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ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވައިލާފައިވާ 1.ތަޢާރުފު

ގެންދިއުމުގައި  ޙައްޖަށް  މީހުން  )ޤައުމުތަކުން(  ވަނީ  އެކުލަވައިލާފައި  މިއުސޫލު  އުސޫލެކެވެ. 

ޢަމަލުކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީން ނެރުއްވާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ 

ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  ގެންދާ  މީހުން  ޙައްޖަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މަތީންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. މިއުސޫލަށް 

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ ]ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު[ އެވެ.2.ނަން

މިއުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިވި މަޤުޞަދުތައް ހާސިލު ކުރުމެވެ.3.މަޤުޞަދު

ފަސޭހަގޮތެއްގައި )ހ( ލުއި  ޚިދުމަތްތައް  ރަނގަޅު  މީހުންނަށް  ޙައްޖަށްދާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ލިބިދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން.)ށ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން.)ނ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް 

ގެންދިއުމަށް ހުއްދައަށް އެދުން

ގޮތުގެ 4. ތިރީގައިވާ  ހުށަހަޅާނީ  އެދި  ހުއްދައަށް  ގެންދިއުމުގެ  ޙައްޖަށް  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

މަތީންނެވެ. 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ )ހ(

ކުންފުނިތަކަށެވެ.  ޕްރައިވެޓް  ނުވަތަ  ޕަބްލިކް  ހިއްސާވާ  ދިވެހިން  ސައްތައިން ސައްތަ 

އެކުންފުނިތަކުގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން 

ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް )ށ(

ހުށަހަޅާނީ އެއަހަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ 

އިޢުލާން  އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ހުޅުވާލުމުގެ  ފުރުޞަތު 

ކުރުމުންނެވެ.
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ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއަހަރަކު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދެވޭނެ ކުންފުނިތަކުގެ )ނ(

އިޢުލާނުގައި  ބުނެފައިވާ  ގައި  އަދަދު މިމާއްދާގެ )ށ(  ދޫކުރާނެ ޖުމުލަ  ކޯޓާ  އަދަދާއި 

ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.

ޙައްޖަށް )ރ( މީހުން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އިޢުލާނާގުޅިގެން  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މިމާއްދާގެ 

ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  އެދެންވާނީ  ހުއްދައަށް  ގެންދިއުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު  ހިމަނަންވާ  ޕްރޮޕޯސަލްގައި  ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.  ފުރިހަމަކޮށް  ޕްރޮޕޯސަލް 

ވާނެއެވެ. ގައި   1 ޖަދުވަލު  މިއުސޫލުގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީ މިއުސޫލުގައިވާ 5.ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠު

ގޮތުގެމަތީން ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ދުވަހާއި )ހ( ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ،  ކުންފުނީގެ  އެދޭ  ހުއްދައަށް 

ނުވުން.  މީހެއްކަމުގައި  ކުރަމުންދާ  ތަންފީޒު  ޙުކުމެއް  ކުށެއްގައި  ޖިނާއީ  ހަމައަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މި އުސޫލުގެ )ށ(

ޚިދުމަތްދޭނޭ  ޙައްޖުގެ  އެއްގޮތަށް  ނޑުތަކާ  މިންގަ ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މާއްދާގައި  ވަނަ   8

އޮފީހެއް މާލޭގައި ހުރުން.

ޕްރޮޕޯސަލް އާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ލިޔުންތައް

ތިރީގައި 6. ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ގެންދިއުމުގެ  ޙައްޖަށް  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން  ޕްރޮޕޯސަލާއެކު  ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނުވަތަ )ހ( ސަރުކާރުގެ  ބަޔާންކޮށް  އެއްގޮތްކަން  )އަސްލާ  ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީގެ  ކުންފުނީގެ 

ކޮޕީ(. ޖަހާފައިވާ  ނޑު  ތައްގަ އޮފީހުގެ  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 

)ނަން، )ށ( މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  މެމްބަރުންގެ  ހިމެނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ކޮޕީ(. ކާޑު/ޕާސްޕޯޓުގެ  އައިޑީ  އަދި  ފޯނުނަންބަރު،  އެޑްރެސް،  މަޤާމު،  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ.)ނ(

މަޢުލޫމާތު: )ރ( ހިމަނަންޖެހޭ  ހެޑްގައި  )ލެޓަރ  ކޮޕީ.  ނަމޫނާ  ހެޑްގެ  ލެޓަރ  ކުންފުނީގެ 

އީމެއިލް  ނަންބަރު.  ފެކްސް  ނަންބަރު،  ފޯނު  އެޑްރެސް،  ލޯގޯ،  ނަން،  ކުންފުނީގެ 

.) އެޑްރެސް

ފާސްކޮށްފައިވާ )ބ( ބޯޑުން  ކުންފުނީގެ  ގެންދިއުމަށް  މީހުން  ޙައްޖަށް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ 

ޤަރާރުގެ ކޮޕީ. )މި ޤަރާރުގައި ޙައްޖަށް ގެންދާމީހުންގެ އަތުން ނަގާނެ ޖުމުލަ އަގާއި 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ  ޙައްޖުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ކަ

ނަން، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރުު، މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް، 

އަދި  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ފަދަ  މަޤާމު،  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ކުންފުނީގައި 
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ހިއްސާދާރަކަށް  ކުންފުނީގެ  ހިމެނޭ،  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އެމީހަކީ  

ވާންވާނެއެވެ.(

ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް )ޅ( ކުށުގެ  މެމްބަރުންގެ  ހިމެނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުން.  ކަ

)މި ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ(.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން )ކ(

ފައިސާދައްކަން  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  މިކަމާ  ނުވަތަ  ޢަރަބިއްޔާގެ  ސަޢޫދީ 

ޖެހިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް އެފައިސާ ދައްކަމުން ދާކަމުގެ ލިއުމެއް ކުންފުނީގެ 

ބޯޑުން ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި، )އ(

ނުވަތަ އެ ހުއްދަ ލިބުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 

ކުންފުނީގެ  ފަރާތެއް  ނަގާފައިވާ  ފައިސާ  ތެރޭގައި  ދެއަހަރުގެ  ފާއިތުވެދިޔަ  ކަމަށްބުނެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިފައި ނުވާނޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން.

ޙައްޖަށްދާން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ )ވ(

އޮންނަންވާނެއެވެ.( ހިމަނާފައި  ޕޮލިސީ  އެއްބަސްވުމުގައި ރިފަންޑު  )މި  ކޮޕީ. 

