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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލމިކް އެފެއޒް
މލެ،
ދިވެހިރއްޖެ.

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލު
ފ
ތަޢރަ ު

.1

ނ
ނަ ް

.2

މި އުސޫލަށް ކިޔނީ" ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

ނ
މަޤްޞަދއި ބޭނު ް

.3

ނވި މަޤްޞަދުތައް ހސިލު ކުރުމެވެ.
މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ،އަންނަ ި

ޅނެ
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެ ޭ

.4

ނ
ވހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހު ް
މި އުސޫލަކީ ،މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ދި ެ
ގެންދ

ކުންފުނިތަކަށް

ބެލެހެއްޓުމއި،

ށ
އެކަމަ ް

ޙައްޖުގެ

ހުއްދަދިނުމއި،

ކަންތައްތައް

އެ

ބެލެހެއްޓުމ

ފަދަ

ކުންފުނިތަކުގެ
އުސޫލުތައް

ޅ
ގު ޭ

ރަޖިސްޓަރީ
އެކުލަވައިލައި،

ނ
އެ އުސޫލުތަކ އެއްގޮތަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދކަ ް
ކަށަވަރުކުރުން ހިމަނައިފައިވތީ ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމ ގުޅޭގޮތުން
ޢަމަލުކުރނެ އުސޫލުތައް ބަޔންކުރުމުގެގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވ އުސޫލެކެވެ.

(ހ)

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ފަރތްތަކއި ،ޙައްޖުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް
ޙިމޔަތްކޮށްދިނުން؛

(ށ)

ނ
ޓ ެ
ވހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސ ރައްކައުތެރިކަމއެކު ބެލެހެއް ޭ
ޙައްޖަށް ދން ބޭނުންވ ދި ެ
ގޮތްތަކއި،

ފެންވަރު

ރަނގަޅު

ޚިދުމަތެއް

ލިބޭނެ

ފަދަ

އިންތިޒމެއް

ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
(ނ)

ގންދ ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތ
ނތަކުން ދެމުން ެ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފު ި
ލހެއްޓުން؛ އަދި
ގުޅޭ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެ ެ

(ރ)

ނތައް ޒިންމދރުކުރުވައި ،މިކަމ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ކުންފު ި
ޢމަލުކުރުވުން.
އ ގަވއިދުތަކއި ،އުސޫލުތަކަށް ަ
ގުޅޭގޮތުން ހަދައިފައިވ އެންމެހަ ި

ޕޒަލް
ފަރތްތަކއި ޕްރޮ ޯ
އ
ޝރުޠުތަ ް
ަ
ޅމުގެ
ހުށަހެ ު

ދިވެހިރއްޖެއިން

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅޭނީ،

މި އުސޫލުގައިވ ގޮތުގެ މަތިން ،ތިރީގައިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވ ކުންފުނިތަކަށެވެ.
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ދިވެހިރއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ،އަދި ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން ހިމެނިފައިވ( 100% ،ސަތޭކަ
އިންސައްތަ) ދިވެހިންގެ ހިއްސ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވުން؛

(ށ)

ދިވެހިރއްޖެއިން ޢުމްރއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ކުންފުންޏެއްކަމުގައި
ވުން؛

(ނ)

ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅ ދުވަހ
ހަމައަށް

ޖިނއީ

ޙުކުމެއް

ކުށެއްގައި

ތަންފީޛުކުރަމުންދ

ކޮށްފައިވ

ނުވަތަ

މީހެއްކަމުގައި ނުވުމއި ،ޖިނއީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސގެ ޚިޔނތ ބެހޭ
އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވ ފަރތެއްކަމުގައި ނުވުމއި ،އެފަދަ
މައްސަލައެއް

ޝަރުޢީ

ކޯޓެއްގައި

ހިނގަމުންދ

ފަރތެއް

ކުންފުނީގެ

ތ
އ ނުވުން (ޙުކުމެއް ކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުމުގައި ނުވަ ަ
ޑިރެކްޓަރުންގެގޮތުގައި ހިމެނިފަ ި
ގއި ބަލނީ ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅ ދުވަހ ހަމަޔަށް
ވތޯ ބެލުމު ަ
ތަންފީޛުކޮށްފައި ޭ
( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް
ނ
ބނެފައި ވ ކަންކަ ް
ހ އުސޫލުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ބަލނެކަމަށް ު
މީހުން ގެންދިޔުމބެ ޭ
މިކަމުން އިސްތިސްނވެގެން ވެއެވެ).؛
(ރ)

ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ އެއްވެސް ރަސްމީ ފަރތަކަށް
ނުވަތަ ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރތަކަށް ފައިސއެއް ދައްކަންޖެހި
ފައިސ ދައްކައިފައި ނުވ ނުވަތަ ގަވއިދުން ފައިސ ދައްކަމުން ނުދ ކުންފުންޏެއް
ކަމުގައި ނުވުން.

(ބ)

ހށަހަޅ ކުންފުންޏަކީ،
ނ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ު
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހު ް
ދއްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް،
އެއްވެސް ޤނޫނަކ ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިދރއަކަށް ަ
ތ
ނުވަތަ ފީއެއް ،ނުވަތަ އަގެއް ،ނުވަތަ ކުއްޔެއް ،ނުވަތަ ރޯޔަލްޓީއެއް ،ނުވަތަ ސބި ު
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ޖުރިމަނއެއް ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމ ހަމަޔަށް ދައްކަންޖެހިފައިވ
ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ނުވުން.

ޙއްޖަށް
ޖއިން ަ
ދިވެހިރއް ެ
ޔމަށް
ގންދި ު
މީހުން ެ
ކމަށް
އ ،އެ ަ
ހުށަހެޅުމ ި
ތ
މއްދަ ު
ދވޭނެ ު
ދ ެ
ހުއް ަ

.5

ދިވެހިރއްޖެއިން

މީހުން

ޙައްޖަށް

ގެންދިޔުމަށް

ހުށަހެޅުމުގައްޔއި

ހުއްދަ

ދިނުމުގައި

ގ މަތިންނެވެ.
ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތު ެ
(ހ)

ނ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކުންފުނިތަކު ް
މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހަޅނީ،

އެ

އަހަރަކަށް

ދިވެހިރއްޖެއިން

ޙައްޖަށް

މީހުން

ނސްޓްރީން އންމުކޮށް
ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފައި މި ި
އިޢުލނު ކުރުމުން ،އެކަމަށް ޚއްޞކޮށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރ "ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތް"
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

އިންނެވެ.
(ށ)

ޑ
މިނިސްޓްރީން ކުރ އިޢުލނުގައި ،އިވެލުއޭޝަން ކުރައިޓީރިއ ނުވަތަ މިންގަނ ު
ހިމަނަންވނެއެވެ.

(ނ)

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހޮވޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްވެސް
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

އދި ހުށަހަޅ
ދއަށް ެ
ހުއް ަ
ނޖެހޭ
ހޅަ ް
ޕްރޮޕޯޒަލއެކު ހުށަ ަ
އ
ލިޔުންތަ ް

.6

އ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅއިރު ،ތިރީގަ ި
ފރިހަމަކޮށް ،ޕްރޮޕޯޒަލއެކު އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
ބަޔންކޮށްފައިވ ލިޔުންތައް ު
ނ ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑއެކު
ޕްރޮޕޯޒަލއެކު ހުށަހަޅ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވ ީ
ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސޮއި ހިމަނައިފައެވެ .އަދި ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުގައި ކުންފުނިން ފުރިހަމަކުރ ހުރިހ
ގަނޑެއްގައިވެސް ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑއެކު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސޮއި ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

ކުންފުނީގެ

ރަޖިސްޓަރީގެ

ކޮޕީ

(އަސްލ

އެއްގޮތްކަން

ބަޔންކޮށް

ސަރުކރުގެ

ފއިވ ކޮޕީ)؛
އގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަހައި ަ
އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ ޤނޫނީ ވަކީލެ ް
(ށ)

އ
ނމއި ،ކުންފުނީގަ ި
ަ
ނބަރުންގެ
ޑގައި ހިމެނޭ މެ ް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ ު
އެ މެންބަރުންގެ މަޤމއި ،މެންބަރުންގެ އެޑްރެހއި ،ފޯނު ނަންބަރއި ،ދިވެހި
ވތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ
އދަތު ހަމަނުވ ކޑުގެ ކޮޕީ ނު ަ
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މު ް
ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއއި ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބަދަލުގެ ލިޔުން
ގ
ށ ސަރުކރުގެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ ޤނޫނީ ވަކީލެއް ެ
(އަސްލ އެއްގޮތްކަން ބަޔންކޮ ް
އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވ ކޮޕީ)؛

(ނ)

ކުންފުނީގެ އަސސީ ގަވއިދއި ،ހިންގ ގަވއިދުގެ ކޮޕީ؛

(ރ)

ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގެ ނަމޫނ ކޮޕީ؛

(ބ)

ބޑުން ފސްކޮށްފައިވ
ކންފުނީގެ ޯ
މހުން ގެންދިޔުމަށް ު
ތން ޙައްޖަށް ީ
ކުންފުނީގެ ފަރ ު
ޤަރރުގެ ކޮޕީ؛

(ޅ)

ގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސފުކުރުމަށް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ަ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވ ފޯމު؛

(ކ)

ކުންފުނީގެ

ނަމުގައި

ވސް
އެއް ެ

ފަރތަކަށް

ދައްކަންޖެހޭކަމަށް

ދަރަންޏެއް ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރ ފޯމު؛

5

ސބިތުވެފައިވ

އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

(އ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކ
ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ އެއްވެސް ފަރތަކަށް ނުވަތަ މިކަމ ގުޅުންހުރި މިނޫން
އެއްވެސް ފަރތަކަށް ފައިސއެއް ދައްކަން ޖެހިފައިވނަމަ ،އެއްބަސްވެފައިވ ގޮތަށް
އެ

ފައިސ

ދައްކައި

ނުވަތަ

ޚަލޞްކޮށްފައިވކަމަށް

އ
ެ

ފައިސއެއް

ފަދަ

ޑން ފސްކޮށްފައިވ
ފނީގެ ބޯ ު
ކން ބަޔންކޮށް ކުން ު
ދައްކަންޖެހިފައި ނުވނަމަ ،އެ ަ
ޤަރރެއް؛
(ވ)

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅ އަހަރުގެ ކުރިން
ނޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓއި،
ފއިތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ ފައިނޭ ް
އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރތަކުން އޮޑިޓްކޮށްފައިވ އޮޑިޓް ރިޕޯޓއި ،އޮޑިޓްކުރި
ފަރތުގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛

(މ )

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ
އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު އެއްވެސް ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގައިފައިވނަމަ،
އެ ބޭންކަކުން ހޯދައިފައިވ އެއްބަސްވެފައިވ ގޮތަށް ގަވއިދުން ބޭންކަށް ފައިސ
ށ
ދައްކަމުންދކަމުގެ ލިޔުމއި ،އަދި ލޯނެއް ނަގައިފައި ނުވނަމަ ،އެކަން ބަޔންކޮ ް
ނ ފސްކޮށްފައިވ ޤަރރު؛
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ް

(ފ)

މ
ށ ގެންދ ފަރތްތަކުގެ ފުރިހަ ަ
ދނީ އިރުޝދު ދިނުމަ ް
ޙއްޖީންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތއި ީ
ޙޖީންނަށް

މަޢުލޫމތއި،

އެހެން

އެއްބަސްވކަމއި،

ނަސޭހަތއި

ދނީ
ީ

ކންފުންޏަކއެކު
ު

ދީނީ

ޙައްޖަށް

އިރުޝދު
ދިޔުމަށް

ދިނުމަށް

އެއްބަސްވެފައި

ފނުވ
ދނީ އިރުޝދު ދިނުމަށް ޮ
ނުވނެކަން ބަޔންކުރ ސިޓީއއި ،ދީނީ ނަސޭހަތއި ީ
އގެ ކޮޕީއއި ،އޭނގެ
ޢިލްމުވެރިޔއަށް ދޫކޮށްފައިވ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ި
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވ ކޑުގެ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ
ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛
(ދ)

ނމަށް ގެންދ ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔއއި
ޙޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދި ު
ނަރުސް ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވކަމއި ،އެހެން ކުންފުންޏަކއެކު ޙައްޖަށް
ދިޔުމަށް

