބ)  

ޙައްޖަށް  ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ ،ކުންފުނިތަކުން

 ގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުންޏަކަށް ުހއްދަ ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ އަދަދަށެވެ.

ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި މި މާއްދާގައި  (ޅ)  

އުސޫލުގެ ދަށުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަްށ ޢަމަލުކުރުމަކީ މި

 މަނާކަމެކެވެ.
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ޙަްއޖަށް ދާ މީުހންނަށް 

ކުންފުނީގެ ފަރާުތން 

ފުރިހަމަކޮްށދޭްނޖެހޭނެ 

 ކަންތައްަތއް 

 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ޮކންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް، ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންަނށް   .15

      ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 

ޙައްޖު މިޝަނުން އިރުޝާދުދޭ ކަންތައްތަކުގައި އެ ، މި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި 

 ރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މިޝަނުގެ އި

ޙައްޖަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވައިގެ މަގުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް  (ހ)  

(އަށެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު އެއްވެސް  8ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، 

އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކާ ، ޤައުމެއްގައި ޓްރާންސިޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ

   ކެއުމާއި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ،ނުލައި

(ދޭއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިަނއިރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޓްރާންސިޓް  2

އިތުރު އަގަކާ ނުލައި ކުންފުނިްނ  ،ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙައްޖު ޕެކޭޖުގައިވާ ގޮތުގެ  ،ގޮސްތިބޭ ދުވަސްވަރުޙައްޖަށް  (ށ)  

ހުރުމާއި ކެއިންބުއިމާއި އެއްގަމުގެ  ށްށް ދިޔަ މީހުންނަޙައްޖަ ،މަތީން

ވެސް، ޙައްޖަށް  ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން. ައދި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން

އެއްބަސްވެފައިވާ އެންމެހައި ގެންދާ މީހުންނަށް އެ ކުންފުންަޏކުން ދިނުމަށް 

ށް ދިޔުމަށް އެދި ފައިސާ ޙައްޖަ ،ޕްރޮޕޯޒަލާއި ،ޚިދުމަތްތައް (އުސޫލާއި

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެކުދައްކައިފައިވާ ފަރާތާ

 އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް) އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލާ ފޯރުކޮށްދިުނން.

މީހުންނަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޙައްޖަށް ދާ  (ނ)  

 ،ފަސޭހައިން މަގުފަހިވާނެގޮތަށް ެއންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖަްއސައިދީ

 އަޅުކަމުގައި އެހީތެރިވެދީ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުުކރުން.

ރާއްޖެއަްށ އައުމާ ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ެއނބުރި  (ރ)  

ޙައްޖަށް ދިޔަ މީހުން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއްގައި ޙައްޖަށް  ،ހަމަޔަށް

 ދާ މީހުންގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ ފަާރތެއް ބައިވެރިވުން.

ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ިމ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިުދމަތްތައް  (ބ)  

ނުވަތަ  ،ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާނަމަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އިުތރު

   އެ ފަރާތަކީ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދާ ޤައުމެއްގައި  ،އެއްބަސްވުމަކަށް ދާނަމަ
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އެ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް 

 ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ެއ ކުންފުންޏެއްގެ ބެެލނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި  ،ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް (ޅ)  

ޙައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮްތ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ 

 އެހީތެރިޔަކާއި ނަރުހެއް، ޙައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރުން.

 ،ނަސޭހަތްދިނުމާއި ވަޢުޡު ބުނުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާދީނީ  (ކ)  

ޢަރަބި ބަސް ރަނގަޅަށް ދަންނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ޙައްޖު ދަތުރުގައި 

 ބައިވެރިކުރުން.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިންގަނުޑތަކާ އެއްގޮތަށް، ކޮޓަރިއެއްގައި އެންމެ  (އ)  

 ކަނޑައެޅުން. ގިނަވެގެން ތިބެޭވނެ މީހުންގެ ައދަދު

ޙައްޖަށް ދިޔަ މީހުން މައްކާގައި ިތބޭ ދުވަސްތަކުގައި ކެއިްނބުއިމާއި ނިދުމުގެ  (ވ)  

އެ މީހުން މަދީނާއަށް ގެންދިއުމާއި،   ،އިންތިޒާމު  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި

އެ މީހުން މަދީނާގައި ތިބޭ ދުވަސްތަކުގައި ކެއިންބުއިމާއި ނިދުމުގެ 

އިންތިޒާމު  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، މަސްޖިދުއްނަބަވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން.

އެ ތަންަތނުން އެނބުިރ އައުމުގެ  ،މިނާއާއި ޢަރަފާތަށް ދިޔުމާއި (މ)  

 ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ހަމަަޖއްސައިދިނުން.

ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ަކންތައްތައް  މިނާއާއި ޢަރަފާތުގައި ތިބޭއިރު  (ފ)  

 އިންތިޒާމުކޮށް ފުރިހަމަކޮށްދިުނން.

ގެންދިޔުމާއި ގެނައުމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމު  ޢަރަފާތު ބިމަށް (ދ)  

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ޢަރަފާތުގައި ތިބޭ ވަގުތު ކެއިންބުއިމާއި ތިޭބނެ ތަނެއް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ތިބޭ ދުވަސްވަރު ޙައްޖުގެ  މަޝާޢިރުތަކުގައި ،މަދީނާއާއި ،މައްކާއާއި (ތ)  

 ބެހޭގޮުތންނާއި، ީދނީގޮތުްނ އަޅުކަމާއި، އެހެނިހެން އިްނތިޒާމުތަކާ

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން.
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 މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން. (ލ)  

 ޖަމްރާތަކަށް ހިލައުކުމުގެ އިންތިާޒމު ހަމަޖައްސައިދިނުން. (ގ)  

ކޮންމެ   އިން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ  (ޏ)  

 މީހަކަށް ހަދްޔު ކަތިލައިދިނުން.

ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހީންގެ  އެއްބައިވަންތަކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ކުންުފނިތަކުްނ  (ސ)  

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

ބޭތިއްބުމުގައި ދެޖިންުސ ވަކިން  ގެންދިޔަ މީހުން ކޮޓަރިތަކުގައި ޙައްޖަށް (ޑ)  

 ބޭތިއްބުން. ނަމަވެސް މަޙުރަމުން މިކަމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ އިހުމާލުން  ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުންފުްނޏާއި (ޒ)  

      ޙައްޖަށް ދިޔަ މީހަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،  ،ޙައްޖުގެ ވާޖިބެއް

އެ މީހެއްގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެ މީހެއްގެ އަތުން އެއްވެސް 

ފައިސާއެއް ނެގުމަކާނުލައި ކުންފުނިން ފިދްޔަދިނުމާއި، އެ މީހަކަށް އެކަން 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.