ޙައްޖު އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކުގެ ނަން، އެކައުންޓް ނަންބަރު، އެކައުންޓްގެ ބާވަތް، )މ(

އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުންޏަކީ އެއްވެސް )ފ(

ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުން ބޭންކަށް 

ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަމުގެ ލިއުމެއް އެބޭންކަކުން ހޯދައި ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެއްބަސްވާ )ދ( އިރުޝާދިނުމަށް  ދީނީ  އޭނާ  ޢިލްމުވެރިޔާ،  އިރުޝާދުދޭ  ދީނީ  ޙާޖީންނަށް 

ޢިލްމުވެރިޔާއަށް  ދީނީ  އަދި  ކޮޕީ  ކާޑު/ޕާސްޕޯޓްގެ  އައިޑީ  އޭނާގެ  ސިޓީއާއި،  ކަމުގެ 

ކޮޕީ. ހުއްދައިގެ  ދިނުމުގެ  ނަސޭހަތް  ދިނީ  ދޫކުރެވިފައިވާ 

ޙާޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ގެންދާ ނަރުސް އަދި ޑޮކްޓަރ، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް )ތ(

އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓީއާއި، އެެފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއާއި، ނަރުސް އަދި 

ޑޮކްޓަރގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.

ދަންނަ )ލ( ބަސް  ޢަރަބި  ގެންދާ  އިތުރުން  ޢިލްމުވެރިޔާގެ  އިރުޝާދުދޭ  ދީނީ  ޙާޖީންނަށް 

އެހީތެރިޔާ، އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓީއާއި، އޭނާގެ އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓް 

ކޮޕީ.
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ޙާޖީންނާ )ގ( ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ދަތުރުގައި،  ޙައްޖުގެ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ޙާޖީންނަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތު  ޕްރޮފައިލާއި  ނައިބުގެ  އޭނާގެ  އިސްވެރިޔާއާއި  ޙަވާލުވެގެންދާ 

ލިޔުން.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމުގެ 

ޙާޖީންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޙައްޖުގެ ދަތުރުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޖީންނާ ޙަވާލުވެގެންދާ )ޏ(

އިސްވެރިޔާއާއި އޭނާގެ ނައިބު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ސިޓީ.

ހައިސިއްޔަތުން )ސ( އިސްވެރިއެއްގެ  ގެންދިއުމުގައި  މީހުން  ޙައްޖަށް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ 

ދާފަރާތަކީ ފާއިތުވި 3 އަހަރު، ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ 

ޖަމާޢަތުގެ/ކުންފުނީގެ  ދިން  ޚިދުމަތް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  އެކަން  ފަރާތެއްނަމަ، 

ރަސްމީ ލިޔުން.

ހައިސިއްޔަތުން )ޑ( އިސްވެރިއެއްގެ  ގެންދިއުމުގައި  މީހުން  ޙައްޖަށް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ 

އިސްދައުރެއް  ގެންދިއުމުގައި  މީހުން  ޢުމްރާއަށް  އަހަރު،   3 ފާއިތުވި  ދާފަރާތަކީ 

އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޚިދުމަތް ދިން ޖަމާޢަތުގެ/

ލިޔުން. ރަސްމީ  ކުންފުނީގެ 

މިމާއްދާގެ )ހ( ން )ޑ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ(

)ށ( ގައި ބުނެފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް.

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމާއި 

މާކުސް ދިނުން

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމާއި، ޕްރޮޕޯސަލަށް މާކުސް 7.

ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އަށް )ހ( )ސ(  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   6 ކަމަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ޕްރޮޕޯސަލާއެކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަނާޅާނަމަ 

ކުރެވޭނެއެވެ. ބާޠިލު  އެޕްރޮޕޯސަލް 

4 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަނެ )ށ(

ނޑައަޅައި  ކަ އިޢުލާނުގައި  ހުޅުވުމަށް  ޕްރޮޕޯސަލްތައް  އެ  ހުޅުވާނީ،  އެޕްރޮޕޯސަލްތައް 

ފަރާތުން،  ކުންފުންޏެއްގެ  ހުށަހަޅާ  ޕްރޮޕޯސަލް  މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މީހުންނަށެވެ.   2 ގިނަވެގެން  ބައިވެރިވެވޭނީ  ބައްދަލުވުމުގައި  ހުޅުވާ  ޕްރޮޕޯސަލްތައް 

ކުންފުންޏަކުންވެސް  ކޮންމެ  ބައްދަލުވުމުގައި  ބާއްވާ  ހުޅުވުމަށްޓަކައި  ޕްރޮޕޯސަލްތައް 

ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އެކަކު  މަދުވެގެން 

ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ، މިނިސްޓްރީން އައްޔަންކުރާ، މަދުވެގެން 6 މެންބަރުންގެ )ނ(

މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

ގައިވާ )ރ(  2 ޖަދުވަލު  އުސޫލުގެ  މި  ދޭނީ  މާކުސް  ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެއްގޮތަށެވެ.  ނޑުތަކާ  މިންގަ
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ކުންފުނިތަކުގެ )ބ( ހުށަހެޅި  ޕްރޮޕޯސަލްތައް  ނިމުމުން  އިވެލުއޭޓްކޮށް  ޕްރޮޕޯސަލްތައް 

މާކުސް  ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް  ތާރީޚެއްގައި  ދުވަހަކާއި  ނޑައެޅޭ  ކަ ހާޒިރުގައި  މަންދޫބުންގެ 

ހާމަކުރެވޭނެއެވެ. ދެވުނުގޮތް 

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 )އެކެއް( ޕްރޮޕޯސަލް އެވެ.)ޅ(

ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދޭ 

ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ އޮފީހުގައި 

ނޑުތައް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއެދޭ 8.

ނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ. ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ އޮފީސް ހުންނަންވާނީ އަންނަނިވި މިންގަ

އޮފީހާ ގުޅޭނޭ ޓެލެފޯން ނަންބަރު، ފެކްސް ނަންބަރު، އީމެއިލް އެޑްރެސް ހުރުން.)ހ(

ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ބޭރަށް ފެންނަގޮތަށް އެކުންފުނީގެ ނަންބޯޑު ހުރުން.)ށ(

ޢާންމުގޮތެއްގައި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަގަޑިތައް އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޮފީހުން ބޭރަށް )ނ(

ހުޅުވާފައި  އޮފީސް  ދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  އެގަޑިތަކުގައި  ހުރުމާއެކު  ފެންނަގޮތަށް 

ބެހެއްޓުން.