އެއްބަސްވެފައި

ނުވނެކަން

ބަޔންކުރ

ސިޓީއއި،

އެ

ގ
ފަރތްތަކު ެ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވ ކޑުގެ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ
ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއއި ،ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔއއި ނަރުހަށް ލިބިފައިވ،
ޞިއްޙީ ފަރުވ ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛
(ތ)

ޙއްޖީންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ގެންދ ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިން ،އެކަން
ކޮށްދިނުމަށް

އެއްބަސްވކަމއި،
6

އެހެން

ކުންފުންޏަކއެކު

ޙައްޖަށް

ދިއުމަށް

އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ނކުރ ސިޓީއއި ،އެ ފަރތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
އެއްބަސްވެފައި ނުވނެކަން ބަޔ ް
އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވ ކޑުގެ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛
(ލ)

ގ ފަރތުން ޙޖީންނ
ނފުނީ ެ
ޙައްޖު ދަތުރުގައި ޙޖީންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ،ކު ް
އިސްވެރިޔއއި،

ހަވލުވެގެންދ
ބަޔންކޮށްފައިވ

ލިޔުމއި،

އެއްބަސްވކަމއި،

އެ

އެހެން

އޭނގެ
ދެ

ނައިބުގެ
ފަރތުން

ކުންފުންޏަކއެކު

ވަނަވަރއި
އޔަތު
މަސްއޫލި ް

ޙައްޖަށް

ދިއުމަށް

މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދކުރުމަށް
އެއްބަސްވެފައި

ނުވނެކަން ބަޔންކުރ ސިޓީ؛
(ގ)

ދއްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް،
އެއްވެސް ޤނޫނަކ ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިދރއަކަށް ަ
ނުވަތަ ފީއެއް ،ނުވަތަ އަގެއް ،ނުވަތަ ކުއްޔެއް ،ނުވަތަ ރޯޔަލްޓީއެއް ނުވަތަ
ޖުރިމަނއެއް،

ޕްރޮޕޯޒަލް

ހުށަހެޅުމ

ހަމައަށް

ދައްކަންޖެހިފައިވ

ޑވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު
ނޫންކަމުގައި ބަޔންކުރ މޯލް ި

ކުންފުންޏެއް

އޮތޯރިޓީގެ ޓެކްސް

ކްލިއަރެންސް ފޯމު؛ އަދި
(ޏ)
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމއި،
ނ
އގަތު ް
ބަލަ ި

.7

ކުންފުންޏއި ޙޖީއ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނ.

ނ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމއި ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރ ީ
ތިރީގައިވ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ)

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅނީ ،ޕްރޮޕޯޒަލް
ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުސަތު

މިނިސްޓްރީން

ހުޅުވައިލުމުން،

އެކަމަށް

ޚއްޞަކޮށް

ނ
ށހަޅ ކުންފުނިތަކު ް
މިނިސްޓްރީން ދޫކުރ ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުގައެވެ .ޕްރޮޕޯޒަލް ހު ަ
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ( 10,000/-ދިހަހސް) ރުފިޔ ދައްކަން
ޖެހޭނެއެވެ.
(ށ)

ށހެޅޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) ޕްރޮޕޯޒަލެވެ .އެއް
ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހު ަ
ކުންފުންޏަކުން

( 1އެކެއް) ޕްރޮޕޯޒަލަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ބޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ)

ގ
ށފައިވ ލިޔުންތަކު ެ
ޕްރޮޕޯޒަލއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ،މި އުސޫލުގައި ބަޔންކޮ ް
ލ
ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕްރޮޕޯޒަލއެކު ހުށަނޅނަމަ ،އެ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ބޠި ު
ކުރެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ނ
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން އަންނަ ފަރތަކީ ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެ ޭ
ނ ފަރތެއް ޕްރޮޕޯޒަލް
މެންބަރަކަށް ވންވނެއެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ނުހިމެ ޭ
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ހޅުމަށް ހުއްދަދީފައިވ
ފނީގެ ފަރތުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަ ެ
ކން ު
ހުށަހަޅނަމަ ،އެ ފަރތަކީ ު
ފަރތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުޖެހި ސިޓީއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް
އޮންނަންވނެއެވެ .މި ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުން އޮންނަންވނީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅ
ވަކިންނެވެ.

ޕްރޮޕޯޒަލ

މީގެ

އިތުރުން،

އެ

ފަރތެއްގެ

މުއްދަތު

ހަމަނުވ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑު ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
(ބ)

އ ފުރިހަމައަށް ހުރިތޯ
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުން ،ޕްރޮޕޯޒަލއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ް
ތށް،
ބަލައި ،ޕްރޮޕޯޒަލއެކު ހިމެނިފައިވ ލިޔުންތަކއި ،ނުހިމެނޭ ލިޔުންތައް އެނގޭނެގޮ ަ
މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވ" ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން" ޕްރޮޕޯޒަލް
ނ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ހުށަހެޅި ފަރތަށް ،މިނިސްޓްރީ ް

ނ
ރ ް
އވޭލުއޭޓްކު ު
ޕްރޮޕޯޒަލް ި

.8

(ހ)

ނ
މއްޗަށް މިނިސްޓްރީ ް
ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރނީ( 5 ،ފަހެއް) މެންބަރުންގެ ަ
އެކުލަވައިލ

ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

މި

ކޮމެޓީ

ނ
ގންވ ީ
އެކުލެވި ެ

ތިރީގައި

ގ
ވގޮތު ެ

މަތިންނެވެ.
()1

އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅ ( 1އެކެއް) މެންބަރު؛

()2

ނ
ވުޒރއި ް

ދައުލަތުން

ލ
މ ީ

ހަވލުކޮށްފައިވ

ނ
ކަންކަ ް

ކަނޑައަޅ

( 1އެކެއް) މެންބަރު؛
ދަޢުލަތުން ވިޔަފރިއއި އިޤްތިޞދުގެ ކަންކަން ހަވލުކޮށްފައިވ ވުޒރއިން

()3

ކަނޑައަޅ ( 1އެކެއް) މެންބަރު؛
ކށްފައިވ ވުޒރއިން ކަނޑައަޅ
ދައުލަތުން ދީނީ ކަންކަން ހަވލު ޮ

()4

( 2ދޭއް) މެންބަރުން.
(ށ)

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވ ފަރތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް
ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލއިރު ،ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓްކުރ މިންގަނޑު އިޢުލނު ކުރަން
ވނެއެވެ.

(ނ)

މަރުޙަލގައި،

އިވެލުއޭޝަން

މއްދގައި

6

ވަނަ

އެ

ޕްރޮޕޯޒަލެއް

ޕްރޮޕޯޒލއެކު

ބަޔންކޮށްފައިވ

ބޠިލުވނެއެވެ.

އަދި

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް

ގ
އުސޫލު ެ

ހޅައިފައި
ހުށަ ަ

ނުވނަމަ،

ލިޔުމެއް

އިވެލުއޭޝަން

ނިމުމުން،

ނ
ހޮވު ު

ނތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވނެއެވެ.
ނހޮވޭ ކުންފު ި
ކުންފުނިތަކަށއިު ،
(ރ)

ށ މކްސް
ކންފުނިތަކަ ް
ު
ނތަކއި،
ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުން ،ކުންފު ި
ނ ޕޮއިންޓް
އންމެ މަތި ް
ދ ެ
ކށް ހމަކުރަންވނެއެވެ .އަ ި
ތ އންމު ޮ
ގ މަޢުލޫމ ު
ލިބުނުގޮތު ެ
އ
ފނިތަ ް
ރން ދޭ ކުން ު
ނ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓް ީ
ނ ޙައްޖަށް މީހު ް
ލިބުނު ތަރުތީބު ް
އގުތަކއެކު ،އންމުކުރަންވނެއެވެ.
އެ ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދިން ަ
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ވޮލި ުއމް48 :
ޙއްޖަށް
ޖއިން ަ
ދިވެހިރއް ެ

އަދަދު1048 :

.9

(ހ)

ދ
ހއް ަ
ޔމުގެ ު
ގންދި ު
މީހުން ެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ށ
ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަ ް
ޓރީއ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވނެއެވެ.
ހޮވުނު ކުންފުނިތަކއި މިނިސް ް
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ،ހޮވުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
ނ ގެންދިޔުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ކުންފުންޏަކުން ޙައްޖަށް މީހު ް
ކޮށްގެން

ނުވނެއެވެ.

މ
ި

އެއްބަސްވުމުގެ

ނަމޫނ

ޖަދުވަލު

1

ގައި

ހިމަނައިފައިވނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހޮވޭ ކުންފުނިތަކު ް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ފީ ދެއްކުމުން ،މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލ "ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ
ކުންފުނިތަކުގެ

ފތަރު"
ދަ ު

ގއި
ަ

އެ

ކުންފުނި

ޓރީކުރަން
ރަޖިސް ަ

ވނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއަކީ ( 20,000/-ވިހިހސް) ރުފިޔއެވެ.
(ނ)

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން
ވެސް ،މި ހުއްދަ ލިބޭ ތރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކރު ބަންދުނޫން ( 10ދިހައެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ކޯޓ ލިބޭ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް
ނަގަން އެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅ އަގުގެ ( 25%ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) އަށް
ވ އަދަދުގެ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލމިކް އެފެއޒުގެ
ހށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނަމުގައި ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިނިސްޓްރީއަށް ު

ނ
އޖު ކޯޓ ދިނު ް
ޙަ ް

.10

ހން ގެންދިޔުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔއިން ކަނޑައަޅ ކޯޓ،
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީ ު
މިނިސްޓްރީން ދޭނީ ތިރީގައިވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ނ މަދުވެގެން ( 50%ފަންސސް އިންސައްތަ) ކޯޓ
ރއްޖެއަށް ލިބޭ ކޯޓގެ ތެރެއި ް
ފންސސް އިންސައްތަ)
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭންވނެއެވެ .މި ަ ( 50%
ބނުމަށް ރިޒވުކުރ ކޯޓ ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ .މޯލްޑިވްސް
ބަލނީ ،މިނިސްޓްރީގެ ޭ
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅނީ މިނިސްޓަރެވެ.

(ށ)

ށ
ދ ް
ށ ބޭނުންވ އަދަ ަ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިނިސްޓްރީން ޙައްޖަށް ފޮނުވ ފަރތްތަކަ ް
ޖގަ ރިޒވްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގަންވނެއެވެ .އަދި ޙައްޖު
ކޯޕަރޭޝަނުން މިނިސްޓްރީއަށް އެ އަދަދަށް ޖގަ ރިޒވް ކޮށްދޭން ވނެއެވެ.

(ނ)

ދިވެހިރއްޖެއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވ ޙައްޖު ކޯޓގެ ތެރެއިން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު

ހ ބކީވ ކޯޓ ،އެ އަހަރަކު ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް
ކޯޕަރޭޝަނަށް ކޯޓ ދިނުމަށްފަ ު
ނއެވެ.
މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ލިބޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދޭންވ ެ
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޙައްޖު ކޯޓގެ އަދަދުތައް ހަމަޖައްސައި ނިމޭ ފަހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ މިނިސްޓްރީ
އ
އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރއިން ދިވެހިރއްޖެއަށް ކަނޑައަޅ ކޯޓގެ އަދަދަށް ބަދަލެ ް
ގެނެސްފިނަމަ،

ދިވެހިރއްޖެއިން

ޙައްޖަށް

ގެންދިޔުމަށް

މީހުން

ހުއްދަދިން

ގ
ށ ދީފައިވ ޙައްޖު ކޯޓގެ އަދަދަށް ހަމަހަމަކަމއެކު ބަދަލުގެނައުމު ެ
ކުންފުނިތަކަ ް
އިޚްތިޔރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރއިން ދިވެހިރއްޖެއަށް ކަނޑައަޅ ކޯޓ އިތުރު ކޮށްދީފިނަމަ،
އެ ކޯޓ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރނީ މި މއްދގެ (ހ) އއި (ށ) އއި (ނ) ގައި
ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށެވެ.
(ބ)

ދ
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރއިން ،ދިވެހިރއްޖެއަށް ޭ
ގ
ކޯޓގެ އަދަދަށް ގެންނަ ބަދަލަކ ގުޅިގެން ،ކޯޓގެ އަދަދަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ެ
ސަބަބުން

ޙައްޖަށް

މީހުން

ގެންދިޔުމުގެ

ޚިދުމަތް

ދޭ

ކުންފުނިތަކަށް

ތ
ވ ަ
ނު ަ

ދ މލީ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމ،
އ ވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަ ަ
ކުންފުންޏަކަށް މލީ ގެއްލުމެ ް
ހނެއެވެ.
މިނިސްޓްރީން އުފުލކަށެއް ނުޖެ ޭ
(ޅ)

ތ
ކޯޓ ލިބިފައިވ ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ސަބަބަކހުރެ ކޯޓ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ނުވަ ަ
ކށް މީހުން ޙައްޖަށް
އެ ފަރތަކަށް ދީފައިވ ހުއްދަ ބޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ކޯޓތަ ަ
ގެންދނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.