އިފައި ދަތުރު ނުކުރެވޭ ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގަމުސްކުޅިކަމުން ނުވަތަ  (ޓ)  

ނުވަތަ ވީލްޗެއަރ ފަދަ  ނެއްތަަނށް އުފުލުމަށް ވެހިކަލްއެއްތަނުން އަ މީހުން

 ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުން.

 ބަލިވެއްޖެނަމަ ފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުްނ. މީހަކު (ޔ)  

ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެ މީހަކު ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޙައްޖަށް ދިޔަ މީހަކު  (ޕ)  

 އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ފަރާތުން ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންނަށް ދޭ  (ޖ)  

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަހުގަިއ ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، މުޢާމަލާތުކުރަން 

 ކަނޑައަޅައިފައި ބަހުގައި ބެހެއްޓުން.އެނގޭފަދަ އިސް ފަރާތެއް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް (ޗ)  

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަކުރުން.
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މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ެހލްތު ސްކްރީނިންގ  ،ޙައްޖަށްދާ  އެންމެން .16 ސްކްރީންކުުރން ހެލްތު 

 ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.

ޔާެގ އިމިގްރޭޝަނުން އްޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ވިސާޖެހުމާބެހޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބި .17 ޙަްއޖު ިވސާޖެހުން 

 ،ގަވާއިދުތަކަށް ކުންފުިނތަކުްނ ޢަމަލުކުރުމާއެކުއެކުލަވައިލައިފައިވާ އެންމެހަިއ 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން އެޓެސްޓްކޮށް ސަޢޫދީ ޢަަރބިއްޔާގެ  ،މަޙްރަމުންގެ ލިސްޓު (ހ)  

 އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން.

އަންހެނުްނނަށް ޙައްޖު ވިސާ ޖެހުމަށް (ސާޅީސް ފަހެއް) އަހަރުން ދަށުގެ  45 (ށ)  

ޓަކައި އޭނާއާއެކު ދަތުރުކުރާ މަޙްރަމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން މަޙްރަމެއްކަން 

 އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

ހެލްތު  ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިްނގަނޑަކަށް ވެކްސިން ޖަހައި (ނ)  

 ސްކްރީނިންގ ފުރިހަމަކުރުން.

 ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީން ގަބޫލުކުރާ ތަނަކުން ބަޔޯ މެޓްރިކް ނެގުން.ސަޢުދީ  (ރ)  

ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް  އެހެން ގައި (ނ) ،(ށ) އާއި، (ހ) އާއި މާއްދާގެ މި (ބ)  

 ކަމާ ގުޅޭ  ޢަރަބިއްޔާގެ ސަޢުދީ ޢަމަުލކުރާގޮތަށް އެ ކަންކަމުގައި، ނަމަވެސް

 އެްއގޮތަކަށް ބަދަލަކާ އެ، ެގނެސްފިނަމަ ބަދަލެއް މުއައްސަސާތަކުން

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

މޯލްޑިްވސް ޕިލްްގރިމް އެެފއާޒް 

އޮފީސް (މަކްަތބު ޝުއޫނި 

 ޙުްއޖާޖިލް މާްލދީފް)

ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންާނއި އެ މީހުން ޙައްޖަށް ގެްނދާ ކުންފުނިތަްއ       .18

މަދީނާގައި މިިނސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އުޅޭދުވަސްވަރު މައްކާއާއި 

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީސް (މަކްތަބް ސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް "ރަ

ޝުއޫނި ޙުއްޖާޖިލް މާލްދީފް)" ޤާއިމްކޮށް، އެ އޮފީހުގައި ޚިދުަމތްދޭނެ ފަރާްތތައް 

 ންވާނެއެވެ.ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖަްއސަ ،ކަނޑައަޅައި

މޯލްޑިްވސް ޕިލްްގރިމް އެެފއާޒް 

އޮފީހުގެ ިޒންމާތަާކއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

ަޢރަބިއްޔާގެ  ސަޢޫދީ ގުޅިގެން ކަންތައްތަކާ ޙައްޖު މޫސުމުގައި ޙައްޖުގެ (ހ) .19

ވުޒާރަތުލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާއާއި އެ ޤައުމުގެ ރަސްމީ އެހެން ިއދާރާތަކާ 

ގެންދާ ކުންފުނިތަކަށް ހަމަަހމަކަމާއެކު  ޙައްޖަށް މީހުން ،ގުޅިގެން

 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
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ޙައްޖު މިޝަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  (ށ)  

 ޙައްޖު މިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފާސްތައް ހެއްދުން. ،ކުރުމާއި

ދިވެހީންަނށް ދިމާވާ ވުމަށް ޓަކައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އައިސްތިބި ޙައްޖު (ނ)  

 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ދިނުމާއި އެހީތެރިވުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އެދި ކުންފުިނތަކުގެ ފަރާތުން  (ރ)  

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ޙައްޖަށްދާ މީހުންނަށް ދޭން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ރުކޮށްދޭތޯ ބެލުން.ޚިދުމަތްތައް ފޯ

ޙައްޖުވާން އައިސްތިބި މީހުންނަށް ފުރިަހމަކޮށްދޭޯތ  ،ޙައްޖުގެ މަނާސިކުތައް (ބ)  

 ބެލުން.