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް، އޮފީހުގައި މުވައްޒަފަކު ހުރުމާއި، )ރ(

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން ގަޑިއެއްގައި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުރުން.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް )ބ(

ފެންނަތަނެއްގައި  ފަސޭހައިން  ނިމެންދެން(  ޙައްޖުމަސް  އަހަރުގެ  )އެ  ހުއްދަ  ދޫކުރާ 

ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން.

ޙައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން )ޅ(

ފެންނާނެގޮތަށް  ފަސޭހައިން  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ބަލަން  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ 

ބެލެހެއްޓުން. ފައިލުކޮށް 

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުން 

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ ފަރާތް، ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީ 9.

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށެވެ.

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ )ހ( އެކަމަށް  ކުރަންވާނީ  ރަޖިސްޓަރީ  މީހުން  ބޭނުންވާ  ދާން  ޙައްޖަށް 

މިނިސްޓްރީ  ފޯމު[(،  އެދޭ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  މީހުން  އެދޭ  ދާން  )]ޙައްޖަށް  ފޯމު 

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރުމުންނެވެ. ކުންފުނިތަކަށް މި ފޯމު 

އަދަދަށެވެ.   ލިބުނު  ހުއްދަ  ލިބުމުން،  ހުއްދަ  ދޫކުރާނީ 

ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުންދާއިރު ފަރުޟު ޙައްޖު )ށ(

އަދާކުރަން އެދޭ )އަލަށް ޙައްޖަށްދާ( ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުން.
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ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، )ނ(

މިނިސްޓްރީއަށް  އެފޯމުގައި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   3 ދައްކާތާ  ފައިސާ  ކުންފުންޏަށް 

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ބަޔާއި އަދި ފައިސާދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ ކުންފުނިތަކުން، މިނިސްޓްރީ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް 

މިއުސޫލުގެ ދަށުން، ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދޭ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަންވާނީ 10.ފައިސާ ނެގުން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޙައްޖަށް )ހ( ވެސް  ނަމެއްގައި  އެހެން  ނުވަތަ  ގޮތުގައިވެސް  ފީގެ  ގެންދިއުމުގެ  ޙައްޖަށް 

މިނިސްޓްރީ  ނެގުމަށް  އެކުންފުންޏަކުން  ކަމަކާގުޅޭގޮތުން  އެއްވެސް  ގުޅޭ  ގެންދިއުމާ 

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހުއްދަ ދީފައިވާ އަގަކަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ 

އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ވާ ފައިސާ އިތުރަށް 

ހިމެނިދާނެއެވެ.

އޮފް )ށ( މިނިސްޓްރީ  ގެންދިއުމަށް  ޙައްޖަށް  ނަގަންވާނީ  ފައިސާ  ގެންދިއުމަށް  ޙައްޖަށް 

އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެއަހަރަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުން އެއަހަރު ޙައްޖަށް 

އަދަދަށެވެ. ހުއްދަލިބިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް 

ޙައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތަށް، އެފައިސާ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ކަމުގެ )ނ(

ރަސީދެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ޙައްޖަށް ގެންދާ )ރ(

އެހެން  އިތުރުން  އަގުގެ  ހުއްދަދީފައިވާ  އެކުންފުންޏަކަށް  ނެގުމަށް  އަތުން  މީހެއްގެ 

ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން 

އިތުރު ފައިސާއެއް ނެގުން މިމާއްދާ މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން

ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖުގެ ކަންކަމާގުޅޭ 11.

މުއައްސަސާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 

ކުންފުނިތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ނަގާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 12.ޙައްޖު އެކައުންޓް

ހިންގައި  މިއެކައުންޓް  އޮންނަންވާނެއެވެ.  އެކައުންޓެއް  ކަރަންޓް  ޚާއްޞަ  ބޭންކެއްގައި  ހިންގާ 

ބަލަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައިވާގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ނަގާ ފައިސާއަކީ ވަރަށްބޮޑު އަމާނާތަކަށްވާތީ މިފައިސާ )ހ(

ޙައްޖާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށްނޫނީ ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޙާޖީންގެ އަތުން ނަގާ 

ހުރިހާ ފައިސާ މި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ވާނެއެވެ.
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ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޙައްޖު ފައިސާ ޖަމާކުރާ )ށ(

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަހު   1 މަހުން   2 ކޮންމެ  ސްޓޭޓްމަންޓް،  ބޭންކު  އެކައުންޓްގެ 

ކުރެވުނު  ކޮށްފައިވާނަމަ  ޚަރަދެއް  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް 

ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން  ސްޓޭޓްމަންޓާއެކު  ބޭންކު  ރިޕޯޓެއް  ޚުލާޞާ  ޚަރަދުގެ 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ނަގާ ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަށް ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ )ނ(

މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން 

ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރިހަމަ 

ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ތިރީގައި 13. މީހުންނަށް  ގެންދާ  ޙައްޖަށް  ކުންފުންޏަކުންވެސް،  ކޮންމެ  ގެންދާ  މީހުން  ޙައްޖަށް 

ވާނެއެވެ. ކޮށްދޭން  ފުރިހަމަ  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.)ހ(

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަންވާނީ ވައިގެމަގުންނެވެ.)ށ(

ފުރިހަމައަށް )ނ( ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ކޮށްދޭންޖެހޭ  ޙާޖީންނަށް  ޢަރަފާތުގައި  މިނާގައާއި 

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމުގެ/މަޑުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުން.)ރ(

ޖަމްރާތަކަށް ހިލައުކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން.)ބ(

ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށްވެސް ހަދްޔު ކަތިލައިދިނުން.)ޅ(

ޙާޖީން މައްކާގައި ތިބޭ ދުވަސްވަރު ކެއިންބުއިމާއި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން.)ކ(

މަސްޖިދުއް )އ( ކެއުންބުއިމާއި  ބޭތިއްބުމާއި  މަދީނާގައި  ގެންގޮސް،  މަދީނާއަށް  ޙާޖީން 

ހަމަޖައްސައިދިނުން. އިންތިޒާމު  ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ  ނަބަވީއަށް 

ޙައްޖުގެ )ވ( ތިބޭދުވަސްވަރު  ޙާޖީން  ޢަރަފާތުގައި  މިނާގައާއި  މަދީނާގައާއި  މައްކާގައާއި 

ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ބެހޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ 

އެއްބަޔަކު )މ( ބޭރުވުމާއި  އިންތަކުން  އަޚުލާޤީ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ކަންތައްތައް  ޙާޖީންގެ 

ކަންތައްތަކުން  އެންމެހައި  ފަދަ  ފުރައްސާރަކުރުން  ގޯނާކުރުމާއި  އަނެއްބަޔަކަށް 

ދުރުހެލިވުމާއި ދިވެހި ޙާޖީން އެއްބައިވަންތަކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ކުންފުނިތަކުން ގުޅިގެން 

. މަސައްކަތްކުރުން

ބާއްވަން )ފ( ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި  ބަލިވެ ދަތުރު ނުކުރެވޭވަރުގެ  ޙާޖީއަކު 

ޖެހިއްޖެނަމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވައިގެން އެމީހަކަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 

ވާނެއެވެ.   ހަމަޖައްސައިދޭން 
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ފަރުޟު ޙައްޖަށް އިސްކަން 

ދިނުން

މީހުންނަށް 14. ކުރަންދާ  ޙައްޖު  ފަރުޟު  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ދާންއެދޭ  ޙައްޖަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ  އިސްކަންދޭނީ 

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ ތިރީސް އިންސައްތަ ފަރުޟު ޙައްޖު ކުރާމީހުންނަށް )ހ(

ޚާއްޞަކުރަންވާނެއެވެ.

ފެށިގެން)ށ( ތާރީޚުން  ލިބޭ  ހުއްދަ  އަދަދު  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ޙައްޖުކުރުމަށް  ފަރުޟު 

15 ދުވަހަށްފަހު އެ އަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، އެނޫންމީހުންނަށް އެޖާގަ ދިނުމުގެ 

އިޚުތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިއުސޫލުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަދި 15.ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތައް

ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

ޙަވާލުގައި )ހ( އެކުންފުނިތަކުގެ  ކުންފުނިތަކާއި  މީހުންގެންދާ  ޙައްޖަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޙަރަކާތެއްގައި  އެއްވެސް  އަދި ސިޔާސީ  ދާޚިލީ  ޢަރަބިޔާގެ  މީހުން ސަޢޫދީ  ޙައްޖަށްދާ 

ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް ވާގިދޭ ފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް ބަހައި އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

ނުވާނެއެވެ. ހިންގައިގެން 

ފަރާތްތަކުން، )ށ( ޙައްޖަށްދާ  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ކުންފުނިތަކުން  މީހުންގެންދާ  ޙައްޖަށް 

ނުވާނެއެވެ. އެތެރެކޮށްގެން  ޢަރަބިޔާއަށް  ސަޢޫދީ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  މަސްތުވާ 

ހުއްދަދޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.)ނ(

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް )ރ(

އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ހުއްދައެއްނެތި ބިދޭސީއަކު ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެފެއާޒުގެ )ބ( އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކޯޓާ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  އެކުންފުންޏަކަށް 

ހުއްދައެއްނެތި އެހެން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވިއްކުން ނުވަތަ ދީގެން 

ނުވާނެއެވެ.

45 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުން މަހުރަމަކާނުލައި ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.)ޅ(

ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް )ކ(

ހުއްދަ  އެފެއާޒުގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިތުރުން  ފައިސާގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އަތުން  މީހެއްގެ  ގެންދާ  ޙައްޖަށް  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  މެނުވީ  ލިބިގެން  ލިޔުމަކުން 

ނުވާނެއެވެ. ނަގައިގެން 

ދީނީ )އ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދިނުމުގައި،  ނަސޭހަތް  ދީނީ  އިރުޝާދާއި  ދީނީ  ޙާޖީންނަށް 

ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ފަރާތެއް ލައްވައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި  ދީނީ 

ނަސޭހަތް ދިނުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ހަދާފައިވާ 16.ޙައްޖު ވިސާޖެހުން އިމިގްރޭޝަނުން  ޢަރަބިޔާގެ  ސަޢޫދީ  ގޮތުން  ވިސާޖެހުމާބެހޭ  ދިއުމަށް  ޙައްޖަށް 

އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 

ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ މަހުރަމު ލިސްޓު ސަޢޫދީ )ހ(

ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީއަށް ހުށަހަޅުން.

އެކަނބަލުންނާއެކު )ށ( ޖެހުމަށްޓަކައި  ވިސާ  ޙައްޖު  އަންހެނުންނަށް  ދަށުގެ  އަހަރުން   45

ހުށަހެޅުމާއި،  ކޮޕީ  ސެޓުފިކެޓުގެ  އުފަންދުވަހުގެ  ނަމާއި،  މަޙުރަމުގެ  ދަތުރުކުރާނެ 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީއާއި، ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ފަދަ މަޙުރަމެއްކަން 

ސާބިތުކޮށްދޭ އެންމެހައި ލިއުންތައް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުން.

ނުލައި )ނ( މަޙްރަމަކާ  މީހަކުނަމަ  މަތީގެ  އަހަރުން   45 އުމުރުން  އަންހެނަކީ،  ޙައްޖަށްދާ 

އެކުގައެވެ. ޖަމާޢަތަކާ  އަންހެނުންގެ  ދެވޭނީ  މިގޮތަށް  ނަމަވެސް  ދެވިދާނެއެވެ. 

ޙައްޖަށްދާ އަންހެނަކީ އުމުރުން 45 އަހަރުން ދަށުގެ މީހަކަށްވެފައި ދެމަފިރިން އެކުގައި )ރ(

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިޔުން  ޝަރުޢީ  އެނގޭނެ  ދެމަފިރިންކަން  އެއީ  ކުރާނަމަ  ދަތުރު 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް 

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް 

އޮފީސް )މަކްތަބު ޝުއޫނި 

ޙުއްޖާޖިލް މާލްދީފް(

ސަޢޫދީ )ހ(17. ކުންފުނިތައް  ގެންދާ  ޙައްޖަށް  އެމީހުން  މީހުންނާއި  ޙައްޖަށްދާ  ރާއްޖެއިން 

އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަދީނާގައި  އަދި  މައްކާ  އުޅޭދުވަސްވަރު  ޢަރަބިއްޔާގައި 

އެފެއާޒުން ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ]މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް 

ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  މާލްދީފް(  ޙުއްޖާޖިލް  ޝުއޫނި  )މަކްތަބު  އޮފީސް[ 

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކޮށް، ޚިދުމަތް )ށ(

ދެވޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމީ އެފެއާޒުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް 

އޮފީހުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ކަންތައްތައް

މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ.18.