ދމަތް ދޭ
އޖުގެ ޚި ު
ޙަ ް
ނންޖެހޭ
ގއި ހުން ަ
އޮފީހު ަ
ޑ
މިންގަނ ު
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ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް
އެދޭ

ފަރތްތަކަށް

ޚިދުމަތްދޭ

ނ
ހުންނަންވ ީ

އޮފީސްތައް

އަންނަނިވި

ށ
މިންގަނޑުތަކަ ް

ފެތޭގޮތަށެވެ.
(ހ)

ނބަރއި،
ގ އެޑްރެހއި ،އޮފީހ ގުޅޭނެ ޓެލެފޯނު ނަ ް
ނބޯޑއި ،އޮފީހު ެ
ކުންފުނީގެ ނަ ް
ށ
އީމެއިލް އެޑްރެހއި ،އެ އޮފީހުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިތައް އންމުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަ ް
އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރުން؛

(ށ)

ރހަމަ ކޮށްފައި ވުން؛
ކޓް) ކުރެވޭނެ އިންތިޒމުތައް ފު ި
ކުންފުންޏ މުޢމަލތު (ކޮމިއުނި ޭ

(ނ)

މ
އޮފީސް ހުޅުވައިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް ،ޖަވބުދރީވނެ އިންތިޒ ު
ހަމަޖެހިފައި ހުރުން؛

(ރ)

ނ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރ ހުއްދަ ،ޚިދުމަތް ހޯދަން އަން ަ
ނނަގޮތަށް ހުރުން؛ އަދި
ފަރތްތަކަށް ފެ ް

(ބ)

ޙައްޖަށް

ދިޔުމަށްޓަކައި

10

ފައިސ

ދައްކ

ފަރތއި

ކުންފުންޏ

ދެމެދު

ވެވޭ

އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޖ
އ ެ
އެއްބަސްވުމއި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ،ކަމބެހޭ ފަރތްތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެ ް
އޓުން.
ބލެހެ ް
ތށް ފައިލްކޮށް ެ
ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނނެގޮ ަ
މހުން
އޖަށް ދން އެދޭ ީ
ޙަ ް

.12

ޙައްޖަށް ދން އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވނީ ،ތިރީގައިވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނ
ރ ް
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި

(ހ)

ޙައްޖަށް

ދން

އެދޭ

މީހުން

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރަންވނީ،

ކުންފުނިން

އެކަމަށް

ގންދިޔުމަށް އެއްވެސް
ޚއްޞަކޮށްފައިވ ފޯމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ .ޙައްޖަށް ެ
މީހެއްގެ އަތުން އެއްވެސް ފައިސއެއް ނަގަންވނީ ،މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓަރީ
ގ
ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ،ރަޖިސްޓަރީ ވީކަމުގެ ،ކުންފުނީ ެ
ތައްގަނޑު

ޖެހި

ރަސްމީ

ލިޔުމެއް

ނ
ފަރތު ް

ކުންފުނީގެ

ޙައްޖު

ވެރިޔއަށް

ތ
ދޭންޖެހޭނެއެވެ .މި ލިޔުމުގައި ،ކުންފުނީގެ ނަމއި ،ޙައްޖުވެރިޔގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމ ު
(ނަމއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑުގެ ނަންބަރއި ،ދއިމީ އެޑްރެހއި ،ފޯނު
ނންވނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ
ނަންބަރު) އަދި ޙައްޖުވެރިޔ ރަޖިސްޓަރީވީ ނަންބަރު ހިމެ ެ
ކުންފުންޏަކުން ވެސް އެ ކުންފުންޏަކުން ޙައްޖުވެރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުން ދގޮތުގެ
ތަފުސީލު (ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވ މީހުންގެ ލިސްޓއެކު) ކޮންމެ ( 2ދޭއް)
ހޅަންވނެއެވެ.
ދުވަހަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ ަ
(ށ)

ށ އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުންދއިރު ،ފަރުޟު
ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަ ް
ތ ބަލިތައް ތަޙައްމަލު
ޙައްޖު އަދކުރަން އެދޭ (އަލަށް ޙައްޖަށްދ) ފަރތްތަކަށއި ،ބޮޑެ ި
ކުރަމުންދ ފަރތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޖު ކުރެވޭނެ ފަދަ ހލަތުގައިވ ފަރތްތަކަށް
އިސްކަން ދޭންވނެއެވެ.

(ނ)

ޙައްޖަށް ދން އެދޭ މީހުން ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހޮވޭ
ކރިން ،ކުންފުންޏއި
ކރުމަށްފަހު ،ފައިސ ނެގުމުގެ ު
ކުންފުނިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ު
ޙޖީއ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވނެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ
ކޮޕީއެއް ،ޙައްޖަށް ދން އެދޭ މީހއަށް ދޭންވނެއެވެ.

(ރ)

ނ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކު ް
ވެސް ،އެ ކުންފުންޏަކ ގުޅިގެން ޙައްޖަށްދ މީހުންގެ ނަމއި ،އެޑްރެހއި ،ދިވެހި
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑުގެ ނަންބަރއި ،ޕސްޕޯޓް ނަންބަރއި ،ފޮޓޯއއި،
އުމުރއި ،ކުންފުންޏަށް ދެއްކި ފައިސގެ އަދަދު އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް ،ޙައްޖަށް މީހުން
ކށް ހަމަވތ ރަސްމީ
ލ އަދަދަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ޮ
މ ަ
ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިން ޖު ް
މަސައްކަތު

2

(ދޭއް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ކުންފުނީގެ

ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީއ ހިއްސކުރަންވނެއެވެ.

11

ތައްގަނޑު

ޖަހައި

ވޮލި ުއމް48 :
ދމެދު
ކުންފުންޏއި ޙޖީއ ެ

އަދަދު1048 :

.13

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ނކަން ހިމަނަންވނެއެވެ.
ކުންފުންޏއި ޙޖީއ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި ކަ ް

ގއި
މ ަ
ސވު ު
އބަ ް
ވެވޭ އެ ް
މއިގަނޑު
ނޖެހޭ ަ
ހިމަނަ ް

(ހ)

ކަންކަން

އެއްބަސްވެވޭ ދެފަރތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމތު (ފުރިހަމަ ނަމއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކޑުގެ ނަންބަރއި ،ދއިމީ އެޑްރެހއި ،އުމުރއި ،ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިން
އަދކޮށްފައިވ އަދަދު)؛

(ށ)

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތަށް ،ޙޖީގެ އަތުން ކުންފުނިން ނަގ ފައިސގެ އަދަދު؛

(ނ)

ރކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް؛
ކުންފުނީގެ ފަރތުން ޙޖީއަށް ފޯ ު

(ރ)

ބސްވުމ ޚިލފުވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ޙައްލުކުރނެ ގޮތް؛
ދެ ފަރތުންކުރެ ފަރތަކުން އެއް ަ

(ބ)

ކުންފުންޏއި ޙޖީއ ދެމެދު ވެފައިވ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ކަމެއް ފުރިހަމަ
ނގެ އަމިއްލަ ބރު ނުފޯރ ނުވަތަ އިސްތިސްނ
ކޮށްދެވޭ ގޮތް ނުވީ ،ކުންފު ީ
ތ؛ އަދި
ހލަތެއްގައިނަމަ ޢަމަލުކުރނެ ގޮ ް

(ޅ)

ރ
ކުންފުންޏއި ޙައްޖުވެރިޔގެ މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ އިތު ު
ކަންކަން އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޔމަށް ފައިސ
އޖަށް ދި ު
ޙަ ް
ފއިސ
ދެއްކުމއިަ ،
ނ
އގަތު ް
ބަލަ ި

.14

އތުން ފައިސ ނެގުމުގައްޔއި،
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެދޭ ފަރތްތަކުގެ ަ
އެ ފައިސ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވނީ ތިރީގައިވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ފައިސ ޖަމކުރުމަށް ދިވެހިރުފިޔގެ ވަކި ޚއްޞަ ކަލެކްޝަން
މ އެކައުންޓަށް ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ދައްކ
އެކައުންޓެއް އޮންނަންވނެއެވެި .
އދި ޙައްޖުވެރިޔއއި
ނ ފައިސއެއް ޖަމކޮށްގެން ނުވނެއެވެަ .
ފައިސ ނޫން އެހެ ް
ކުންފުންޏ

ދެމެދު

ހިންގ

ފައިސގެ

އެންމެހައި

މުޢމަލތްތައް

ނ
ހިންގަންވ ީ

މި އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސ ދައްކަންވނީ،
މިނިސްޓްރީން

ޙައްޖަށް

ނ
މީހު ް

ގެންދިޔުމުގެ

ހުއްދަ

ދީފައިވ

ކުންފުނިތަކުން،

އެ ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވ ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ފައިސ ޖަމކުރ
ޚއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ.
(ށ)

ނޏަށް ފައިސ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް ،ކުންފުނީގެ
ޙައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުންފު ް
ނ
ކ ް
ތކަށް ކުންފުނިތަ ު
ތށް ،ފައިސ ދައްކ ފަރތް ަ
ލޯގޯއއި ތައްގަނޑު ހިމެނޭގޮ ަ
ދޭންވނެއެވެ.
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެދޭ ފަރތުން ،ފައިސ ޖަމކުރުމަށް
ނ
ދޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅ ފަރތް މި އުސޫލުގެ  12ވަ ަ
އިރުޝދު ދޭންވނީ ،ޙައްޖަށް ި
ނ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ،މި އުސޫލުގެ  12ވަނަ
މއްދގެ (ހ) ގައިވ ފަދައި ް
މއްދގެ (ނ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުންޏއި ޙޖީއ ދެމެދު ވެވޭ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ޙޖީއަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

(ރ)

ދ އެ ކުންފުންޏަކުން
ނ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެ ި
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހު ް
ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވ އަގަށް
ވުރެ އިތުރަށް ،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ފައިސއެއް
ނަގައިގެން

ނުވނެއެވެ.

ދ
އަ ި

ޙައްޖަށް

ދ

ކުންފުނިން

ޙައްޖުގެ

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ހުށަހަޅައިފައިވ އަގަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް
ށ
ޙައްޖުވެރިއަކު އެއްވެސް ފައިސއެއް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ކުންފުންޏަ ް
ދައްކައިގެން ނުވނެއެވެ.
(ބ)

ނ ހުއްދަ ދީފައިވ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ ް
ކުންފުނިތަކުން،

ށ
ޙައްޖަ ް

ހން
މީ ު

ގެންދިޔުމަށް

ފައިސ

ނގަންވނީ،
ަ

ޙައްޖަށް

ހއްދަ ލިބިފައިވ ކޯޓގެ އަދަދަށެވެ.
ގެންދިޔުމަށް އެ ކުންފުންޏަކަށް ު
(ޅ)

ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސ ދެއްކުމއި ،ފައިސ ބަލައިގަތުމުގައި މި މއްދގައި
ޢމަލުކުރުމަކީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަނކަމެކެވެ.
ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތ ޚިލފަށް ަ

ތން
ކުންފުނީގެ ފަރ ު
ނށް ފުރިހަމަ
ވރިން ަ
އޖު ެ
ޙަ ް
އ
ތ ް
ޖހޭނެ ކަންތައް ަ
ކޮށްދޭން ެ

.15

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ،ޙައްޖަށް ގެންދ މީހުންނަށް،

ތިރީގައި

ނ ވނެއެވެ .މި ކަންތައްތައް
ބަޔންކޮށްފައިވ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭ ް
ގއި އެ މިޝަނުގެ އިރުޝދ
ފުރިހަމަކުރުމުގައި ،ޙައްޖު މިޝަނުން އިރުޝދުދޭ ކަންތައްތަކު ަ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވނެއެވެ.
(ހ)

ނ
ތ ް
ކށް ކުންފުނީގެ ފަރ ު
ވައިގެ މަގުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް ،ޙައްޖަށް ދ ފަރތްތަ ަ
ހަމަޖައްސައިދިނުމއި( 8 ،އަށެއް) ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި
ޓްރންސިޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކ ނުލައި ،ކެއުމއި ހުރުމުގެ
ޑއިރަށްވުރެ ގިނައިރު
އިންތިޒމު ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދިނުމއި( 2 ،ދޭއް) ގަ ި
އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޓްރންސިޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،ކެއުމުގެ އިންތިޒމު،
އިތުރު އަގަކ ނުލައި ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

(ށ)

ޙައްޖަށް ގޮސްތިބޭ ދުވަސްވަރު ،އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙައްޖު ޕެކޭޖުގައިވ ގޮތުގެ މަތިން
ނ
ތއް ހަމަޖައްސައިދޭ ް
ޙައްޖުވެރިންނަށް ހުރުމއި ކެއިންބުއިމއި އެއްގަމުގެ ދަތުރު ަ
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ވނެއެވެ.