ޙައްޖުވާން އައިސް ހުރި މީހަކު ގެއްލުން ނުވަތަ ބަލިވުން ނުވަތަ ނިޔާވުން  (ޅ)  

އެކަމާ ގުޅިގެން ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންާވ  ،ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް އެ ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެދަުށން ޙައްޖަށް ގެންދާ  (ހ) .20 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

         މީހުންގެ ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިާވގޮތުގެ ތަފުސީލު، ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ 

 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5

ޙައްޖަށް ފުރާ މީހުންގެ  ،(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން 5ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ  (ށ)  

، ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި

މިނިސްޓްރީއަށް  ،ފޮޓޯ ހިެމނޭ ތަފުސީލީ ލިސްޓެއް ،ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރާއި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    މިނިސްޓްރީން  ،ވެސް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގެ އިތުރުން (ނ)  

އެ މަޢުލޫމާތެއް  ،ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވެެގން އެދޭ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި

 ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ދަުތރުަގއި ިދމާވާ ޙަްއޖު 

 ކުއްލި މަްއސަލަތައް ެއންުގން 

ޙައްޖުދަތުރަށް ފުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ އައުމާ ހަމަޔަށް ދިމާވާ ކުއްލި  .21

 އަންގަންާވނެއެވެ.ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙައްޖު މިޝަނަށް  ،ހާދިސާތައް

ަބލިވެގެން  ތެރޭގައިގެ ދަތުރު ގެޙައްޖަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ޙައްޖު (ހ)  

ޙައްޖު މިޝަނަށް ވަގުތުްނ  ،އެ މީހަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،އެނދުމަތިކޮށްފިނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ޕޯޓެއްގައި ނުވަތަ ފުރާ ރދަތުރުމަތީގައި މަޑުކުރާ އެއަ ގެޙައްޖު (ށ)  

ޕޯޓެއްގައި ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ މީހަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ފަަދ ކަމެއް ރއެއަ

 ވެއްޖެނަމަ، ޙައްޖު މިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.މެދުވެރި

ޙައްޖުގެ ދަތުރުމަތީގެ އެއްވެސް މަންޒިލެއްގައި ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ މީހެއްގެ  (ނ)  

ޞިއްޙީ ހާލަތު ދަށްވެގެން ދަތުުރނުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

 ޙައްޖު މިޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

         ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ޔަ މީހަކު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައިގެންދިޙައްޖަށް  (ރ)  

 އެ މީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަގުުތްނ ޙައްޖު މިޝަނަށް އަންގަންވާނެެއވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަާރތްތަކުން، ސަޢޫީދ  .22 މީޑިާއއަށް މަޢުޫލމާތު ދިނުން 

ޙައްޖު މިޝަން  ،ޔާގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީޢަރަބިއް

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށް ނިމިގެން އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަާތ  (ހ) .23 ޙަްއޖު ރިޕޯޓު ހުށަހެުޅން 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ކޮންމެ  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30

މިނިސްޓްރީން ޭދ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަްށ "ޙައްޖު ރިޕޯޓު"  ،ކުންފުންޏަކުން

 ތައްޔާރުކޮށްފައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

        ، އެ ދަތުރެއްގެ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ،ކޮންމެ ޙައްޖު ދަތުރަކަށްފަހު (ށ)  

އަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީ ،(ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 20

 ށްދަތުރު ރިޕޯޓާއެކު މިނިސްޓްރީއަ ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ކޮޕީ

          ،ފޯމު ބަޔާންކުރާ ތަފުސީލު ކުރިގޮތުގެ ޚަރަދު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 3މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ދިވެިހާރއްެޖއަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ 

ދިވެިހން ަޙއްޖަށް ބޭރުން 

 ދިއުން 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާްއޖެއަށް ހަމަޖައްސާ ކޯޓާގެ ބޭރުްނ ދިވެހި ރައްޔިތަކު  .24

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ،ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާނަމަ

ތެރޭގަިއ ޙައްޖު (ިތނެއް) ދުަވހުގެ  3ޙައްޖު ވިސާ ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިެގން  (ހ) 

ބެހޭ ރަބިއްޔާއަށް ކުރާ ދަތުރާވިސާ ހަމަޖެހުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާާތއި، ސަޢޫދީ ޢަ

ބެޭހ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ އެ ޤައުމުގައި ހުރުމުގެ، މަޢުލޫމާތާއި

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީައށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ވިސާ ހަމަޖެހުމަށްފަހު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން  (ށ) 

ބޭނުންވެގެްނ، އެކަމަށް އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅިގެން 

 ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ފަރާތަކުންނެވެ. 

ގެ ސަބަބުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤާނޫުނތަާކއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވުމު (ނ) 

ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެ ،އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

 އުފުލާނީ އެ ފަރާތަކުންނެވެ.

ތިރީގަިއ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ިލބޭ ފަާރތްތަކުން .25 ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ގުޅުންހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  (ހ)  

 ގަވާއިދުތަކާއި އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް ތަބާުވން.

 ގުޅުންހުރި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤާނޫނުތަކާއިޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ  (ށ)  

 ގަވާއިދުތަކާއި އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް ތަބާުވން.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދިޔުމުގެ ކަންކަމުގައި މިިނސްޓްރީގެ  (ނ)  

އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ނިންާމ  ،ފަރާތުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާއި

ހަމަޖެހިފަިއ އޮންނަ  ،ރީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތަބާވުމާއިއިދާ ،ނިންމުންތަކާއި

އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރާ އިލްތިމާސްތަކަށް 

 ތަބާވުން. 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ އެއްވެސް  (ރ)  

ސަރުކާރާއި  ،ކަމެއްގެ ސަބަބުން، ހަމަޖެހިަފއިވާ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން

 މިނިސްޓްރީ ބަދުނާމުވާފަދަ ގޮތަަކށް ޢަމަލުނުކުރުން.

މި އުސޫުލގެ ދަށުން ކޮްށގެން 

 ނުވާނެ ކަންކަން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ކޮށްގެްނ  .26

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ތިރީގައި ނުވާނެ ކަމަށް 

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް ިމނިސްޓްރީން ހުއްަދ ލިބިގެްނ  (ހ)  

އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ އެއްވެސް  ،މެނުވީ

 މުޢާމަލާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް  ،މެނުވީމިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކޮށްަފއިވާ ކުންފުންޏަކަށް  (ށ)  

ފަރާތަކުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަން 
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އެއްވެސް މައްސަލައެއް  ،ކަށަވަރުނުކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު

 އެ ކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ފަރާތަކުންނެވެ. ،ދިމާވެއްޖެނަމަ

ކުންފުންޏަށް ދައްކާ ފައިސާ ޖަމާކުރާ ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދޭ ފަރާތުން  )ނ(  

ޚާއްޞަ ކަލެކްޝަން އެކައުންޓަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ދިޔުމަށް ދައްކާ 

 ފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤާޫނނާއި ގަާވއިދުތަކާއި  (ރ)  

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން އުސޫލުތަކާއި 

އެކަމުގެ ޒިންމާ  ،ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެަފދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