ޢަރަބިއްޔާގެ )ހ( ސަޢޫދީ  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  ޙައްޖުގެ  ދުވަސްވަރު  އުޅޭ  ޙައްޖަށްގޮސް 

ޙައްޖަށް  ގުޅިގެން،  ފަރާތްތަކާ  ރަސްމީ  ޤައުމުގެ  އެ  މިނޫންވެސް  ޙައްޖާއި  ވުޒާރަތުލް 

މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު 

އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން. މިކަންތައްތައް ކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ 

ލަފާގެ މަތީން މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން.

އެގްޒެމްޕްޝަން( )ށ( )ޓެކްސް  މުޢުފާ  ހިމެނޭ  އޮފީހުގައި  އެފެއާޒް  ޕިލްގްރިމް  މޯލްޑިވްސް 

ފޯރުވައިދިނުން. އެހީތެރިކަން  ހަދައިދިނުމާއެކު  ފާސް  މީހުންނަށް 

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

ބޭނުންވާ )ރ( ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާއި  ދިމާވާ  ޙާޖީންނަށް  ދިވެހި  ޢަރަބިއްޔާގައި  ސަޢޫދީ 

ތައްޔާރުކޮށްދިނުން. ލިޔުންތައް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ )ބ(

ނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދޭތޯ ބެލުން. ޕްރޮޕޯސަލްގައި ޙާޖީންނަށް ދޭން ކަ

ޙައްޖުގެ މަނާސިކުތައް ޙާޖީންނަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދީފައިވޭތޯ ބެލުން.)ޅ(

ނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދޭތޯ ބެލުން.)ކ( މިނާ/ޢަރަފާތުގައި ކުންފުނިތަކުން ދޭން ކަ

ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތާއި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ބެލުން.)އ(

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ބެލުން.)ވ(

މިމާއްދާގެ )ބ( އިން )މ( އަށް ހުރި ކަންތައްތައް ބަލާނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ސާވޭ )މ(

ފޯމަކުންނެވެ. މިފޯމު ފުރާނީ )ރެންޑަމްކޮށް( ހޮވާލެވޭ ބަޔަކު އެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ޙައްޖު 

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން

ރިޕޯޓު 19. ޙައްޖު  މަޢުލޫމާތާއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އަޅުކަމާ  ޙައްޖުގެ  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ 

ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުގެމަތިން  ތިރީގައިވާ 

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުނީގެ ބެލުމުގެދަށުން ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންގެ ދަތުރު )ހ(

ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލު ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ 14 ދުވަސްކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެތެރޭގައި )ށ(  30 އަންނަތާ  ރާއްޖެ  އެނބުރި  އަދާކޮށްނިމިގެން  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް  ރިޕޯޓު  ޙައްޖު  ކުންފުންޏަކުންވެސް  ކޮންމެ  މީހުންގެންދިޔަ  ޙައްޖަށް 

މީހުން  ތަފުސީލާއި  ގޮތުގެ  ގެންދިޔަ  މީހުން  ޙައްޖަށް  މިރިޕޯޓުގައި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގެންދިޔަ އަދަދާއި، ދެވުނު ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން މައްސަލައެއް ދިމާވިނަމަ އެކަމެއް 

އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އެނގެން  ކަންތައްތައްވެސް  ހުށަހަޅާ  ގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް )ނ(

އެކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ޙައްޖަށް ދާމީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 

އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރުު، ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުު، އުމުރު އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް ޙައްޖަށް 

ފުރުމުގެ 14 ދުވަސް ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. 

އަދި އެލިސްޓުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އީމެއިލް ކުރަންވެސް ވާނެއެވެ. ލިސްޓު އީމެއިލް ކުރާނީ، 

info@islamicaffairs.gov.mv މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
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ޙައްޖު ދަތުރުގައި ދިމާވާ 

ކުއްލި މައްސަލަތައް އެންގުން

ހާދިސާތައް 20. ކުއްލި  ދިމާވާ  ހަމައަށް  އައުމާ  ދިވެހިރާއްޖެ  އެނބުރި  ފުރުމަށްފަހު  ޙައްޖުދަތުރަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން  ތިރީގައިވާ 

ޙާޖީއަކު ބަލިވެގެން މައްކާ ނުވަތަ މަދީނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބާއްވައިފިނަމަ އެމީހަކާބެހޭ )ހ(

މަޢުލޫމާތު، ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގެ 

އިސްވެރިޔާއަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. 

ޙައްޖުގެ ދަތުރުމަތީގައި މަޑުކުރާ ނުވަތަ ފުރާ އެއާޕޯޓެއްގައި ޙައްޖުވެރިއަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ )ށ(

އޮފީހުގެ  އެފެއާޒް  ޕިލްގްރިމް  މޯލްޑިވްސް  އެކަން  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ފަދަ 

އިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ދަށްވެގެން )ނ( ޙާލަތު  ޙާޖީއަކަށް ޞިއްޙީ  މަންޒިލެއްގައި  އެއްވެސް  ދަތުރުމަތީގެ  ޙައްޖުގެ 

އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެކަން  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ފަދަ  ދަތުރުނުކުރެވޭ 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެފެއާޒަށް 

ޙާޖީއަކު ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގައި ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަސް )ރ(

ފުރުޞަތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕިލްގްރިމް އެފެއާޒް އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި އުސޫލުގައި ޙައްޖަށް މީހުންގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ކުރުން ލާޒިކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ 21.ފިޔަވަޅު އެޅުން

ކޮށްފައިނުވާނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

މިއުސޫލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް )ހ(

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މީހަކު ހާޒިރުނުވެ ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

އަދި މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މީހަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޮނުވި މީހެއްކަން އެނގޭނޭ 

ލިޔުމަކާއި އޭނާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ކުންފުނިތަކުން ޙާޖީންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން )ށ(

އަހަރު  އަންނަ  ވިދިގެން  އެފަރާތަކަށް  ުނދީފިނަމަ،  ފުރިހަމަކޮށް  މަނާސިކު  ޙައްޖުގެ 