އަދި

ކޮންމެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ކުންފުންޏަކުން

ޙައްޖަށް

ވެސް،

ށ
މީހުންނަ ް

ގެންދ

އ
އއްބަސްވެފައިވ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް (އުސޫލ ި
އެ ކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް ެ
ޕްރޮޕޯޒަލއި ޙައްޖުވެރިޔއއެކު ވެފައިވ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔންކުރ އެންމެހައި
ޚިދުމަތްތައް) އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކ ނުލައި ފޯރުކޮށްދިނުން؛
(ނ)

ޙައްޖުގެ

ޙައްޖުވެރިންނަށް

އ
އންމެހަ ި
ެ

މަގުފަހިވނެގޮތަށް

އަޅުކަން

ފުރިހަމައަށް

އިންތިޒމުތައް

އަދކުރުމަށް

ފަސޭހައިން

ހަމަޖައްސައިދީ،

އަޅުކަމުގައި

އެހީތެރިވެދީ ،އެކަން ކުންފުނީގެ ފަރތުން ކަށަވަރުކުރުން؛
(ރ)

އށް އައުމ ހަމަޔަށް
ނ އެނބުރި ރއްޖެ ަ
ހން ފެށިގެ ް
ރއްޖެއިން ޙައްޖަށް ފުރ ދުވަ ު
ޙައްޖުވެރިން ދަތުރުކުރ ހުރިހ ދަތުރުތަކެއްގައި ޙައްޖުވެރިންގެ ޒިންމ އުފުލނެ
ފަރތެއް ބައިވެރިވުން؛

(ބ)

ހުއްދަދީފައިވ

ނ
ކުންފުންޏަކު ް

މި

މއްދގައި

ބަޔންކޮށްފައިވ

ޚިދުމަތްތައް

ވތަ އެއްބަސްވުމަކަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު ފަރތަކ ހަވލުކުރނަމަ ،ނު ަ
ދނަމަ ،އެ ފަރތަކީ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދ ޤައުމެއްގައި އެ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް
އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކރުގެ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް ފަރތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން؛
(ޅ)

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ،އެ ކުންފުންޏެއްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ޙައްޖަށްދ
ދ
ފަރތްތަކަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއް ަ
އޮތް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔަކއި ނަރުހެއް ،ޙައްޖު ދަތުރުގައި
ބައިވެރިކުރުން؛

(ކ )

ސ
ފއިވ ،ޢަރަބި ބަ ް
ބނުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ދީ ަ
ޢޡު ު
ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމއި ވަ ު
ވރިއަކު ޙައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރުން؛
ރަނގަޅަށް ދަންނަ ދީނީ ޢިލްމު ެ

(އ )

ނ
އ އެންމެ ގިނަވެގެ ް
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔގެ މިންގަނޑުތަކ އެއްގޮތަށް ،ކޮޓަރިއެއްގަ ި
އޅުން؛
ތިބެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑަ ެ

(ވ)

ށ
އންތިޒމް ޙޖީންނަ ް
އ ކެއިންބުއިމއި ނިދުމުގެ ި
މައްކގައި ތިބޭ ދުވަސްތަކުގަ ި
ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

(މ )

ގ
އންބުއިމއި ނިދުމު ެ
މަދީނއަށް ގެންދިޔުމއި ،މަދީނގައި ތިބޭ ދުވަސްތަކުގައި ކެ ި
އިންތިޒމު ޙޖީންނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

(ފ)

މަސްޖިދުއްނަބަވީއަށް ޒިޔރަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒމު ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
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(ދ)

ޢަރަފތަށް

މިނއއި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

އެތަންތަނުން

ދިޔުމއި

އައުމުގެ

އެނބުރި

ދަތުރުފަތުރުގެ

ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
(ތ)

އންމެހައި ކަންތައްތައް
ރ ޙޖީންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ެ
މިނއއި ޢަރަފތުގައި ތިބޭއި ު
ނން؛
އިންތިޒމުކޮށް ފުރިހަމަކޮށްދި ު

(ލ)

ޢަރަފތު

ޙޖީން

ށ
ބިމަ ް

ގެނައުމުގެ

ގންދިޔުމއި
ެ

ރފަތުރުގެ
ދަތު ު

އިންތިޒމު

އ
ހަމަޖައްސައިދިނުމއި ،ޢަރަފތުގައި ތިބޭ ވަގުތު ކެއިންބުއިމއި ތިބޭނެ ތަނެ ް
ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
(ގ)

މައްކއއި،
އަޅުކަމއި،

މަދީނއއި،

މަޝޢިރުތަކުގައި

އިންތިޒމުތަކ

ޙޖީން

ބެހޭގޮތުންނއި،

ތިބޭ

ނ
ތ ް
ދީނީގޮ ު

ދވަސްވަރު
ު

ޙައްޖުގެ

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ

ޕްރޮގްރމުތައް ހިންގުން؛
(ޏ)

މުޒްދަލިފގައި ރޭކުރުމުގެ އިންތިޒމު ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

(ސ)

ޖަމްރތަކަށް ހިލައުކުމުގެ އިންތިޒމް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

(ޑ)

ކޮންމެ ޙޖީއަކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ދައްކ ފައިސގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން
އެ ޙޖީއަކަށް ހަދްޔު ކަތިލައިދިނުން؛

(ޒ)

ދިވެހި

އެއްބައިވަންތަކަން

ޙޖީންގެ

ފނިތަކުން
ކުން ު

ހިފެހެއްޓުމަށް

ގުޅިގެން

މަސައްކަތްކުރުން؛
(ޓ)

ކޮޓަރިތަކުގައި

ޙޖީން

ބމުގައި
ބޭތިއް ު

ދެޖިންސު

ވަކިން

ބޭތިއްބުން.

ސ
ނަމަވެ ް

މަޙުރަމުން މިކަމުން އިސްތިސްނވނެއެވެ؛
(ޔ)

އެއްވެސް ސަބަބަކހުރެ ކުންފުންޏއި ،ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ އިހުމލުން ޙައްޖުގެ
ވޖިބެއް ޙޖީއަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،އެ ޙޖީއެއްގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ
ކޮށްދިނުމަށް

ޙޖީގެ

އަތުން

އެއްވެސް

ފައިސއެއް

ނެގުމަކނުލައި

ނ
ކުންފުނި ް

ފިދްޔަދިނުމއި ،އެ ޙޖީއަކަށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން؛
(ޕ)

ތރު ނުކުރެވޭ ޙޖީން
މުސްކުޅިކަމުން ނުވަތަ ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގައިފައި ދަ ު
މށް ވެހިކަލް
ނށް އުފުލު ަ
އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ

ނުވަތަ ވީލްޗެއަރ ފަދަ ވަސީލަތެއް

ބޭނުންކުރުން؛
(ޖ )

ޙޖީއަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ ފަރުވކުރެވޭނެ އިންތިޒމު ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
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(ޗ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

އ
ޙައްޖުވެރިއަކު ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ޙައްޖުވެރިޔ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ ި
ކަންތައްތައް ކުރުން؛

(ހހ)

ތކުގައި ކުރ ބަސް
ތން ޙޖީންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ަ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ފަރ ު
ދަތުރުތަކުގައި ،މުޢމަލތުކުރަން އެނގޭފަދަ އިސް ފަރތެއް ބަހުގައި ކަނޑައަޅައިފައި
ނ؛ އަދި
ބެހެއްޓު ް

(ހށ)

މި މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް
މީހުން

ގެންދިޔުމުގެ

ހުއްދައަށް

ހުށަހެޅި

އެދި

ޕްރޮޕޯޒަލުގައި

ބަޔންކޮށްފައިވ

ކރުން.
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ު
ނ
ރ ް
ހެލްތު ސްކްރީންކު ު

.16

ނ
އޖު ވިސޖެހު ް
ޙަ ް

.17

ނ
ނ ް
މަޢުލޫމތު ދި ު

.18

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

ދިޔުމަށް

ވިސޖެހުމ
އ
އެންމެހަ ި

އެކުލަވައިލައިފައިވ

ބެހޭ

ނ
ގޮތު ް

ގަވއިދުތަކަށް

ސަޢޫދީ

ނ
ފނިތަކު ް
ކުން ު

ޢަރަބިޔގެ

އިމިގްރޭޝަނުން

ޢަމަލުކުރުމއެކު،

ތިރީގައި

ކށް ސަމލުކަން ދޭންވނެއެވެ.
ބަޔންކޮށްފައިވ ކަންތައްތަ ަ
(ހ)

ބއްޔގެ އެމްބަސީއަށް
މަޙްރަމު ލިސްޓު ،މިނިސްޓްރީން އެޓެސްޓްކޮށް ސަޢޫދީ ޢަރަ ި
ހުށަހެޅުން؛

(ށ)

ނނަށް ޙައްޖު ވިސ ޖެހުމަށްޓަކައި
( 45ސޅީސް ފަހެއް) އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނު ް
އޭނއ

އެކު

ދަތުރުކުރ

މަޙްރަމަކީ

ޝަރުޢީގޮތުން

މަޙްރަމެއްކަން

އަންގައިދޭ

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން؛
(ނ)

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅ މިންގަނޑަކަށް ވެކްސިން ޖަހައި ،ހެލްތު ސްކްރީނިންގ
ފުރިހަމަކުރުން؛ އަދި

(ރ)

ކ ނެގުން.
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔގެ އެމްބަސީން ގަބޫލުކުރ ތަނަކުން ބަޔޯ މެޓްރި ް

(ހ)

ށން ޙައްޖަށް ގެންދ މީހުންގެ
ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެ ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެދަ ު
ފސީލު ،ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ ( 20ވިހި) ދުވަހުގެ ކުރިން
ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވގޮތުގެ ތަ ު
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.

(ށ)

ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ،ޙައްޖަށް ފުރ މީހުންގެ ނަމއި،
ނބަރއި ،ޕސްޕޯޓް ނަންބަރއި،
އެޑްރެހއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑު ނަ ް
ފޮޓޯ ހިމެނޭ ތަފުސީލީ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
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(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ވގެން އެދޭ ކޮންމެ
ނން ެ
ރން ވަކި މަޢުލޫމތެއް ބޭ ު
މީގެ އިތުރުންވެސް މިނިސްޓް ީ
ރކޮށްދޭން ވނެއެވެ.
ހލަތެއްގައި އެ މަޢުލޫމތެއް ފޯ ު

ގއި ދިމވ
ތރު ަ
އޖު ދަ ު
ޙަ ް

.19

އސަލަތައް
ކުއްލި މަ ް

ޙައްޖުދަތުރަށް ފުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރއްޖެ އައުމ ހަމަޔަށް ދިމވ ކުއްލި ހދިސތައް،
ތިރީގައިވ ގޮތުގެ މަތިން ޙައްޖު މިޝަން މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވނެއެވެ.

