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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 މާބެހޭ އުސޫލު ޔު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދި

 . 1 ތަޢާރުފު
 

އުސޫލަކީ ޙައްަޖށާއި    ، މި  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ތެރޭގައި،  މަސައްކަތްތަކުގެ  ިމނިސްޓްރީގެ 
ޢުްމރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަަމށް ހުއްދަ ދިނުާމއި، އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ  
ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުާމއި، ޙައްާޖއި ޢުްމރާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް  

ގެންދާ  ، އިއެކުލަވައިލަ މީހުން  ޢުްމރާއަށް  ޙައްާޖއި  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  އެ 
ދިވެހިރާއްެޖއިން  ހިަމނައިފައިވާތީ،  ކަށަވަރުކުރުން  ޢަަމލުކުރަުމންދާކަން  ކުންފުނިތަކުން 

ގުޅޭގޮތުން ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުުމގެ ގޮތުން    ގެންދިޔުާމޢުްމރާއަށް މީހުން  
 އުސޫލެކެވެ.އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 އެވެ.   ބެހޭ އުސޫލު"ގެންދިޔުާމ"ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން    ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ . 2 ނަން 

 މި އުސޫލުގެ ބޭނުަމކީ، އަންނަނިވި ަމގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުެމވެ. . 3 މަގުސަދާއި ބޭނުން 

ގެންދާ   )ހ(    މީހުން  ޢުްމރާއަށް  ޢްުމރާވެރީންގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ފަރާތްތަކާއި، 
 ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކޮށްދިނުން. 

ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  )ށ(    ފައިސާ  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި  ބޭނުންވާ  ދާން  ޢުްމރާއަށް 
ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުަމތެއް ލިބޭނެފަދަ އިންތިޒާެމއް  

 ހަަމަޖއްސައިދިނުން. 

ގުޅޭ   )ނ(    ޚިދުަމތާ  ޢުްމރާގެ  ކުންފުނިތަކުގެ  ދޭ  ޚިދުަމތް  ޢުްމރާގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން 
 ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             G-4/2022ުއސޫލު ނަންބަރު:               25 ައދަދު:           51 ލިުއމް: ވޮ

 

2 

 

ޒިންާމދާރުކުރުވައި )ރ(    ކުންފުނިތައް  ގެންދާ  ީމހުން  ޢުްމރާއަށް  ، ދިވެހިރާއްެޖއިން 
އެންެމހައި   ހަދައިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  އުސޫލުތަކަށް ިމކަމާ  ގަވާއިދުތަކާއި 

 ޢަަމލުކުރުވުން.

ދިވެހިރާްއޖެިއން ޢުމްރާއަށް  
ހުްއދަ  ގެންދިޔުމުގެ މީހުން 

 ދިނުމާއި، ހުްއދައިގެ މުްއދަތު 

މީހުން   .4 ޢުްމރާއަށް  ދޫކުރާނީގެންދިޔުުމގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ތިރީގައި   ،ހުއްދަ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 

މީހުން   )ހ(   ޢުްމރާއަށް  ދޫކުރެވޭނީ، ގެންދިޔުުމގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ހުއްދަ 
ހުއްދައަށް އެދުުމގެ ފުރުޞަތު  ގެންދިޔުުމގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން  

އިޢުލާނު    ހުޅުވައިލުުމގެ ިމނިސްޓްރީން  އިޢުލާނުގެ   ،ކުރުުމން ގޮތުން  އެ 
ތެރެއިން ކުންފުނިތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ޝަރުޠު    ،ުމއްދަތުގައި 

 ފުރިހަަމވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ. 

މީހުން   )ށ(    ޢުްމރާއަށް  ދޫކުރާނީ  ގެންދިޔުަމށްދިވެހިރާއްެޖއިން  )ދޭއް(   2  ،ހުއްދަ 
 އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ. 

ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހަޅާ  
ކުންފުނިތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ  

 ޝަރުޠުތަްއ 

 ، ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހެޅޭނީގެންދިޔުުމގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން   . 5
 ކުންފުނިތަކަށެވެ.  ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާ ، މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން

 )ހ(  
 

ތެރޭގައި  ަމގުސަދުތަކުގެ  ކުންފުނިތަކުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި 
މީހުން   ހިެމނިފައިވާގެންދިޔުުމގެ  ޢުްމރާއަށް   %100 ،ޚިދުަމތްދިނުން 

 )ސައްތައިން ސައްތަ( ދިވެހީންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަުމގައި ވުން. 