ނުދެވޭނެއެވެ. ހުއްދައެއް  ގެންދިއުމުގެ  މީހުން  ޙައްޖަށް 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ )ނ(

ތެރޭގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފިކަން )ޙައްޖަ މީހުން ގެންދިއުމުގެ 

ހުއްދަ ދިނުމުގެކުރިން( އެނގިއްޖެނަމަ އެފަރާތަށް އެކަން އެންގުމާއެކު ހުއްދައަށް އެދި 

ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ، ކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު ފަހުން އެއިން އެއްވެސް )ރ(

ކުންފުންޏަކުން، ޙައްޖާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް 

ދީފައިވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެކުންފުންޏަކަށް އެކަން އެންގުމާއެކު ވިދިގެން އަންނަ އަހަރު 

އެކުންފުޏަކަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
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މި އުސޫލުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ން )ނ( އަށް، 13 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ބ(

)ފ( އަށް، 15 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )އ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 

ތެރެއިން ކަމަކާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ، އެކުންފުންޏަކަށް ވިދިގެން އަންނަ އަހަރު ޙައްޖަށް 

މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެއެވެ.

ކަންތައްތަކުގެ )ޅ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަށް  )ނ(  ން  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   19 މިއުސޫލުގެ 

ތެރެއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ވިދިގެން އަންނަ އަހަރު އެކުންފުންޏަކަށް ލިބޭ މާކުސްގެ 

ތެރެއިން 10 މާކުސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ )ކ( ކުންފުންޏަކުން  ލިބިފައިވާ  ކޯޓާ  ގެންދިއުމުގެ  މީހުން  ޙައްޖަށް 

ކޯޓާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ވިދިގެން އަންނަ ދެއަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 

ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްލުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް 

އުފުލަންވާނެއެވެ. އެކުންފުންޏަކުން 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ )އ( ކޯޓާ  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  ކުންފުންޏަކުން  ލިބިފައިވާ  ކޯޓާ 

ދޫކުރެވިފައިވާ  ކޯޓާ  ކުންފުނިތަކަށް  ބޭނުންވާ  ތެރެއިން  ކުންފުނިތަކުގެ  ހުއްދަދެވިފައިވާ 

ދެވޭނެއެވެ. އެކޯޓާ  ނިސްބަތަކުން 

މި އުސޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ އޮފީހެއް ނެތްނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް )ވ(

ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނުވަތަ 22.ބަދަލުގެނައުން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަ

ދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާގުޅިގެން މިއުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މިއުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 

މެދުވެރިވުން

ގުޅިގެން 23. ޙާލަތަކާ  ޚާއްޞަ  ނުވަތަ  ވެއްޖެނަމަ  މެދުވެރި  ނުވާކަމެއް  ހިމެނިފައި  މިއުސޫލުގައި 

އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނިންމާނީ  އެކަމެއް  ވެއްޖެނަމަ  ޢަމަލުކުރަން  ވަކިގޮތަކަށް 

. ވެ އެފެއާޒުންނެ

މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ އެ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް އޮތްގޮތުން 24.މާނަކުރުން

ސީދާ އެހެންގޮތަކަށް މާނަ ނުކުރެވޭނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަ 

ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށެވެ.

"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޙައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ 

އެކަމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ.

"ޑިރެކްޓަރ/ޑިރެކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށެވެ.
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"ޙައްޖުގެ މަނާސިކު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 24.ޢަމަލުކުރުން

ފެށިގެންނެވެ. 

ޢަމަލު 25.ބާޠިލުވުން ކުރިން  ގުޅޭގޮތުން  ގެންދިއުމާ  މީހުން  ޙައްޖަށް  ފެށުމުން،  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި 

ބާޠިލުވީއެވެ. އުސޫލު  ގެންދިޔަ  ކުރަމުން 
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ޖަދުވަލު 1

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަމޫނާ

...............ކުންފުނީގެ ނަން................

         މާލެ،

       ދިވެހިރާއްޖެ.

ތަޢާރުފު . 1

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

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

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

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:. 2

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

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: ........................................................................................................................................... ށ. 

އެޑްރެސް: ..................................................................................... ގުޅޭނޭ ފޯނު ނަންބަރު: .................................................. ނ. 

ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:. 3

ފޯނު ނަންބަރުދރ ކާޑުގެ ނަންބަރުމަޤާމުނަން
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ޙައްޖު ދަތުރުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޖީންނާއި ޙަވާލުވެގެންދާ އިސްވެރިޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު. 4

ފާއިތުވި 3 އަހަރު، ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން. )މިލިޔުމަކީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޖަމާޢަތަކުން 

ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.( 

ޖަމާޢަތް/ކުންފުނީގެ ނަންއަހަރުނަން

ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ 

މީހުންގެ އަދަދު

ފާއިތުވި 3 އަހަރު، ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން. )މިލިޔުމަކީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޖަމާޢަތަކުން 

ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.(

ޖަމާޢަތް/ކުންފުނީގެ ނަންއަހަރުނަން

ޢުމްރާއަށް ގެންދިޔަ 

މީހުންގެ އަދަދު

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މީހެއްގެ އަތުން ނަގާ އަގު. 5

މިކުންފުނީގެ ޙަވާލުގައި ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހެއްގެ އަތުން )މިއަހަރު( ނަގާނީ ................................................ )..............................

........................................................................................................................................................................( ރުފިޔާއެވެ.

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ނަގާފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓާބެހޭ  މަޢުލޫމާތު. 6

ހ. އެކައުންޓުގެ ނަން: .......................................................................................................................................................................

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

ނ. އެކައުންޓުގެ ބާވަތް: ....................................................................................................................................................................

ރ. ބޭންކު: .......................................................................................................................................................................................
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ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާދެއްކި ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާގުޅޭ.. 7

ކުންފުނީގެ ޙަވާލުގައި ޙައްޖަށް ގެންދާ ކޮންމެ މީހަކާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި 

ނޑު ނުކުތާތަކަކީ: ހިމަނަންޖެހޭ މައިގަ

ދައްކަންޖެހޭނަމަ  )ޖީ.އެސް.ޓީ  އިތުރުން،  އަދަދުގެ  ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ނެގުމަށް  އަތުން  ޙައްޖުވެރިޔާގެ  ހ. 