ނ
ނގު ް
އެ ް

(ހ)

ޙޖީއަކު ބަލިވެގެން މައްކގެ

ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ނުވަތަ މަދީނގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި

ނ ޙައްޖު މިޝަނަށް
ތ ް
އެނދުމަތިކޮށްފިނަމަ ،އެ މީހަކ ބެހޭ މަޢުލޫމތު ،ވަގު ު
އަންގަންވނެއެވެ.
(ށ)

ޙައްޖު

މަޑުކުރ

ދަތުރުމަތީގައި

ނުވަތަ

އެއޕޯޓެއްގައި

ފުރ

އެއޕޯޓެއްގައި

ޙައްޖުވެރިއަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ޙައްޖު މިޝަނަށް
އންގަންވނެއެވެ.
ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ަ
(ނ)

ނ
ޙައްޖުގެ ދަތުރުމަތީގެ އެއްވެސް މަންޒިލެއްގައި ޙޖީއެއްގެ ޞިއްޙީ ހލަތު ދަށްވެގެ ް
ދަތުރުނުކުރެވޭ

ފަދަ

ކަމެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ޙައްޖު

ތ
ވ ަ
ނު ަ

މިޝަނަށް

މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަންގަންވނެއެވެ.
(ރ)

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގައި ޙޖީއަކު ނިޔވެއްޖެނަމަ ،އެ މީހަކބެހޭ މަޢުލޫމތު ވަގުތުން
އވެ.
ޙައްޖު މިޝަނަށް އަންގަން ވނެ ެ

ނ
މީޑިއއަށް މަޢުލޫމތު ދިނު ް

.20

ނ
ޅ ް
އޖު ރިޕޯޓު ހުށަހެ ު
ޙަ ް

.21

ޖއަށް ލިބޭ ކޯޓގެ
ދިވެހިރއް ެ

.22

ދިވެހިރއްޖެއިން

މީހުން

ޙައްޖަށް

ހުއްދަ

ގެންދިޔުމުގެ

ދީފައިވ

ސަޢޫދީ

ފަރތްތަކުން،

ޢަރަބިއްޔގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި މީޑިއއަށް މަޢުލޫމތު ދޭންވނީ ޙައްޖު މިޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ހ)

ޙައްޖުގެ

އަޅުކަން

އަދކޮށް

ނިމިގެން

އެނބުރި

ދިވެހިރއްޖެއަށް

އަންނަތ

( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން،
މިނިސްޓްރީން

ދޭ

އޮނިގަނޑ

އެއްގޮތަށް

"ޙައްޖު

ރިޕޯޓު"

ތައްޔރުކޮށްފައި

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
(ށ)

އ ދަތުރެއްގެ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
ކޮންމެ ޙައްޖު ދަތުރަކަށްފަހުެ ،
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފައިވ ފޯމެޓުގައި ތައްޔރުކޮށްފައި( 15 ،ފަނަރަ) ދުވަހުގެ
ހޅަންވނެއެވެ .އަދި އޭގެ ކޮޕީ ،ދަތުރު ރިޕޯޓއެކު
ތެރޭގައި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަ ަ
މިނިސްޓްރީއ

ހިއްސކުރަންވނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ފޯމު ،ޖަދުވަލު

3

އ
ގަ ި

ހިމަނައިފައިވނެއެވެ.
ނ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ޙައްޖުގެ
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔއިން ދިވެހިރއްޖެއަށް ހަމަޖައްސ ކޯޓގެ ބޭރު ް

ޙއްޖަށް
ހން ަ
ބޭރުން ދިވެ ި
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ވޮލި ުއމް48 :
ނ
ދިއު ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ނއެވެ.
އަޅުކަން އަދކުރަން ދ ނަމަ ،ތިރީގައިވ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވ ެ
(ހ)

ތރޭގައި ޙައްޖު ވިސ
ޙައްޖު ވިސ ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ެ
ހަމަޖެހުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމތއި ،ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔއަށް ކުރ ދަތުރ ބެހޭ މަޢުލޫމތއި،
އެ ޤައުމުގައި ހުރުމުގެ އިންތިޒމް ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތ ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމތު
މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވނެއެވެ.

(ށ)

ވިސ ހަމަޖެހުމަށްފަހު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން،
އެކަމަށް އެއްވެސް ފަރތަކަށް ފައިސ ދެއްކުމ ގުޅިގެން ދިމވ މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމ
އުފުލނީ އެ ފަރތަކުންނެވެ.

(ނ)

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ ޤނޫނުތަކއި ގަވއިދުތަކ ޚިލފުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް
މައްސަލައެއް

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،

އެ

ކަމުގެ

ފުރިހަމަ

ޒިންމ

އުފުލނީ

އެ ފަރތަކުންނެވެ.
އ
އތަ ް
ކޮށްގެން ނުވނެ ކަންތަ ް

.23

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވ
ކުންފުނިތަކއި،

ރއްޖެއިން

ޙައްޖަށްދ

ފަރތްތަކުން

ނނިވި
އން ަ
ަ

ކަންތައްތައް

ނ
ގ ް
ކޮށް ެ

ނުވނެއެވެ.
(ހ)

ދ ލިބިގެން މެނުވީ،
މި އުސޫލުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ހުއް ަ
އއްވެސް މުޢމަލތެއް
ެ
އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ
ކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.

(ށ)

މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވ ކުންފުންޏަކަށް މެނުވީ ،އެއްވެސް ފަރތަކުން
ށ
އކަން ކަށަވަރުނުކޮ ް
ދ ެ
ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސ ދައްކައިގެން ނުވނެއެވެ .އަ ި
ފައިސ ދެއްކުމަށްފަހު ،އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަމުގެ ޒިންމ
އުފުލނީ އެ ފަރތަކުންނެވެ.

(ނ)

ޙައްޖުގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމުގައި

ސަޢުދީ

ޢަރަބިއްޔގެ

ޤނޫނއި

އ
ގަވއިދުތަކ ި

ނ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،
އުސޫލުތަކއި މިންގަނޑުތަކ ޚިލފަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކު ް
އެ ކަމެއްގެ ޒިންމ އުފުލަން ޖެހޭނީ އެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.
(ރ)

އ
ނފުނިތަކުގެ ހަވލުގަ ި
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ކުންފުނިތަކއި އެ ކު ް
ޙައްޖަށް ގެންދ މީހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ ދޚިލީ އެއްވެސް ހަރަކތެއްގައި ނުވަތަ
އ
ށ ވގިދޭފަދަ ޢަމަލެ ް
ސިޔސީ އެއްވެސް ހަރަކތެއްގައި ބައިވެރިވުމއި ،އެފަދަ ކަމަކަ ް
ކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.
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(ބ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ގން
ގއި ބައިތިއްބައި ެ
އ ކޮޓަރިއެއް ަ
އ ފިރިހެނުން އެ ް
ނންނ ި
ކައިވެނި ހެޔޮވ އަންހެ ު
ނުވނެއެވެ.

(ޅ)

މީހުން

އެއްކޮޓަރިއެއްގައި

ބޭތިއްބުމަށް

ބއްޔ
ޢަރަ ި

ސަޢޫދީ

ސަރުކރުން

ނ ނުވނެއެވެ.
ގ ް
ކަނޑައަޅައިފައިވ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބައިތިއްބައި ެ
(ކ )

ޖށްދ ފަރތްތަކުން،
ނތަކުން ނުވަތަ ރއްޖެއިން ޙައް ަ
ފ ި
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ކުން ު
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ ޤނޫނުތަކއި ގަވއިދުތައް ހުއްދަ ނުކުރ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔއަށް އެތެރެކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.

(އ )

އ
ނ މަޙްރަމަކ ނުލަ ި
އންހެނު ް
އުމުރުން ( 45ސޅީސްފަހެއް) އަހަރު ހަމަނުވ ަ
ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވނެއެވެ .އަދި އުމުރުން ( 18އަށރަ) އަހަރުނުވ ފިރިހެން
ކުދިން ބެލެނިވެރިޔަކ ނުލައި ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވނެއެވެ.

(ވ)

ނ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން
ޖިސްމނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސނީގޮތުން ނުވަތަ ޞިއްޙީގޮތު ް
އަދކުރުމަށް

ކުޅަދނަވެގެން

ނުވކަމަށް

ފންޏަށް
ކުން ު

ނނަ
ފެ ް

ފަރތެއްނަމަ،

އެ ފަރތަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން (އެހީތެރިޔަކއެކު ނަމަވެސް) އަދކުރެވޭނެކަމަށް
ދިވެހިސަރުކރު ގަބޫލުކުރ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވ ލިޔުމއެކީ
މެނުވީ ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވނެއެވެ.
(މ )

ދީނީ

އިރުޝދއި

ދީނީ

ނަސޭހަތް

ދިނުމުގައި،

ވހިރއްޖޭގައި
ދި ެ

ދީނީ

ނ
ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވ ފަރތެއް ލައްވައި ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމއި ،ދީ ީ
ނަސޭހަތްދިނުމުގައި އންމު އިޖުތިމޢީ މިންގަނޑުން

ނ
އުނދަގޫވގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެ ް

ނުވނެއެވެ.
(ފ)

ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން ނަގ ފައިސ ،ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތްތައް
ހަމަޖައްސައިނުދީ އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.

(ދ)

ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދ ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދރއަކުން
ށ
އެ ފަރތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވަކި އިދރއަކަށް ވަކި ދުވަހަކަށް ހޒިރުވުމަ ް
އަމުރުކޮށްފައިވ ފަރތެއްނަމަ ،އެ އިދރއެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ނެތި ޙައްޖުގެ
އަޅުކަމަށް އެ މުއްދަތުގައި ގެންގޮސްގެން ނުވނެއެވެ.

(ތ)

އެއްވެސް ސަބަބަކހުރެ ޙައްޖަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް މި އުސޫލުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ
ފަރތެއްގެ އަތުން ފައިސ ނަގައިގެން ނުވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ފަރތެއްގެ އަތުން
ފައިސ ނެގުމަކީ މަނކަމެކެވެ.
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(ލ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދ ކުންފުނިތަކއި އެ ކުންފުނިތަކުގެ ހަވލުގައި
ޙައްޖަށް ދ މީހުން ދިވެހިރއްޖޭގެ ޤނޫނުތަކއި ގަވއިދުތަކ ޚިލފު އެއްވެސް ކަމެއް
ކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.

(ގ)

ފއިވ އަދަދަށް ވުރެ
ބ ަ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލި ި
އިތުރަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމއި ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ
ހުއްދަ އެ އަހަރަކު ލިބޭ ކުންފުނީގެ ނިޝން ފިޔަވައި އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ
ގން ނުވނެއެވެ.
ނިޝން ،ޙައްޖުގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށް ެ

(ޏ)

ގ
ށ ލިބިފައިވ ކޯޓ ެ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ދިވެހިރއްޖެއަ ް
ތ ބިދޭސީން ޙައްޖަށް ގެންގޮސްގެން ނުވނެއެވެ.
ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެ ި

(ސ)

އެއްވެސް
އެ

ކުންފުންޏަކުން،

ކުންފުންޏަކަށް

ދީފައިވ

ދިވެހިރއްޖެއިން
ކޯޓ،

ޙައްޖަށް

މިނިސްޓްރީގެ

މީހުން

ހުއްދައެއް

ށ
ގެންދިޔުމަ ް
ނެތި

އެހެން

ދ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވނެއެވެ.
ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ީ
(ޑ)

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ދިވެހިރއްޖެއިން
ޙައްޖަށް ގެންދ މީހުންގެ އަތުން ނެގުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވ އަގުގެ އިތުރުން،
ނ
ގންދ މީހެއްގެ އަތު ް
މނުވީ ޙައްޖަށް ެ
ދ ލިބިގެން ެ
ލިއުމަކުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއް ަ
އެއްވެސް ފައިސއެއް ނަގައިގެން ނުވނެއެވެ.

(ޒ)

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ކުންފުނިތަކއި ،ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ
ތެރޭގައި ޙައްޖުގެ ރޫޙ ޚިލފު އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.

(ޓ)

ނޏަކުން އަދި ޙައްޖަށްދ މީހަކު މި އުސޫލ ޚިލފަށް
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދ ކުންފު ް
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.