 އެ ކުންފުންޏަުކންނެވެ. ،އުފުލަން ޖެހޭނީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކާއި އެ ކުްނފުނިތަކުެގ  (ބ)  

ހަވާލުގައި ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދާޚިލީ އެއްވެސް 

ހަރަކާތެއްގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި، 

 ނުވާނެއެވެ.  އެފަދަ ކަމަކަށް ވާގިދޭފަދަ ޢަމަެލއް ކޮށްގެން

ކައިވެނި ހެޔޮވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި  (ޅ)  

 ބައިތިއްބައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ަސރުކާރުން  ގެއެއް ކޮޓަރިއެއްގައި މީހުން ބޭތިްއބުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ (ކ)  

މީހުން  އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި  ،ފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށްކަނޑައަޅައި

 ބައިތިއްބައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ކުްނުފނިތަކުން ނުަވތަ ރާއްޖެއިން ަޙއްޖަށްދާ  (އ)  

ފަރާތްތަކުން، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަ ނުކުރާ 

 އެއްވެސް އެއްޗެއް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

(ސާޅީސްފަހެއް) އަހަރު ހަމަނުވާ އަންހެނުން މަޙްރަމަކާ  45އުމުރުން  (ވ)  

(އަށާރަ)  18ނުލައި ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން 

އަހަރުނުވާ ފިރިހެން ކުދިން ބެެލނިވެރިޔަކާ ނުލައި ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ަނފްސާނީގޮތުން ނުަވތަ ޞިއްޙީގޮތުްނ ޙައްޖުގެ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ  (މ)  

އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާކަމަށް ކުންފުންޏަްށ ފެންނަ 
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އެ ފަރާތަކަށް ޙަްއޖުގެ އަޅުކަން (އެހީތެރިޔަކާއެކު ނަމަވެސް)  ،ފަރާތެއްނަމަ

އަދާކުރެވޭނެކަމަށް ދިވެހިސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

ކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ އެކީގައި މެނުވީ ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން މަރުކަޒަ

 ނުވާނެއެވެ.

ދީނީ އިރުޝާދާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދީނީ  (ފ)  

ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ީދފައިނުވާ ފަރާތެއް ލައްވަިއ ދީނީ 

އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑަށް  ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމުގައި އާންމު  ،ނަސޭހަތްދިނުމާއި

 ނުފެތޭގޮތަށް ޢަަމލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް ، ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާ (ދ)  

 ހަމަޖައްސައިނުދީ އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހި ދައުަލތުގެ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ނުވަތަ  (ތ)  

އިދާރާއަކުން އެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވަކި އިދާރާއަކަށް ވަކި ދުވަހަކަށް 

އެ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ  ،ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ

ލިޔުމަކުން ނެތި ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އެ މުއްދަތުގައި ގެންޮގސްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޙައްޖަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް މި އުސޫލުގައި އެއް (ލ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި 

 އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކުންުފނިތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކުންފުނިތަކާއި އެ  (ގ)  

ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދާ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު 

 އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

    ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  (ޏ)  

ދިެވހިރާއްޖެއިން  އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ޙައްޖަްށ މީހުން ގެންދިޔުމާއި،

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އެ އަހަރަކު ލިބޭ ކުންފުނީގެ ނިޝާން 

ފިޔަވައި އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނިޝާން، ޙައްޖުގެ ކަންކަމުގައި 

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ދިވެިހރާއްޖެއަށް  (ސ)  

ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން މިިނސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ބިދޭސީން ޙައްޖަށް 

 ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން، ދިވެިހރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެްނދިޔުމަށް  (ޑ)  

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއް ނެިތ އެހެން  ،އެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ ކޯޓާ

 ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ީދ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ުހއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި (ޒ)  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންގެ އަތުން ނެގުމަށް ހުށަހަަޅއިފައިވާ 

ލިއުމަކުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ޙައްޖަށް  ،އަގުގެ އިތުރުން

 ގެންދާ މީހެއްގެ އަތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކާއި، ޙައްޖަށް ދާ މީހުން (ޓ)  

 ލާފު އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.ޙައްޖުގެ ރޫޙާ ޚި ،ޙައްޖުގެ ތެރޭގައި

މި އުސޫލާ  ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ުކންފުްނޏަކުން އަދި ޙައްޖަށްދާ މީހަކު (ޔ)  

 ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މި އުސޫލާ ޚިލާުފވާ 

 ފަރާތްތަކާެމދު ފިޔަަވޅުެއޅުން 

ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުނުކޮށްިފަނމަ، މި މާއްދާގައި މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .27

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއާއި ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ  (ހ)  

 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ހުއްދަ ދީފައިވާ އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ  (ށ)  

ކުންފުންޏަށާއި، ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުން ހިމެޭނ އެހެން 

 ޙައްޖަށް މީުހން ނުގެންދެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުން. ،ކުންފުންޏެއް ވެސް

ލަިއ، އެ މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ (ނ)  

 ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުަމްށ ޓަކައި ،މައްސަލައެއްނަމަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފޮނުވުން. އަދި އެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ 

 އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން. ،މައްސަލައެއްނަމަ
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މި އުސޫުލގެ ދަށުން އަާޅނެ 

 ފިޔަވަޅުަތއް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފިޔަވަޅުތައް  27މި އުސޫލުގެ  .28

 އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދޭ  (ހ)  

ދޮގު ަމޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ލިޔުމެއް ހުށަހަަޅއިފިކަން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހެޅި  ،އެ ފަރާތަށް އެަކން އެންގުމާއެކު ،އެނގިއްޖެނަމަ

ޕްރޮޕޯޒަލް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ކުންފުންޏަކަށާއި، އެ ުކންފުނީގެ 

 ،ޏަކަށްޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ހިމެނޭ ކުންފުން

       ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން،

 (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. 3

         އެ ކުންުފްނޏަކަށާއި،  ،މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މި އުސޫލުގެ (ށ)  

އެއްވެސް ފަރާތެއް ހިމެނޭ  އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި ހިމެނޭ

(ތިނެއް) އަހަރުދުވަހު ޙައްޖަްށ މީހުން  3ކުރިޔަށް އޮންނަ  ،ކުންފުންޏަކަށް

 ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުން ޙަްއޖަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީްނ ހުއްދަ  (ނ)  