އޮތުން. ބަޔާންކޮށްފައި  ނުނަގާނެކަން  އިތުރުފައިސާއެއް  އިތުރުން(  ޖީ.އެސް.ޓީ.ގެ 

ޙައްޖަށް ނުދެވޭނެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ފައިސާ ރިފަންޑުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ހިމަނާފައި އޮތުން. ށ. 

ޙައްޖު ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޙާޖީންނަށް ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފުސީލު. ނ. 

ޙައްޖުގެ މަނާސިކު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަންދީގެން  ރ. 

ޖަމްރާތަކަށް  ސަޢްޔުކުރުން،  )ޠަވާފުލްޤުދޫމާއި  ހިމަނާފައިވުން.  ކަންތައްތައް  ކޮށްދެވޭނެ  އެހީއާއެކު(  )އެހީތެރިއެއްގެ 

ތަވާފުލްވަދާޢު( ޠަވާފުލްއިފާޟާއާއި  މަޑުކުރުން،  މުޛްދަލިފާގައި  ކަތިލުން،  ހަދްޔު  ހިލައުކުން، 

ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ޙައްޖަށްދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއް ޙައްޖަށް ގެންދެވެނޭ ގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ އެ މީހަކު  ބ. 

ޙާލަތާއި  ދޫކުރެވޭނެ  އަނބުރާ  ފައިސާ  އުސޫލުތަކާއި  )ރިފަންޑް(  ދޫކުރެވޭ  އަނބުރާ  ފައިސާ  ދައްކާފައިވާ  ކުންފުންޏަށް 

ހިމެނިފައިވުން. މިންވަރު  މުއްދަތާއި 

މިނާ/ޢަރަފާތުގައި ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް:. 8

މިނާގެ ފޭލިގެއިން އާދައިގެ ޕެކެޖް )ބިންމަތީގައި( ގޮދަޑި ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ރިޒާރވްކޮށްފައިވުން. ހ. 

މިނާގެ ފޭލިގެއިން މޮޅު ޕެކެޖް )ސޯފާ ބެޑް( ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ރިޒާރވްކޮށްފައިވުން. ށ. 

ޢަރަފާތުގެ ފޭލިގެއިން ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ޖާގަ ރިޒާރވް ކޮށްފައިވުން. ނ. 

އާންމުކޮށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ: )މިސާލު: މުޠައްވިފުގެ ފަރާތުން ގަންނަ އިތުރު  ރ. 

ފާޚާނާތަކުގެ އަދަދު އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް(

ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވާގޮތް:. 9

ނޑުގެ ކެއުމާއި، ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ސައި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން. މެންދުރާއި ރޭގަ ހ. 

އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ކެއިންބުއިން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން. ށ. 

އެއްގަމު ދަތުރުތަކުގައި ކެއިންބުއިން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން. ނ. 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުނުމަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:. 10

މައްކާގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު. ހ. 

މަދީނާގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު. ށ. 

މިނާގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު. ނ. 

ޢަރަފާތުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު. ރ. 



19

ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 26                                                               ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް:. 11

ޙާޖީންނަށް އެއްވެސް އުޖޫރައަކާނުލައި ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ފޯރުވައިދޭން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޙާޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހިދާނެ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން 

ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.  

ޙައްޖު ދަތުރު ރާވާފައިވާގޮތް. 12

މާލެއިން ފުރުމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚު ހ. 

މާލެ އިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ށ. 

ޙައްޖު ދަތުރަށްފަހު މާލެއަށް އެނބުރިއައުމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚު ނ. 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ރ. 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އެއްގަމުމަގުން ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބ. 

ލަގެޖް އުފުލުމަށް ރާވާފައިވާގޮތް ޅ. 

އެހީތެރިން ގެންދިމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް ކ. 

މަދީނާ ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް އ. 

މަޙްރަމުން ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ވ. 

މައްކާ/މަދީނާގައި ޙާޖީން ބޭތިއްބުމަށް ހަމަޖައްސާ ހޮޓާ . 13

ހ. ޙައްޖަށްގޮސް މައްކާގައި ތިބޭ ހޮޓަލުގެ ކޮޓަރިތަކުގައި ޙާޖީން ބައިތިއްބަނީ ކޮޓަރިއެއްގައި ކިތައް މީހުން؟ 

ށ. މަޙުރަމުނޫން ފިރިހެނުންނާއި ހިލޭ އަންހެނުން ހޮޓަލުގައި ތިބުމަށް ހަމަޖައްސާނެގޮތް.

ނ. މަދީނާގައި ޙާޖީން ތިބުމަށް ހަމަޖައްސާ ހޮޓަލުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެގޮތެއް.

މައްކާއާއި މަދީނާގެ ހޮޓަލުގައި ތިބޭއިރު ޙާޖީންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން. 14

ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ވަކިއެނދެއް )އެނދު، ގޮދަޑި، ބާލީސް، ބެޑްޝީޓް( މިކަންކަން ހަމަޖައްސާނެގޮތް. ހ. 

ކޮޓަރީގައި ފަންކާ، އެއަރކޮންޑިޝަން، ހުރޭތޯ؟ ނ. 

ހޮޓަލުގެ ކޮޓަރިއާއި ފާޚާނާ ސާފުކުރުމާއި ތަންމަތި ބަދަލުކޮށްދިނުން ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް. ރ. 

ހޮޓަލުގެ ކޮޓަރީގައި އިމަޖެންސީކޮށް ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އެނގޭނޭގޮތުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވޭތޯ؟ ޅ. 

ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ހޮޓަލުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް. ވ. 

ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް. މ. 

ޒަމްޒަމް ފެން ލިބޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ ފ. 

ގެންގޮސްދިނުމަށް  ޙާޖީން  ބަލާލުމަށް  ތަންތަން  މުހިންމު  ތާރީޚީ  ދުވަސްވަރު  ތިބޭ  ޙާޖީން  މަދީނާގައި  އަދި  މައްކާ  ދ. 

. ތް ގޮ ވާ އި ފަ އްސާ ޖަ މަ ހަ
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ދިމާވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން. 15

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި ޙާޖީއަކު ބަހައްޓާފައި ރާއްޖެ އަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ހ. 

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ކުންފުނިން ސަމާލުކަންދޭ މުހިންމު ބައެއްކަންކަން ށ. 