މި އުސޫލ ޚިލފުވ
ނ
އޅު ް
ވޅު ެ
މދު ފިޔަ ަ
ފަރތްތަކ ެ

.24

ނމަ ،މި މއްދގައި ބަޔންކުރ
ފ ަ
މި އުސޫލުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުނުކޮށް ި
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

މިނިސްޓްރީއއި ހުއްދަ ދީފައިވ ކުންފުންޏ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވ އެއްބަސްވުމުގައިވ
ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނކުރުން؛

(ށ)

އެ ފަރތަކަށް ދީފައިވ ހުއްދަ ބޠިލުކުރުން ނުވަތަ ހުއްދަ ދީފައިވ ކުންފުންޏަށއި،
ފންޏެއްވެސް ޙައްޖަށް
ހުއްދަ ދީފައިވ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުން ހިމެނޭ އެހެން ކުން ު
ތށް ސަސްޕެންޑް ކުރުން؛
މީހުން ނުގެންދެވޭ ގޮ ަ
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ބވަތއި

މައްސަލައިގެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ކުޑަބޮޑުމިނަށް

އެ

ބަލައި،

ޖިނއީ

އސަލައަކީ
މަ ް

މައްސަލައެއްނަމަ ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަދި އެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެޓަރނީ
ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.
ޅނެ
ލގެ ދަށުން އެ ޭ
މި އުސޫ ު
އ
ތ ް
ފިޔަވަޅު ަ

.25

ކށްފައިވ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި
ގ (ށ) އއި (ނ) ގައި ބަޔން ޮ
މި އުސޫލުގެ  24ވަނަ މއްދ ެ
ޢަމަލުކުރނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ހށަހަޅ ލިޔެކިޔުންތަކއި ދެވޭ
ގ ހުއްދައަށް އެދި ު
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމު ެ
މަޢުލޫމތުތަކުގެ

ތެރޭގައި

ގ
ދޮ ު

މނޭ
ހި ެ

މަޢުލޫމތު

ހުށަހަޅައިފިކަން

އ
ލިޔުމެ ް

ދ ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް
ކން އެންގުމއެކު ،ހުއްދައަށް އެ ި
އެނގިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރތަށް އެ ަ
ޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި
ނފުންޏަކަށއި ،އެ ކުންފުނީގެ ި
ބޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ކު ް
މނޭ ކުންފުންޏަކަށް ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ
ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރތެއް ހި ެ
ދވަހަށް ސަސްޕެންޑް
ތނެއް) އަހަރު ު
ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުންި ( 3 ،
ކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މި

އުސޫލުގެ

އެއްވެސް

އެ

ކުންފުނީގެ

ގ
ޑިރެކްޓަރުން ެ

ކުންފުންޏަކަށް،

ކުރިއަށް

މއްދއަކ

ޚިލފުވެއްޖެނަމަ،

ބޯޑުގައި

އޮންނަ

3

އެ

ކުންފުންޏަކަށއި،

ސ
އެއްވެ ް

ފަރތެއް

ނ
ހިމެ ޭ

އަހަރުދުވަހު

ޙައްޖަށް

މީހުން

ހިމެނޭ

(ތިނެއް)

ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ނ)

ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް
ދ ޙޖީންނަށް ދޭން
އެއްވެސް ފައިސއެއް ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން ނަގައިފިނަމަ ،އަ ި
އ ޙީލަތުން އެއްވެސް
އެއްބަސްވެފައިވ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަކަރ ި
ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،އެ ކުންފުންޏއި ،އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
ހިމެނޭ

މެންބަރަކު

ޏކަށް
ކންފުން ަ
ު

ޙައްޖަށް

މީހުން

ނދިޔުމުގެ
ގެ ް

ހުއްދައެއް

ނުދެވޭނެއެވެ.
(ރ)

ބލު އުޒުރަކ ނުލައި
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ކޯޓ ލިބިފައިވ ކުންފުންޏަކުން މަޤު ޫ
ކޯޓ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ވިދިގެން އަންނަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހު ޙައްޖަށް މީހުން
ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އެ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
ނ
ށ ކޯޓ ދޫކޮށްލުމު ް
ގތަ ް
ށ ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި މި ޮ
ކންފުންޏަކަ ް
މެންބަރަކު ހިމެނޭ ު
ދިމވ މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހ ޒިންމއެއް އެ ކުންފުންޏަކުން އުފުލަންވނެއެވެ.

(ބ)

ތ
އ ބަޔންކުރ ޚިދުމަ ް
މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މއްދގެ (ފ) އއި (ދ) އއި (ތ) ގަ ި
ދިނުމަށް

އެއްބަސްވކަމުގެ
21

ލިޔުން

ހުށަހަޅައިފައިވީ

ނަމަވެސް،

މިނިސްޓްރީން

އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

މން އެއްފަރތަކުން ،އެއް ކުންފުންޏަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ޚިދުމަތް
ބަލބެލު ު
ދިނުމަށް

އެ

އެއްބަސްވެފައިވނަމަ،

ނަން

ފަރތެއްގެ

ހުރިހ

ކުންފުންޏެއްގެ

އށް އޮތް ( 2ދޭއް)
ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ފަރތްތައް ކުރި ަ
އަހަރުދުވަހު އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޙައްޖަށއި ޢުމްރއަށް
ނުދެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ހލަތުގައި އިތުރު ނަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ
ވނެއެވެ.
ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިތަކަށް ދެ ޭ
(ޅ)

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން
ދިނުމަށް

އެއްބަސްވ

ކުރުމަށްޓަކައި
މިނިސްޓްރީއަށް

ތތަކއި
ޚިދުމަ ް

ކުރަންޖެހޭ

ޚަރަދެއް

ސބިތުވެއްޖެނަމަ،

ކޮށްދިނުމަށް
ނުވަތަ

އބަސްވެފައިވ
އެ ް

ނ
ކަންކަ ް

ނުކޮށް

ނ
ކ ް
އޮތް ަ

އެ

ކަންކަން

ޚަރަދުތަކެއް
ގެރެންޓީން

ޕަރފޯމަންސް

ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޑ
ސުލޫކީ މިންގަނ ު

.26

ނ
ހޅު ް
ޝަކުވ ހުށަ ެ

27

ނހިމެނޭ
ލގައި ު
މި އުސޫ ު

.28

މި

އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަދެވޭ

ފަރތްތަކުން ތިރީގައި

ފރިހަމައަށް ބޯލަނބަންވނެއެވެ.
ކށް ު
ބަޔންކޮށްފައިވ ކަންތައްތަ ަ
(ހ)

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމ ގުޅުންހުރި ދިވެހިރއްޖޭގެ ޤނޫނުތަކއި ،ގަވއިދުތަކއި،
އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް ތަބވުން؛

(ށ)

ޙައްޖަށް

ގެންދިޔުމ

މީހުން

ގުޅުންހުރި

ސަޢޫދީ

ބއްޔގެ
ޢަރަ ި

ޤނޫނުތަކއި،

ވން؛
ގަވއިދުތަކއި ،އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް ތަބ ު
(ނ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ
ފަރތުން ދޭ އިރުޝދުތަކއި ،އންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ނިންމ ނިންމުންތަކއި،
އިދރީ

ފިޔަވަޅުތަކަށް

ތަބވުމއި،

ހަމަޖެހިފައި

ނ
އޮން ަ

އުސޫލުގެ

ނ
ތެރެއި ް

ދ
އެ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރ އިލްތިމސްތަކަށް ތަބވުން؛ އަ ި
(ރ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގައި ދިމވ އެއްވެސް ކަމެއްގެ
ނސްޓްރީ ބަދުނމުވ
ލތަކުގެ ބޭރުން ސަރުކރއި ،މި ި
ސަބަބުން ،ހަމަޖެހިފައިވ އުސޫ ު
ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން.

ހ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވ ހުށަހަޅނީ ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ފޯމުންނެވެ .ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ފއިވނެއެވެ.
ފޯމު ،ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމަނައި ަ

ނ
ރވު ް
ވ ި
މދު ެ
ކަމެއް ެ

މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައި ނުވ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ ޚއްޞަ ހލަތަކ ގުޅިގެން
ނސްޓްރީންނެވެ.
ޖ ނަމަ ،އެ ކަމެއް ނިންމނީ މި ި
ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިއް ެ
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ވޮލި ުއމް48 :
ޙއްޖު
ވސް ަ
މޯލްޑި ް

އަދަދު1048 :

.29

ކޯޕަރޭޝަން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޖ
ނ މއްދތަކުން މޯލްޑިވްސް ޙައް ު
ވ މއްދތައް ފިޔަވައި އެނޫ ް
މި އުސޫލުގެ އަންނަނި ި
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިސްތިސްނ ވެގެންވެއެވެ.

ނ
ރވޭ ކަންކަ ް
ތސްނކު ެ
އިސް ި

.1

މއްދ 10؛

.2

މއްދ 15؛

.3

މއްދ 16؛

.4

މއްދ 17؛

.5

މއްދ 19؛

.6

މއްދ 20؛

.7

މއްދ 21؛

.8

މއްދ  23ގެ (ނ)( ،ރ)( ،ބ)( ،ޅ)( ،ކ)( ،އ)( ،ވ)( ،މ)( ،ދ)( ،ތ)،
(ލ)( ،ގ)( ،ޏ)( ،ސ)( ،ޒ) އަދި (ޓ)؛

ނ
މނަކުރު ް

.30

.9

މއްދ 26؛

.10

މއްދ ،27

.11

މއްދ .28

އ
އ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބރތެ ް
ވތަ ެ
މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވ ނަމަ ،ނު ަ
އޮތްގޮތުން ސީދ އެހެން ގޮތަކަށް މނަ ނުކުރެވޭ ނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ލަފުޒުތަކއި
ނނިވި ގޮތަށެވެ.
ނ ަ
ޢިބރތްތައް މނަކުރެވޭނީ އަ ް
(ހ)

"މިނިސްޓްރީ"

ކަމަށް

ފއި
ނ ަ
ބު ެ

އެވަނީ،

ދިވެހިރއްޖޭގެ

ދީނީ

އތައް
ކަންތަ ް

ޓން އެ އިރަކު ހަވލުވެފައިވ ދައުލަތުގެ ވުޒރއަށެވެ.
ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއް ު
(ށ)

"މިނިސްޓަރު"

ކަމަށް

ފއި
ނ ަ
ބު ެ

އެވަނީ،

ދިވެހިރއްޖޭގެ

ދީނީ

އތައް
ކަންތަ ް

ޓން އެ އިރަކު ހަވލުވެފައިވ ދައުލަތުގެ ވުޒރގެ ވަޒީރަށެވެ.
ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއް ު
(ނ)

ނ ނަންބަރު 10/96
ނފައި އެވަނީ ،ޤނޫ ު
"މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބު ެ
(ކުންފުންޏ ބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  95ވަނަ މއްދގެ ދަށުން" ،މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު
ކޯޕަރޭޝަން" ގެ ނަމުގައި އުފައްދައިފައިވ ދިވެހި ސަރުކރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ
ހިއްސވ ކުންފުންޏަށެވެ.

(ރ)

"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ
ދ ދީފައިވ ކުންފުންޏަށެވެ.
ކުންފުނި ނުވަތަ އެ ކަމަށް ހުއް ަ

(ބ)

"ޑިރެކްޓަރ/ޑިރެކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
ނށެވެ.
މެންބަރުން ަ

(ޅ)

"ޙައްޖު މިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނ ގުޅޭ އެންމެހައި
ކަންކަން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގައި ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލ
23

އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ރަސްމީ އޮފިޝަލުންގެ ޓީމަށެވެ.
(ކ )

ށފައި
ގތަކަށް ބަޔންކޮ ް
ވނީ ،މި އުސޫލުގައި އެހެން ޮ
"ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ސ
ނުވހައި ހިނދަކު ،ސަރުކރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކއި ،ހުކުރުދުވަހއި ،ހޮނިހިރުދުވަ ް
ނުހިމަނައި ހަފުތގެ މަސައްކަތު ( 5ފަހެއް) ދުވަހަށެވެ.

(އ )

"ތުހުމަތު" ކަމަށް ބުނެފައި

އެވަނީ ،ތަޙުޤީޤީ އިދރއަކުން ޚިޔނތް/ފައިސގެ

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދިޔުން،

ޓއްގައި މައްސަލައެއް
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯ ެ

ހިނގަމުން ދިޔުމަށެވެ.
(ވ)

ށ
"ޙައްޖު ޕެކޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖުވެރިންނަށް ދިނުމަ ް
އެއްބަސްވެފައިވ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

(މ )

"ކުއްލި ހދިސ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އންމު ހލަތުގެ ބޭރުން ހިނގ އެންމެހައި
ކަންކަމަށެވެ.