ފައިސާއެއް ޙައްޖަށް ދާން އެދި ދީފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް 

އަދި ޙައްޖަށް ދާ  ،ފައިސާ ދައްކާ އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ނަގައިފިނަމަ

މީހުންނަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިާވ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

  އެ ކުންފުންޏާއި،  ،މަކަރާއި ހީލަތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ހިމެނޭ ކުްނުފންޏަކަށް  އެ ކުންފުނީގެ

 ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ކޯޓާ ލިބިފައިާވ ކުންފުންޏަކުްނ މަޤުބޫުލ  (ރ)  

(ތިނެއް)  3ވިދިގެން އަންނަ  ،އުޒުރަކާ ނުލައި ކޯޓާ ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ

އަހަރުދުވަހު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އެ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ 

އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ހިމެނޭ ކުްނުފންޏަކަށް 

ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްލުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ 

 އުފުލަންވާނެއެވެ. އެ ކުންފުންޏަކުން ހުރިހާ ޒިންމާއެއް

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) އާއި (ދ) އާއި (ތ) އާއި (ލ) 6މި އުސޫލުގެ  (ބ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ލިޔުން 

  ،މިނިސްޓްރީން ބަލާބެލުުމން އެއްފަރާތަކުން ،ހުށަހަޅައިފައިވީ ނަމަވެސް
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ކުންފުންޏަށްވުރެ ގިަނ ކުންފުނިތަކަްށ ޚިދުމަްތ ދިނުމަށް އެއް 

އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެ ަފރާތެއްގެ ނަން ހުރިހާ ކުްނފުންޏެއްގެ 

  ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތައް ކުރިޔަށް އޮތް

ގައި (ދޭއް) އަހަރުދުވަހު އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތު 2

ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ނުދެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ 

ހާލަތުގައި އިތުރު ނަމެއް ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކުންފުނިތަކަްށ 

 ދެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ އެއްވެސް  (ޅ)  

ކޮށްދިނުމަްށ  ،އެްއބަސްވާ ޚިދުމަތްތަކާއިކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް 

އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ނުވަތަ 

ޚަރަދުތަކެއް ނުކޮށް އޮތްކަން މިނިސްޓްރީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީން އެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 އެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެ

އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޚާއްޞަ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ .29 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

 ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 2މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،ފޯމުންނެވެ. މި  ފޯމު

މި އުސޫުލގައި ުނހިމެނޭ 

 ކަމެއް ެމދުެވިރވުން 

ނުވަަތ ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ  ،ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަމި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ  .30

ގުޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ނިންމާނީ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މޯލްޑިްވސް ަޙއްޖު ކޯޕަޭރޝަން 

 އިސްިތސްނާކުެރވޭ ކަންކަން 

މާއްދާތަކުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު މި އުސޫލުގެ އަންނަނިވި މާއްދާތައް ފިޔަވައި އެނޫން  .31

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 ؛10މާއްދާ  (ހ)  

 ؛15މާއްދާ  (ށ)  

 ؛16މާއްދާ  (ނ)  

 ؛17މާއްދާ  (ރ)  

 ؛21މާއްދާ  (ބ)  

 ؛22މާއްދާ  (ޅ)  
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 ؛23މާއްދާ  (ކ)  

 ؛25މާއްދާ  (އ)  

(އ) ، (ކ) އާއި، (ޅ) އާއި، (ބ)، ގެ (ރ) އާއި 26މާއްދާ  ؛26މާއްދާ  (ވ)  

، (ގ) އާއި، (ލ) އާއި، (ތ) އާއި، (ފ) އާއި، (މ) އާއި، (ވ) އާއި، އާއި

 ؛(ޔ)، (ޓ) އާއި، (ސ) އާއި، (ޏ) އާއި

 ،29މާއްދާ  (މ)  

 .30މާއްދާ  (ފ)  

ނުަވތަ އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ ފައިޔާންކޮށްގޮތަކަށް ބަ މި އުސޫލުގައި އެހެން .32 މާނަކުރުން 

ޢިބާރާތެއް އޮތްގޮތުން ސީދާ އެހެން ގޮތަކަށް މާނަ ނުކުެރވޭނަމަ، ތިރީގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތައް މާނަކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ ގޮތަށެވެ.

އެ އިރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ (ހ)  

 ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ  ،ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ "މިނިސްޓަރު" (ށ)  

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ 

 ވަޒީރަށެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،އެވަނީ "މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި (ނ)  

 ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން 95(ކުންފުންޏާ ެބހޭ ާޤނޫނު) ެގ  96/10

      "މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން" ގެ ނަމުގައި އުފައްދައިފައިވާ 

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާ އެކުލެވޭ ކުންފުންޏަށެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް  ،"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (ރ)  

 އެދޭ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏަށެެވ.

ުކންފުނީގެ  ،"ޑިރެކްޓަރ/ޑިރެކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (ބ)  

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުްނނަށެވެ.
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___________________ 

 

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނާ ގުޅޭ ، އެވަނީ"ޙައްޖު މިޝަން" ކަމަށް ބުެނފައި  (ޅ)  

އެންމެހައި ކަންކަން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި 

 މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ އޮފިޝަލުންގެ ރަސްމީ ޓީމަށެވެ.

މި އުސޫލުގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް  ،"ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ (ކ)  

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނަދކު، ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، 

(ފަހެއް)  5ހޮނިހިރުދުވަސް ނުހިމަނައި ހަފުތާގެ މަސައްކަތު ، ހުކުރުދުވަހާއި

 ދުވަހަށެވެ.

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން ޚިޔާނާތް/ފައިސާގެ  ،"ތުހުމަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (އ)  

ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޯކޓެއްގައި  ،އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދިޔުން

 މައްސަލައެއް ހިނގަމުން ދިޔުމަށެވެ.

ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނަްށ  ،"ޙައްޖު ޕެކޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ވ)  

 ކުންފުނިތަކުން ދިނުަމށް އެއްބަްސވެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

އާންމު ހާލަތުގެ ބޭރުން ހިނގާ  ،ބުނެފައި އެވަނީ "ކުއްލި ހާދިސާ" ކަމަށް (މ)  

 އެންމެހައި ކަންކަމަށެވެ.

މުއައްސަސާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކަށް ބެހޭ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖާ .33 އުސޫލަށް ަބދަލުެގނަުއން 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވަތަ ދިމާާވ މުހިންމު ސަބަބަކާ ގުޅިގެްނ ިމ އުސޫލަށް ބަދަލު 

ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ިމ މާއްދާގެ ދަށުން 

        ،ށާނީއުސޫލަށް ބަދަލުގެންނަ ހާލަުތގައި، އެ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޞްލާޙު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު  (ހ) .34 އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން  (ށ)  

     ގައި  15އޭޕްރިލް  2019ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ެބހޭ ގޮތުން 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖެިއން ޙައްޖަށް  ދިވެހި

 މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލު" ާބޠިލުވީއެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-13/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              120 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:
 

  1 
 

  1ޖަދުވަލު 

a  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

 މާލެ،        

    ދިވެހިރާއްޖެ.    

 އެގްރީމެންޓް ނަންބަރު:

 

 ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި  މުގެ ހުއްދަ ޔު މީހުން ގެންދި  ޙައްޖަށް ވަނަ އަހަރު  ...

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ  މިނިސްޓްރީ

  ހުއްދައަށް އެދުނު ކުންފުނީގެ ނަން •

  ދިވެހިބަހުން:

  ޢަރަބިބަހުން:

  އިނގިރޭސިބަހުން:

 ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: •

 ތަޢާރަފު 

          މުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެގޮތުން ެވފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.ޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި ،މި އެއްބަސްވުމަކީ

މީހުން  ޙައްޖަށްތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށާިއ، ދިވެިހރާއްޖެއިން  ،ވެސް ފަރާތުން ދެ އި ހިމެނޭމި އެއްބަސްވުމުގަ

 ވާނެއެވެ. ކަންކަމަށް  އެއްަބސްވެ، ޢަމަލުކުރަން ކޮށްފައިވާބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔާން މާޔުގެންދި

  ބައިވެރިން 

          ........................މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް (މީގެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ) ާއއި  ،މި އެއްބަސްވުމަކީ

 (މީގެ ފަހުން ކުންފުިނ) އާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

 

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

 ) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.އެކެއް( 1ފެށިގެން މީލާދީ  ޚުންއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީ ،މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ

 : .................. އިން .................... އަށެވެ.އެއީ ތާރީޚު
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  2 
 

 އާންމު މާއްދާތައް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލަށް ތަބާވެ، އެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް  .1

 އެ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.  ،އިޙްތިރާމްކޮށް

 ކުރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮުތގެ މަތީންނެވެ.އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގައި ޢަމަލުޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަުކގެ  .2

ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ދިވެހިރުފިޔާގެ ވަކި ޚާއްޞަ ކަލެކްޝަން އެކައުންޓެއް  2.1

އޮންނަންވާނެއެވެ. މި އެކައުންޓަށް ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ދައްކާ ފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް 

ދު ހިންގާ ފައިސާގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަްއ ޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޙައްޖުވެރިޔާއާއި ކުންފުންޏާ ދެމެ

 ހިންގަންވާނީ މި އެކައުންޓު މެުދވެރިކޮށެވެ. 

ކުންފުނީގެ ލޯގޯއާއި ތައްގަނޑު  ،ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ޓަކައި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް 2.2

 . ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުިނތަކުން ދޭންާވެނއެވެ ،ހިމެނޭގޮތަށް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ޙައްޖުގެ  2.3

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ  ،ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް

 ނުވާނެއެވެ. އަތުން ފައިސާއެއް ނަގައިގެން

ޙައްަޖށް މީހުން  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްަދ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުން 2.4

 ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް އެ ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ އަދަދަށެވެ. ،ގެންދިޔުމަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ

    ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާެބހޭ އުސޫލުގެ  ،) ދުވަހުގެ ކުރިން(ފަހެއް 5ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ  2.5

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ  20

ޓުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭނޭ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކުންފުނީގެ ކަލެކްޝަން އެކައުން 14

 ފަދަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް މިނިސްޓްީރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ،ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 2.6

  މާއްދާގައިވާ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.ަވނަ 23ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ  އުސޫލުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން

          ،) އާއ2.5ި( ، ) އާއ2.4ި(،  ) އާއ2.3ި(،  ) އާއ2.3ި( ، ) އާއ2.2ި(، ) އާއ2.1ިމި މާއްދާގެ ( 2.7

ހުން ) ގައިވާ ކަންކަން ފުރިަހމަކުރުމުގައި އިހުމާލެއް ވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަްށ މ2.6ީ(

ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަްނ އިގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގަ

 އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދޭން  .3

ހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ  ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްދީފައި ނުވާނަަމ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީއެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރުގެ

ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު އުސޫލުގައި

 ކުރެވޭނެއެވެ.

 ،ދިން ހުއްދައިގެ ދަުށން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ މަަސއްކަތުގެ ތެރޭގައި، ދީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުްއދަ .4

އޮޅުވައިލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަަމ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދިޔުމާބެޭހ 
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. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ އެއްގޮަތްށ  ،ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންތައްތައް ،ކޮންމެ ޙައްޖުވެރިއަކަށް ވެސް .5

 ޮއފް އިސްލާމިކް އުނގަންނައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޙައްޖުގެ އަޅުކަމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިބަހުން ލިޔެ މިނިސްޓްރީ

އެފެއާޒުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފޮތްަތއް ޙައްޖުވެރިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، 

       ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަްށ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން 

 ޙައްޖުވެރިޔާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.  ،ލާއިގެންދިޔުމާ ބެހޭ އުސޫ

ޙައްޖުވެރިންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް  ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތަްށ  .6

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫުނތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ގޮތަކަްށ ދީނީ ނަސޭހަތް އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި  6.1

 ނުދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަްނތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ފަދަ ނުވަތަ ެއ ޤާނޫނުެގ  6.2

 ދިނުން.މަގުސަދުތަކާ ޚިލާފުވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޢުޡާއި އިރުޝާދާއި ަނސޭހަތް ނު

ދީނީގޮތުން މަޛްަހބީ ތަާފތުވުންތައް ހުރި ކަންކަމުގައި، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދާ ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުާރ  6.3

ގޮތްތަކާއި، އެ ޤައުމުގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނިންމައިފައިވާ ަކންކަމަށް ފާޑު ނުކިޔުމާއި، އެ ކަންކަމަްށ 

 އިޙްތިރާމްކުރުން.

 ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމާއި ބައިބައިވުން އުފެދޭ ގޮތްގޮތަށް ވަޢުޡާއި އިރުޝާާދއި ނަސޭހަތް ފިތުނަޔާއި ފަސާދަޔާއި 6.4

 ނުދިނުން.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އާންމު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާނެ ގޮތަކަށް ދީނީ ނަސޭހަތް  6.5

 ނުދިނުން.

އިން ޙައްޖަށް މީހުން ފުނިން ހުށަެހޅި ޕްރޮޕޯޒަލާއި، ދިވެހިރާއްޖެޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކުން .7

ބެހޭ އުސޫލާއި، ޙައްޖުވެރިޔާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދެވިއްޖެނަމަ، ގެންދިޔުމާ

ފިޔަަވޅުއެޅޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ ފަރާތަކާމެދު 

 އެ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން ާއންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ އިހުމާލުން ޙައްޖުގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް އެއްވެސް ޙައްޖުވެރިއަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ،  .8

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭން ވާނެެއވެ. އަދި އަޅުކަން  ޙައްޖުވެރިއަކަށް އެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވައިލުމެއްނެތި

 ފުރިހަމަކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. އެ ަފދަ ކަމެއްގައި އޮޅުވައިލައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން 

ދެ ފަރާތުން  ،މައްސަލަ ފުރަތަމަ ޙައްލުކުރާނީ  ،މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ .9

 ،ދެން އެ މައްަސލަ ޙައްލުކުރާނީ ،ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެންނެވެ. މި ގޮތަށް މައްސަލަ ޙައްލު ނުވެއްޖެނަމަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 
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 އެއްބަސްވުމަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން 

         ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުން އެކަން ހިމަނައި ،އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީމި އެއްބަސްވުމަށް  .10

 އެ ލިޔުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެނެވެ.

 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ޖޫރިމަނާތައް  ކޮށްފަިއވާވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން 27މާބެހޭ އުސޫލުގެ ޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި .11

 އަންަނނިވި އަދަދުަތކުންނެވެ. ،މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ކުރެވޭނީ

      މާބެހޭ އުސޫލުެގ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އިދާރީ ޔުދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދި 11.1

 ހާސް) ރުފިޔާއާ(ދިހަ -/10,000އި (ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ -/5,000  ،އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށްިފނަމަ

 ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޙައްޖުވެރިންެގ  11.2

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގައި ކޮށްގެން  ،އަތުން ފައިސާ ނަގައިފިނަމަ

ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ  ،ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކމެއް ކޮށްފިނަމަ

ޖުވެރިޔާއަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަްށ ނުވަތަ ޙައް ،އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ

ޙައްޖުގެ  ،ޙައްޖުވެރިޔާއާ ދެމެދު ވެވޭ އެގްރީމެންޓާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ އުސޫލާއި

 ،ހުއްދަޔަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުދީފިނަމަ

(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ  -/100,000ރީސްހާސް) ރުފިޔާއާއި (ތި  -/30,000

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ނުވަތަ  ،ކުންފުނީގެ އިހުމާލުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާނުކުރެވިއްޖެނަމަ ށްމީހަކަ އެއްވެސް ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ  11.3

އަތުން ނަގާ ފައިސާއަްށ  މީހެއްގެ ދެއްކި މީހުންގެ ނުވަތަޙައްޖަށް ގެންދިޔުން އެދި ފައިސާ 

ލައްކަ) ރުފިޔާއާ ފަސް(  -/500,000ހާސް) ރުފިޔާއާއިހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000 ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެނަމަ

 ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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 ޤުރާރު އި 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ހުރިހާ  ،ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ވެސް މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން .12

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ. ،ފަހުމްވެ، އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އެ މާއްދާތައް ، މާއްދާތަކެއް ކިޔައި

 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ފަރާތުން 

 ނަން: ނަން:

 :މަޤާމު  :މަޤާމު 

 :ސޮއި  :ސޮއި 

 ތާރީޚު:                                    ތާރީޚު:

 

 ހެކިން 

 ނަން: ނަން:

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:   ދިވެހި  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:   ދިވެހި 

 :ސޮއި  :ސޮއި 

 ތާރީޚު:                       ތާރީޚު:             
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 އެ ތަފުސީލު ލިޔުމަށް) ،(ޝަކުވާ ރައްދުވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ފަރާތް އެނގޭނަމަހުށަހަޅާ ޝަކުވާ:  •
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2ޖަދުވަލު   

a 

 މާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ޔު ށް މީހުން ގެންދި ޙައްޖަ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

  ފުރިހަމަ ނަން:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ކާޑުގެ ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

  ފޯނު ނަންބަރު:
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 ރަސްމީ ބޭނުމަށް: 

 ފޯމު ބަލައިގެން ފަރާތުގެ 

  ތާރީޚު:  ނަން:

  ސޮއި:  މަޤާމު:
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 3ޖަދުވަލު 

a 

 ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު  ޢުމްރާއަށް މީހުން ޙައްޖާއި 

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

 

  ނޯޓު: ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ޑޮލަރުން ލިޔުން އެދެމެވެ.

 

 ޙައްޖު 

  މީހުންގެ އަދަދު  ޔަ ގެންދި  ޖަށް ޙައް  .1

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިން ޗާޓަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓު ގަތުމަށް  .2

 ޖުމުލަ ޚަރަދު  ރި ކު 

 

  (ހ) ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ފްލައިޓް ޗާޓަރުކުރުމަށް 

  (ށ) ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓުގަތުަމށް 

  ލަ ޚަރަދު:މު ޖު  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރި  .3

  ޚަރަދު  (ހ) ދަތުރުފަތުަރށް ކުރި

  (ށ) މުޠައްވިފް/އޭޖެންޓް ފީ 

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

  ޚަރަދު (ރ) ކެއިންބުއިމަށް ކުރި

  ޚަރަދު (ބ) ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރި

  ޚަރަދު  (ޅ) ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަކެތި ގަތުމަށް ކުރި

  އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް (ކ) ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަާކއެކު ކުރި

 

 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނީ:ކުންފުނީގެ 

       ..................................................................................... ނަން:

  ................................................................................... މަޤާމު:

           ................................................................... ފޯނު ނަންބަރު:

   ......................................................................................ތާރީޚު:

 ނޯޓު: 

ކުންފުނި އެނގޭނެޮގތަްށ ނުވަތަ ޢުމްާރ މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ތިޔަ ފަރާުތން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫާމތަކީ ވަކިަވކި ޙައްޖު  •

ޖުމުލަ  ،ކުންފުނި އެނގޭނެޮގތަށް ޝާިއޢުކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޫނނެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންުކރެވޭނީ

ހިސާބުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ތިޔަ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓާނޭކަމުެގ 

 ހަމަ ޔަގީންކަން ދެމެވެ. ފުރި
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 އަށެވެ. rms@mma.gov.mvމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް:  ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ •

މޯލްޑިވްސް  ،ނުވަތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންާވނަމަ ،ޓަކައި އެހީއެއް ބޭނުންވާނަމަ ކުރުމަށްފުރިހަމަ  ފޯމު މި •

 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ. 3012143  ނުވަތަނަންބަރު ފޯނަށް 3322268އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ 

mailto:rms@mma.gov.mv
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 4ޖަދުވަލު 

 ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން  ލް ޒަ ޕްރޮޕޯ 

ހިމެނޭ  ލިޔެކިޔުން #

/ 

 ނުހިމެނޭ 

(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  ރީގެ ކޮޕީކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަ .1

 ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ)

 

، ކުންފުނީގައި އެ މެންބަރުންގެ ަމޤާމާއި، ނަމާއި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ .2
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ނުވަތަ ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، ފޯނު ނަންބަރާއި، މެންބަރުންގެ އެޑްރެހާއި

(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ   ފަހުން ގެނައި ބަދަލުގެ ލިޔުންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެންމެ ،ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި

 ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަަހއިފައިވާ ކޮޕީ)

 

  ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ ،ފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއިކުން .3

  ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑްގެ ނަމޫނާ ކޮޕީ .4

  ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީުހން ގެންދިޔުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯުޑން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގެ ކޮޕީ  .5

ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކުުށގެ .6

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު

 

ކުންފުނީގެ ނަމުގަިއ އެއްވެސް ަފރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަްށ ސާިބތުވެފައިވާ ދަރަންޏެއް ނެތްަކން ކަށަވަރު  .7

 ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ފޯމެއް

 

ިނން ޙައްޖުގެ ަކންތައްތަކާ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަިބއްޔާގެ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުްއދަޔަށް އެދޭ ކުންފު .8

 ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހިފައިވާނަމަ ތަކަށް ނުވަތަ މިކަމާ ގުޅުންހުރިއެއްވެސް ފަރާ
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ ފައިސާއެއް 

 އެކަްނ ބަޔާންކޮށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ާފސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއް ،ންޖެހިފައި ނުވާނަމަދައްކަ

 

(ދޭއް)  2ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ އަހަރާއި ފާއިތުވެދިޔަ  .9

  އްދަ އޮންނަ ފަާރތަކުން އަހަރުދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ ފަިއޭނންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަްނޓާއި، އޮިޑޓްކުރުމުގެ ހު

 ކުރި ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި، އޮޑިޓްއޮޑިޓް ކޮށް

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް  .10

ލޯނެއް ނަގައިފައިވާނަަމ، އެއްަބސްވެފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުން ޭބންކަށް ޑިރެކްޓަރަކު އެއްވެސް ބޭންކަކުން 

 ،އެ ލިޔުމާއި، އަދި ލޯނެއް ނަގައިފައި ނުވާނަމަ ،ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަމުގެ ލިޔުމެއް އެ ބޭންކަކުން ހޯދައި
 އެކަން ބަޔާންކޮށް ކުންފުނީގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު

 

ދިނުމަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ުފރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ޙައްޖަށް ގެންދާ  ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދުދީނީ  .11

ފަރާތްތަކަށް ދީނީ ނަސޭަހތާއި ދީނީ އިރުޝާދު ދިނުމަށް އެއްބަސްާވކަމާއި، އެހެން ކުންފުންޏަކާއެކު ޙައްޖަށް 

ދީނީ އިރުޝާދު ދިނުމަށް ފޮނުވާ ދިޔުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެކަމުގެ ސިޓީއާއި، ދީނީ ނަސޭހަތާއި 

އޭނާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ،ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދީީނ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއާއި

 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ ، އަންގައިދޭ
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 ޚިދުމަތްދިނުމަށް ގެންދާ ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާއާއި ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ .12

އެހެން ކުންފުންޏަކާއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެއްބަސްވެފައި  ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމާއި، ނަރުސް

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ، ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިީޓއާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި

ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި، ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާއާއި ނަރުހަްށ 

 ލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

 

އެކަން ކޮށްިދނުމަށް  ،ރިންޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެ ،ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ގެންދާ .13

އެހެން ކުންފުންޏަކާއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮްށފައިވާ  ،އެއްބަސްވާކަމާއި

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަުތ  ،ސިޓީއާއި، އެ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ 

 

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަްށ  ،ޓަކައި ޙައްޖު ދަތުރުގައި  ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ މީހުންނަށް .14

މަސްއޫލިއްޔަތު  ،އޭނާގެ ނާއިބުގެ ވަނަވަރާއި ،ހަވާލުވެގެްނދާ އިސްވެރިޔާއާއި ގެންދިޔަ މީހުންނާ

އެ ދެ ފަރާތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމާއި، އެހެން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމާއި

 ކުންފުންޏަކާއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ

 

ނުވަތަ ނުވަތަ ފީއެއް، ، ކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއްއެއްވެސް ޤާނޫނަ .15

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާ ހަމަޔަްށ  ،ރިމަނާއެއްޓީއެއް ނުވަތަ ޖޫނުވަތަ ކުއްޔެއް، ނުވަތަ ރޯޔަލް ،އަގެއް

ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް އިންލަ ،ދައްކަންޖެހިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯމު 

 

  ޙައްޖަށް ދާން އެދި ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާކުންފުންޏާއި  .16

 

 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވި ަފރާތް:

 ނަން: 

 މަޤާމު:

 ސޮއި:

 ތާރީޚު:

 

 މިނިސްޓްރީގެ ފާރާތުން ޕޮރޮޕޯޒަލް ބެލި ފަރާތް:

 ނަން:

 މަޤާމު:

 ސޮއި:

 ތާރީޚު:
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