ނިންމުން. 16
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ޖަދުވަލު 2 

ނޑު ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު އެނގޭނީ މިކަމަށްކުރާ   

ނޑައެޅިފައިވާ  އިޢުލާނުންނެވެ. މިގޮތުން ހޮވާނީ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ. ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެ، ކަ

ލެވޭނެއެވެ.  ޤުރުޢަތު  މެދުގައި  އެކުންފުނިތަކުގެ  އިތުރުވެއްޖެނަމަ،  ކުންފުނިތައް  އަދަދަށްވުރެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަ  

ކުންފުނިތަކަށް ބެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓު ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓަށް ބަލައި، އެކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު ޖުމުލަ 

ރޭޝިއޯއިންނެވެ. ޕޮއިންޓުގެ 

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮންމެފަރާތެއްގެ އަތުން ނަގާނެ އަގަށް 40 ޕޮއިންޓް. 1

67,001-67,00067,500އަގު

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

68,000-67,501

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

68,500-68,001

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

69,000-69,501

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

69,500-69,001

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

403632282420ޕޮއިންޓް

 

69,501-70,000އަގު

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

70,500-70,001

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

71,000-70,501

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

71,500-71,001

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

72,000-71,501

އާ ދެމެދުގެ 

އަދަދެއްނަމަ

1612841ޕޮއިންޓް

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ އިސްވެރިޔަކީ، ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ފާއިތުވި 3 އަހަރު އިސް ދައުރެއް . 2

އަދާކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ފާއިތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރުންކުރެ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 5 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތުން 

ފާއިތުވެދިޔަ  އެފެއާޒުން،  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެވޭނީ،  )މިމާކުސް  ޕޮއިންޓެވެ.   15 ޖުމުލަ  ލިބޭނީ  ގިނަވެގެން 

އަހަރުތަކުގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާޢަތަކުން/ކުންފުންޏަކުން މަތީގައިވާ ކަންތައް ސާބިތުކޮށްދޭ ފަދަ 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.(  ލިޔުމެއް  ރަސްމީ 

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ  އިސްވެރިޔަކީ، ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ފާއިތުވި 3 އަހަރު އިސްދައުރެއް . 3

ދެވޭނީ،  )މިމާކުސް  ލިބޭނެއެވެ.  ޕޮއިންޓް   9 ޖުމުލަ  ޕޮއިންޓް،   3 އަހަރަކަށް  ފަރާތެއްނަމަ،  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  އަދާކޮށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާޢަތަކުން/

ކުންފުންޏަކުން މަތީގައިވާކަންތައް ސާބިތުކޮށްދޭ ފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.(  
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ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާއާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރުން ލާޒިމު ކަންތައްތައް:. 4

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ފީގެގޮތުގައި ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހާގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ އިތުރުން، އިތުރު ހ

ފައިސާއެއް ނުނަގާނެކަން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

1

ގޮތުގެ ށ ކުރެވޭނެ  ރިފަންޑު  ފައިސާ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ނުދެވޭނެ ސަބަބެއް  ޙައްޖަށް  މީހާއަށް  އެދޭ  ދާން  ޙައްޖަށް 

އޮތުން. ބަޔާންކޮށްފައި  ތަފުސީލު 

1

1ޙައްޖުދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ޙާޖީއަށް ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމަނާފައި އޮތުން. ނ

ޙައްޖުގެ މަނާސިކު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންތަކުގެތެރެއިން ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަންދީގެން ރ

)ޖަމާޢަތުގެ އިސްމީހެއްގެ އެހީއާއެކު( ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވުން. 

)ޠަވާފުލްޤުދޫމާއި ސަޢްޔުކުރުން، ޖަމަރާތްތަކަށް ހިލައުކުން، ހަދްޔު ކަތިލުން، މުޛްދަލިފާގައި މަޑުކުރުން، ޠަވާފުލްއިފާޟާ 

އާއި ތަވާފުލްވަދާޢު(

7

10ޖުމުލަ

މިނާ/ޢަރަފާތުގެ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކަށް: )މުޠައްވިފުގެ ފަރާތުން ގަންނަ ޚިދުމަތް(. 5

މިނާގެ ފޭލިގެއިން އާދައިގެ ޕެކެޖް )ބިންމަތީގައި( ގޮދަޑި ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ރިޒާރވް ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި ހ

އޮތުން

1

2މިނާގެ ފޭލިގެއިން މޮޅު ޕެކެޖް )ސޯފާ ބެޑް( ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ރިޒާރވް ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުންށ

1ޢަރަފާތުގެ ފޭލިގެއިން ކޮންމެ ޙާޖީއަކަށް ޖާގަ ރިޒާރވް ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުންނ

3މުޠައްވިފުގެ އަތުން ގަންނަ އިތުރު ފާޚާނާތަކަށްރ

6ޖުމުލަ

ކަންތައް . 6 ކެއިންބުއިމުގެ  ކާގަޑިތަކުގައި  ދަތުރުތަކުގެ މަންޒިލުތަކުގައި ދިމާވާ  ކެއިންބުއިމުގެ މެނޫ އަދި  ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ 

ތަފުސީލަށް: ގޮތުގެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ހ
ނޑުގެ ކެއުމާއި، ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ސައި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން. މެންދުރާއި ރޭގަ

4

ށ
އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

1

ނ
އެއްގަމު ދަތުރުގައި ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

1

ޖުމުލަ 
6

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލަށް: . 7

ހ
މައްކާގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

2
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ށ
މަދީނާގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

2

ނ
މިނާގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

2

ރ
ޢަރަފާތުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން. 

2

ޖުމުލަ 
8

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް:. 8

ނޑުހ 1ޑޮކްޓަރގެ ކަށިގަ

1ޕްރެޝަރުބަލާ މެޝިނުންށ

ނޑުނ 1ހުންބަލާ ކަށިގަ

1ނިބިއުލައިޒަރރ

1އޮކްސިޖަންބ

1ހަކުރު ޓެސްޓުކުރާ ކިޓްޅ

6ޖުމުލަ



ގެޒެޓް ލިބެންހުންނާނެ ތަންތަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

ވެލާނާގޭގައި ހުންނަ ޕޯސްޓް އޮފީސް

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ވިލާ ކޮލެޖް

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް

އަސްރަފީ ބުކްޝޮޕް

މިލިއަން ބުކްޝޮޕް

ރާދަ ބުކްޝޮޕް

އެސްޓަރސް

ސިކްސް ޕެންސް

ސަން އެފް.އެމް. 

ރޭޑިޔޯ އެޓޮލް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކަމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