ނ
އ ް
ގނަ ު
ބދަލު ެ
އުސޫލަށް ަ

.31

ނ
ކރު ް
އުސޫލަށް ޢަމަލު ު

.32

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔގެ ޙައްޖ ބެހޭ މުއައްސަސތަކުން ކަނޑައަޅ އުސޫލުތަކަށް ރިޢޔަތްކޮށް
ބބަކ ގުޅިގެން މި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔރު
ނުވަތަ ދިމވ މުހިންމު ސަ ަ
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މި މއްދގެ ދަށުން އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެވޭ ހލަތުގައި،
އެ އިޞްލޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށނީ ،ދިވެހިސަރުކރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޞްލޙު ޝއިޢުކުރ
ތރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
(ހ)

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށނީ ،ދިވެހިސަރުކރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު
ނވެ.
ޝއިޢުކުރ ތރީޚުން ފެށިގެން ެ

(ށ)

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމއެކު ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ
ތން  2018ފެބުރުވަރީ  5ގައި ދިވެހިސަރުކރުގެ ގެޒެޓުގައި
ހުއްދަ ދިނުމ ބެހޭ ގޮ ު
ޝއިޢުކޮށްފައިވ

"ދިވެހިރއްޖެއިން

ބޠިލުވީއެވެ.
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ޙައްޖަށް

މީހުން

ގެންދިޔުމބެހޭ

އުސޫލު"

އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޖަދުވަލު 1

a
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލމިކް އެފެއޒް
މލެ،
ދިވެހިރއްޖެ.
އެގްރީމެންޓް ނަންބަރު:
 ...ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަދީފައިވ ކުންފުނިތަކއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލމިކް އެފެއޒ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނ
 ހުއްދައަށް އެދުނު ކުންފުނީގެ ނަން
ދިވެހިބަހުން:
ޢަރަބިބަހުން:
އިނގިރޭސިބަހުން:


ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

ތަޢރަފު
 .1މި

އެއްބަސްވުމަކީ،

ދިވެހިރއްޖެއިން

ޙައްޖަށް

މީހުން

ގެންދިޔުމުގެ

ހުއްދަ

ދިނުމުގެގޮތުން

ވެފައިވ

އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރތުންވެސް ،ތިރީގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ކަންތައްތަކަށއި ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން
ގެންދިޔުމ ބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔންކުރ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެ ،ޢަމަލުކުރަން ވނެއެވެ.
ބައިވެރިން
ހން
 .2މި އެއްބަސްވުމަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލމިކް އެފެއޒް (މީގެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ) އއި ( ........................މީގެ ފަ ު
ބސްވުމެކެވެ.
ކުންފުނި) އ ދެމެދު ވެވޭ އެއް ަ

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ކއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.
 .3މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރ ތރީޚުން ފެށިގެން މީލދީ ( 1އެ ެ
އެއީ ތރީޚު .................. :އިން  ....................އަށެވެ.
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

އންމު މއްދތައް
 .4ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލަށް ތަބވެ ،އެ އުސޫލުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ކަންތައްތަކަށް އިޙްތިރމްކޮށް ،އެ
އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ވނެއެވެ.
ކގެ އަތުން ފައިސ ނެގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .5ޙައްޖަށް ދން ބޭނުންވ ފަރތްތަ ު
 5.1ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ފައިސ ޖަމކުރުމަށް ދިވެހިރުފިޔގެ ވަކި ޚއްޞަ ކަލެކްޝަން އެކައުންޓެއް އޮންނަންވނެއެވެ.
ދ
ށގެން ނުވނެއެވެ .އަ ި
މި އެކައުންޓަށް ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ދައްކ ފައިސ ނޫން އެހެން ފައިސއެއް ޖަމކޮ ް
ހންގަންވނީ މި އެކައުންޓު
ި
މހައި މުޢމަލތްތައް
ޙައްޖުވެރިޔއއި ކުންފުންޏ ދެމެދު ހިންގ ފައިސގެ އެން ެ
މެދުވެރިކޮށެވެ.
 5.2ޙައްޖަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏަށް ފައިސ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް ،ކުންފުނީގެ ލޯގޯއއި ތައްގަނޑު ހިމެނޭގޮތަށް،
ފައިސ ދައްކ ފަރތްތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ދޭންވނެއެވެ.
ހށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ޙައްޖުގެ
ދ އެ ކުންފުންޏަކުން ު
ނ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެ ި
 5.3ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހު ް
އވެސް މީހެއްގެ އަތުން
ށ ،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެ ް
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވ އަގަށްވުރެ އިތުރަ ް
ފައިސއެއް ނަގައިގެން ނުވނެއެވެ.
ކން ،ޙައްޖަށް މީހުން
ކންފުނިތަ ު
ނ ހުއްދަ ދީފައިވ ު
މނިސްޓްރީ ް
ހން ގެންދިޔުމަށް ި
 5.4ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީ ު
ގ އަދަދަށެވެ.
ގެންދިޔުމަށް ފައިސ ނަގަންވނީ ،ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް އެ ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވ ކޯޓ ެ
ހ އުސޫލުގެ  18ވަނަ
ނ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމބެ ޭ
 5.5ޙައްޖަށް ފުރުމުގެ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ،ދިވެހިރއްޖެއި ް
މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ލިޔެކިޔުންތަކއި ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމބެހޭ އުސޫލުގެ  14ވަނަ
ނ ފަދަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް
އންޓުގައި ހުރި ފައިސގެ އަދަދު އެނގޭ ޭ
ފނީގެ ކަލެކްޝަން އެކަ ު
ނ ު
މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ކު ް
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
ޖއިން ބޭރުގެ ފަރތްތަކަށް ކުރ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،ދިވެހިރއްޖެއިން
 5.6ހުއްދަ ދީފައިވ ކުންފުނިން ރއް ެ
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގެ  21ވަނަ މއްދގައިވ ރިޕޯޓއެކު ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
 5.7މި މއްދގެ ( )5.1އއި ( )5.2އއި

( )5.3އއި

( )5.4އއި

( )5.5އއި

( )5.6ގައިވ ކަންކަން

ފުރިހަމަކުރުމުގައި އިހުމލެއް ވެއްޖެނަމަ ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޢުމްރއަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގައި ވގޮތުގެ މަތިން
ނއެވެ.
ނން އންމުކޮށް އިޢުލނު ކުރެވޭ ެ
އެ ފަރތަކމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ަ
ހ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވ
ތތަކަށް ދޭންޖެ ޭ
ފނިތަކުން ޙައްޖަށް ގެންދ ފަރ ް
 .6ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ކުން ު
ތން
ބހޭ އުސޫލުގައި ވ ގޮތުގެ މަ ި
ގންދިޔުމ ެ
އން ޙައްޖަށް މީހުން ެ
ކށްދީފައި ނުވނަމަ ،ދިވެހިރއްޖެ ި
ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ޮ
ނއެވެ.
ނން އންމުކޮށް އިޢުލނު ކުރެވޭ ެ
އެ ފަރތަކމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ަ
.7

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަދެވި ،ދިން ހުއްދައިގެ ދަށުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި،
އޮޅުވައިލުމއި މަކަރއި ޙީލަތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގައިވ
އޢުލނު ކުރެވޭނެއެވެ.
ނން އންމުކޮށް ި
ފޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ަ
ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރތަކމެދު ި

.8

ކޮންމެ

ޙައްޖުވެރިއަކަށްވެސް،

ޙައްޖުގެ

އަޅުކަމުގެ

ކަންތައްތައް،

ކީރިތި

ޤުރުއނއި

ސުންނަތ

ށ
ތ ް
އެއްގޮ ަ

ޓރީ އޮފް އިސްލމިކް އެފެއޒުން
ނ ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ،މިނިސް ް
ދ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމ ބެހޭގޮތު ް
އުނގަންނައިދޭންވނެއެވެ .އަ ި
ރވެ ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް
ތރަށް ތައްޔރުވުމަށް ނަސޭހަތްތެ ި
ދ ު
ފސްކޮށްފައިވ ފޮތްތައް ޙައްޖުވެރިންނަށް ދޭންވނެއެވެ .އަދި ަ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލއި ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމ ބެހޭ އުސޫލއި ،ޙައްޖުވެރިޔއއެކު ވެފައިވ
އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ހުރިހ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދޭން ވނެއެވެ.
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އަދަދު1048 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ވ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވނެއެވެ.
 .9ޙައްޖުވެރިންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރތުން އެ މަޢުލޫމތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނި ި
ނ ނަސޭހަތް ނުދިނުން.
 9.1އިސްލމްދީނއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު އަސސީއއި ޤނޫނުތަކ ޚިލފުވފަދަ ގޮތަކަށް ދީ ީ
 9.2ދިވެހިރއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމޔަތްކުރުމުގެ ޤނޫނ ތަޢރުޟުވ ފަދަ ނުވަތަ އެ ޤނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކ
އ އިރުޝދއި ނަސޭހަތް ނުދިނުން.
ޚިލފުވނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޢުޡ ި
ތއް ހުރި ކަންކަމުގައި ،ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދކުރުމަށް ދ ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރ ގޮތްތަކއި،
ވން ަ
ހބީ ތަފތު ު
 9.3ދީނީގޮތުން މަޛް ަ
ނންމައިފައިވ ކަންކަމަށް ފޑު ނުކިޔުމއި ،އެ ކަންކަމަށް އިޙްތިރމްކުރުން.
އެ ޤައުމުގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ި
 9.4ފިތުނަޔއި ފަސދަޔއި ނަފުރަތއި ރުޅިވެރިކަމއި ބައިބައިވުން އުފެދޭ ގޮތްގޮތަށް ވަޢުޡއި އިރުޝދއި ނަސޭހަތް ނުދިނުން.
ނސޭހަތް ނުދިނުން.
 9.5ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔގެ ޤނޫނުތަކއި ގަވއިދުތަކއި އންމު އުސޫލުތަކ ޚިލފުވނެ ގޮތަކަށް ދީނީ ަ
ބހޭ
ހޅި ޕްރޮޕޯޒަލއި ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމ ެ
ށ ެ
ނން ހު ަ
މނިސްޓްރީއަށް ކުންފު ި
 .10ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ި
އުސޫލއި ،ޙައްޖުވެރިޔއއެކު ވެފައިވ އެއްބަސްވުމ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން
ށ
ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގައިވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރތަކމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .އަދި އެ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އންމުކޮ ް
އިޢުލނު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .11ކުންފުނީގެ

އިހުމލުން

ޖގެ
ޙައް ު

ރުކުނެއް

ނުވަތަ

އ
ވޖިބެ ް

އެއްވެސް

ޙައްޖުވެރިއަކަށް

ފުރިހަމަ

ނުކުރެވިއްޖެ

ނަމަ،

ނއެވެ .އަދި އެ ޙައްޖުވެރިއަކަށް،
އެ ޙައްޖުވެރިއަކަށް ،އެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވައިލުމެއްނެތި ސފުކޮށް ބަޔންކޮށްދޭން ވ ެ
އވެ .އެ ފަދަ ކަމެއްގައި އޮޅުވައިލައިފިނަމަ ،އެ ފަރތެއްގެ ހުއްދަ ބޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އަޅުކަން ފުރިހަމަކޮށްދޭން ވނެ ެ
ދިމވ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން
 .12މި

އެއްބަސްވުމުގައިވ

އެއްވެސް

ކަމަކމެދު

ޚިލފެއް

އުފެދިއްޖެނަމަ،

މައްސަލަ

މ
ފުރަތަ ަ

ޙައްލުކުރނީ،

ދެ

ފަރތުން

ޞުލްޙަވެރިކަމއެކު ވހަކަދައްކައިގެންނެވެ .މި ގޮތަށް މައްސަލަ ޙައްލު ނުވެއްޖެނަމަ ،ދެން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރނީ،
ދިވެހިރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެއްބަސްވުމަށް އިޞްލޙު ގެނައުން
ބއެއްގެގޮތުގައި ލިޔުމުން އެކަން ހިމަނައި ،އެ ލިޔުމުގައި ދެފަރތުން
 .13މި އެއްބަސްވުމަށް އިޞްލޙެއް ގެނެވޭނީ ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ަ
ސޮއިކޮށްގެނެވެ.
ޖޫރިމަނކުރުން
 .14ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގެ  24ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކުރ ޖޫރިމަނތައް ކުރެވޭނީ،
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،އަންނަނިވި އަދަދުތަކުންނެވެ.
14.1

އއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ
ށން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދރީ ެ
ދ ު
ނ ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގެ ަ
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހު ް
ނުކޮށްފިނަމަ( 1,000/- ،އެއްހސް) ރުފިޔއއި 5,000/-

(ފަސްހސް) ރުފިޔއ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނ

ކުރެވޭނެއެވެ.
14.2

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތ ޚިލފަށް ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން ފައިސ
ނކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވ
ވތަ ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގައި ކޮށްގެން ނުވ ެ
ނަގައިފިނަމަ ،ނު ަ
ވހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމ ބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ސުލޫކީ
ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ދި ެ
މިންގަނޑ ޚިލފުވެއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ ޙައްޖުވެރިޔއަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމ ބެހޭ
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އުސޫލއި ،ޙައްޖުވެރިޔއ ދެމެދު ވެވޭ އެގްރީމެންޓއި ،ޙައްޖުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތުގައި
ބަޔންކޮށްފައިވ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުދީފިނަމަ،

( 5,000/-ފަސްހސް) ރުފިޔއއި 30,000/-

(ތިރީސްހސް) ރުފިޔއ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނ ކުރެވޭނެއެވެ.
14.3

ވތަ ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން
އެއްވެސް ޙައްޖުވެރިޔަކަށް ކުންފުނީގެ އިހުމލުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،ނު ަ
ނަގ ފައިސއަށް ޚިޔނތްތެރިވެއްޖެ ނަމަ،

( 30,000/-ތިރީސްހސް) ރުފިޔއއި 100,000/-

(އެއްލައްކަ) ރުފިޔއ

ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނ ކުރެވޭނެއެވެ.
އިޤުރރު
ވމުގެ ހުރިހ މއްދތަކެއް ކިޔައި،
މ ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ،މި އެއްބަސް ު
 .15މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރތުން ެ
އެ މއްދތައް ފަހުމްވެ ،އެއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ،އަމިއްލަ އިޚްތިޔރުގައެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލމިކް އެފެއޒުގެ ފަރތުން

ކުންފުނީގެ ފަރތުން

ނަން:

ނަން:

މަޤމު:

މަޤމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތރީޚު:

ތރީޚު:

ހެކިން
ނަން:

ނަން:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑުގެ ނަންބަރު:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑުގެ ނަންބަރު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތރީޚު:

ތރީޚު:
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޖަދުވަލު 2

a
ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވ ހުށަހަޅ ފޯމު
 ޝަކުވ ހުށަހަޅ ފަރތް:
ފުރިހަމަ ނަން:
ދއިމީ އެޑްރެސް:
މިހރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑުގެ ނަންބަރު:
ފޯނު ނަންބަރު:
 ހުށަހަޅ ޝަކުވ( :ޝަކުވ ރައްދުވ ކުންފުނި ނުވަތަ ފަރތް އެނގޭނަމަ ،އެ ތަފުސީލު ލިޔުމަށް)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ރަސްމީ ބޭނުމަށް:
ފޯމު ބަލައިގެން ފަރތުގެ
ނަން:

ތރީޚު:

މަޤމު:

ސޮއި:
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޖަދުވަލު 3

a
ޙައްޖއި ޢުމްރއަށް މީހުން ގެންދ ކުންފުނިތަކުން ރއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރތްތަކަށް ކުރ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު
ކުންފުނީގެ ނަން................................................... :

ނޯޓު :ފޯމުގައި ހުށަހަޅ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ޑޮލަރުން ލިޔުން އެދެމެވެ.

 .1ޙައްޖު ގެންދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު
 .2ރއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިން ޗޓަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ރއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓު
ގަތުމަށް ކުރި ޖުމުލަ ޚަރަދު
ށ
(ހ) ރއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ފްލައިޓް ޗޓަރުކުރުމަ ް
ށ
މ ް
(ށ) ރއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓުގަތު ަ
 .3ރއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރި ޖުމްލަ ޚަރަދު:
ރށް ކުރި ޚަރަދު
(ހ) ދަތުރުފަތު ަ
ފ
(ށ) މުޠައްވިފް/އޭޖެންޓް ީ
ހޓެލް  /ގެސްޓްހައުސް  /ފޭލިގެއަށް) ކުރި ޚަރަދު
(ނ) ހުރުމަށް ( ޮ
(ރ) ކެއިންބުއިމަށް ކުރި ޚަރަދު
(ބ) ބޭސްފަރުވއަށް ކުރި ޚަރަދު
(ޅ) ރއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަކެތި ގަތުމަށް ކުރި ޚަރަދު
(ކ) ރއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރތްތަކއެކު ކުރި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

ކުންފުނީގެ ފަރތުން މަޢުލޫމތު ފޯރުކޮށްދިނީ:
ނަން....................................... :

މަޤމު.................................. :

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

ތރީޚު............................:
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އަދަދު

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1048 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ނޯޓު:


ތށް ނުވަތަ ޢުމްރ ކުންފުނި
މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ތިޔަ ފަރތުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމތަކީ ވަކިވަކި ޙައްޖު ކުންފުނި އެނގޭނެގޮ ަ
ލ ހިސބުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ނންކުރެވޭނީ ،ޖުމު ަ
މޢުލޫމތު ބޭ ު
އެނގޭނެގޮތަށް ޝއިޢުކުރެވޭނެ މަޢުލޫމތުތަކެއް ނޫނެވެ .މި ަ
މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،ތިޔަ ފަރތުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓނޭކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެމެވެ.




މި ފޯމު ހުށަހަޅނީ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް rms@mma.gov.mv :އަށެވެ.
ނންވނަމަ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
ވތަ އިތުރު މަޢުލޫމތެއް ބޭ ު
މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެހީއެއް ބޭނުންވނަމަ ،ނު ަ
ނށް ގުޅުން އެދެމެވެ.
ބރު ފޯނަށް ނުވަތަ  3012143ނަންބަރު ފޯ ަ
އޮތޯރިޓީގެ  3322268ނަން ަ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ޖަދުވަލު 4
ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން
#

ލިޔެކިޔުން

1

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ (އަސްލ އެއްގޮތްކަން ބަޔންކޮށް ސަރުކރުގެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ ޤނޫނީ

ހިމެނޭ /
ނ
ނުހިމެ ޭ

ވަކީލެއްގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވ ކޮޕީ)؛
2

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ނަން ،ކުންފުނީގައި އެ މެންބަރުންގެ މަޤމު،
ތ ހަމަނުވ ކޑުގެ
ނ އަންގައިދޭ ،މުއްދަ ު
ނ ނަންބަރު ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަ ް
މެންބަރުންގެ އެޑްރެސް ،ފޯ ު
ފހުން ގެނައި ބަދަލުގެ ލިޔުން (އަސްލ
ނުވަތަ ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެންމެ ަ
އފައިވ
ކލެއްގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަ ި
ނނީ ވަ ީ
އެއްގޮތްކަން ބަޔންކޮށް ސަރުކރުގެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ ޤ ޫ
ކޮޕީ)؛

3

ކުންފުނީގެ އަސސީ ގަވއިދއި ،ހިންގ ގަވއިދުގެ ކޮޕީ؛

4

ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑްގެ ނަމޫނ ކޮޕީ؛

5

ޑން ފސްކޮށްފައިވ ޤަރރުގެ ކޮޕީ؛
ހން ގެންދިޔުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯ ު
ކުންފުނީގެ ފަރތުން ޙައްޖަށް މީ ު

6

ށގެ ރެކޯޑު ސފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކު ު
ކަނޑައަޅައިފައިވ ފޯމު؛

7

ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފަރތަކަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ސބިތުވެފައިވ ދަރަންޏެއް ނެތްކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރ ފޯމެއް؛

8

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދޭ ކުންފުނިން ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ
ޢަރަބިއްޔގެ އެއްވެސް ފަރތަކަށް ނުވަތަ މިކަމ ގުޅުންހުރި މިނޫން އެއްވެސް ފަރތަކަށް ފައިސއެއް
ނވަތަ އެ
ދއްކައި ޚަލޞްކޮށްފައިވކަމަށް ު
ބސްވެފައިވ ގޮތަށް އެ ފައިސ ަ
ދައްކަން ޖެހިފައިވނަމަ ،އެއް ަ
ކށްފައިވ
ފަދަ ފައިސއެއް ދައްކަންޖެހިފައި ނުވނަމަ ،އެކަން ބަޔންކޮށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފސް ޮ
ޤަރރެއް؛

9

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅ އަހަރއި ،ފއިތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް)
ޑޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރތަކުން
ނންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓއި ،އޮ ި
އަހަރުދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ ފައި ޭ
އޮޑިޓްކޮށްފައިވ އޮޑިޓް ރިޕޯޓއި ،އޮޑިޓްކުރި ފަރތުގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛
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ވޮލި ުއމް48 :
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އަދަދު1048 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކ ު

ދިވެހިރއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް
ބންކަށް
ބސްވެފައިވ ގޮތަށް ގަވއިދުން ޭ
ޑިރެކްޓަރަކު އެއްވެސް ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގައިފައިވނަމަ ،އެއް ަ
ނގައިފައި
ފައިސ ދައްކަމުންދކަމުގެ ލިޔުމެއް އެ ބޭންކަކުން ހޯދައި ،އެ ލިޔުމއި ،އަދި ލޯނެއް ަ
ނފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފސްކޮށްފައިވ ޤަރރު؛
ނުވނަމަ ،އެކަން ބަޔންކޮށް ކު ް

11

ށ ދީނީ
ދީނީ ނަސޭހަތއި އިރުޝދުދިނުމަށް ގެންދ ފަރތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމތއި ،ޙޖީންނަ ް
ދޔުމަށް
ނ ކުންފުންޏަކއެކު ޙައްޖަށް ި
ހ ް
ދނުމަށް އެއްބަސްވކަމއި ،އެ ެ
ނަސޭހަތއި ދީނީ އިރުޝދު ި
އެއްބަސްވެފައި

ނުވނެކަމުގެ

ސިޓީއއި،

އ
ނަސޭހަތ ި

ދީނީ

ދީނީ

އިރުޝދު

ށ
މ ް
ދިނު ަ

ފޮނުވ

ނ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއއި ،އޭނގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
ޢިލްމުވެރިޔއަށް ދޫކޮށްފައިވ ދީ ީ
އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވ ކޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛
12

އޙީ އެހީތެރިޔއއި ނަރުސް ،އެ ޚިދުމަތް
މށް ގެންދ ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޞި ް
ޙޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނު ަ
ނ
ދިނުމަށް އެއްބަސްވކަމއި ،އެހެން ކުންފުންޏަކއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވނެކަ ް
ގ ކޮޕީ
ނގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވ ކޑު ެ
ތތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަ ް
ބަޔންކުރ ސިޓީއއި ،އެ ފަރ ް
ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަނުވ ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއއި ،ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔއއި ނަރުހަށް
ލިބިފައިވ ޞިއްޙީ ފަރުވ ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛

13

ޙޖީންނަށް

އެހީތެރިވުމަށް

ގެންދ،

ޢަރަބި

ބަސް

ދަންނަ

އެހީތެރިން،

އެކަން

ކޮށްދިނުމަށް

އެއްބަސްވކަމއި ،އެހެން ކުންފުންޏަކއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވނެކަން ބަޔންކުރ
ރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވ ކޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މުއްދަތު
ސިޓީއއި ،އެ ފަރތުގެ ދިވެހި ަ
ހަމަނުވ ޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛
14

ވގެންދ
ނގެ ފަރތުން ޙޖީންނ ހަވލު ެ
ފ ީ
ޙައްޖު ދަތުރުގައި ޙޖީންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ،ކުން ު
އިސްވެރިޔއއި ،އޭނގެ ނައިބުގެ ވަނަވަރއި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔންކޮށްފައިވ ލިޔުމއި ،އެ ދެ ފަރތުން
ބސްވެފައި
ނފުންޏަކއެކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް އެއް ަ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރުމަށް އެއްބަސްވކަމއި ،އެހެން ކު ް
ނުވނެކަން ބަޔންކުރ ސިޓީ؛

15

ކންޖެހޭ ޓެކުހެއްު ،
ނވތ ފީއެއް ،ނުވަތަ
ވހި ދައުލަތުގެ އިދރއަކަށް ދައް ަ
އެއްވެސް ޤނޫނކ ގުޅިގެން ދި ެ
އަގެއް ،ނުވަތަ ކުއްޔެއް ،ނުވަތަ ރޯޔަލްޓީއެއް ނުވަތަ ޖުރިމަނއެއް ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމ ހަމައަށް
ދައްކަންޖެހިފައިވ ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމުގައި ބަޔންކުރ ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ
ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯމު؛

16

ކުންފުންޏއި ޙޖީއ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނ.
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ކުންފުނީގެ ފަރތުން ހޒިރުވި ފަރތް:
ނަން:
މަޤމު:
ސޮއި:
ތރީޚު:

މިނިސްޓްރީގެ ފރތުން ޕޮރޮޕޯޒަލް ބެލި ފަރތް:
ނަން:
މަޤމު:
ސޮއި:
ތރީޚު:
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