ކުންފުނީގެ  )ށ(    އެދޭ  ހުއްދައަށް  ގެންދިޔުުމގެ  މީހުން  ޢުްމރާއަށް  ދިވެހިރާއްެޖއިން 
ޙުކުެމއް    ،ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ކުށެއްގައި  ިޖނާއީ  ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ހުއްދައަށް 

، ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނުވުން    ކަުމގައި  ކުރަުމންދާ ީމހެއް  ތަންފީޛު
ވޭތުވެދިޔަ   ފެށިގެން  އޭނާގެ    5ތާރީޚުން  ުމއްދަތުގައި  އަހަރުދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ނުވުން ކަުމގައި  ީމހެއް  ސާބިތުވެފައިވާ  ޙުކުެމއް  ިޖނާއީ         ނުވަތަ   ،ަމއްޗަށް 
ތެރެއިން   ކުށްތަކުގެ  ިޖނާއީ  ުމއްދަތުގައި  އެއްވެސް  އެ  ޚިޔާނަތާބެހޭ  ފައިސާގެ 

ތުހުަމތު ީމހެއް  ަމއްސަލައެއްގެ  ފަދަ   ކުރެވިފައިވާ  އެ  ނުވުާމއި،  ކަުމގައި 
ކުންފުނީގެ  ފަރާތެއް  ހިނގަުމންދާ  ކޯޓެއްގައި  ޝަރުޢީ  ަމއްސަލައެއް 

   ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހިެމނިފައި ނުވުން.

ތިރީގައި   ،ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުުމގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު . 6 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ަމއްޗަށް ހިެމނޭ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ )އަސްލާ އެއްގޮތްކަުމގެ ތައްގަނޑު ެޖހުުމގެ ހުއްދަ )ހ(  
 .އޮތް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތައްގަނޑު ަޖހައިފައިވާ ކޮޕީ(

 ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ. ،ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި )ށ(   

މީހުން   )ނ(    ޢުްމރާއަށް  ފަރާތުން  ބޯޑުން    ގެންދިޔުަމށްކުންފުނީގެ  ކުންފުނީގެ 
 ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގެ ކޮޕީ. 

ަމޢުލޫާމތު   )ރ(    ފުރިހަަމ  ެމންބަރުންގެ  ހިެމނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 
ަމޤާމު، އެޑްރެސް، ފޯނު ނަންބަރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   ،)ނަން، ކުންފުނީގެ 

 ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ(. ،އަންގައިދޭ

ރިކޯޑު  )ބ(    ކުށުގެ  ެމންބަރުންގެ  ހިެމނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 
 ސާފުކުރުަމށް ިމނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަަމކޮށްފައި ހުށަހެޅުން. 

ވެވޭ   )ޅ(   ދެެމދު  ކުންފުންޏާ  ފަރާތާއި  ގެންދާ  ނަޫމނާޢުްމރާއަށް    ގެ އެއްބަސްވުުމގެ 
 ކޮޕީ. 

ޢުްމރާ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ އެއްވެސް   )ކ(   
ދައްކަން ދައްކަުމންދާކަން    ،ެޖހިފައިވާނަަމ  ފައިސާއެއް  ގަވާއިދުން  ފައިސާ  އެ 
 އަންގައިދޭ ލިޔުން.

ަޖދުވަލު   )އ(    އުސޫލުގެ  މީހުން    ،ގައިވާ  2މި  ހުއްދަ  ގެންދިޔުުމގެ  ޢުްމރާއަށް 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ. 

ަމޢުލޫާމތާއި،  ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ   )ވ(   
ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްދިނުަމށް އެ ފަރާތްތަކަށް ޯމލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް  

ހުއްދައާއި ދޫކޮށްފައިވާ  އެހީތެރިކަން   ،ކައުންސިލުން  ޢުްމރާވެރީންނަށް ޞިއްޙީ 
ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ޒިންމާ އެ ފަރާތުން އުފުލާކަުމގެ ލިޔުާމއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 

 ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ،އަންގައިދޭ

ދީނީ ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދު ދިނުަމށް ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ަމޢުލޫާމތާއި،   )މ(  
ހުއްދައާއި ދީފައިވާ  ނަސޭހަތްދިނުަމށް  ދީނީ  ޢުްމރާވެރީންނަށް   ،ިމނިސްޓްރީން 

ދިވެހި    ،ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުުމގެ ޒިންމާ އެ ފަރާތުން އުފުލާނެކަުމގެ ލިޔުާމއި
 ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
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ަމޢުލޫާމތާއި،   )ފ(    ފުރިހަމަ  ފަރާތުގެ  ގެންދާ  ކުރުަމށް  ުމޢާަމލާތު  ޢަރަބިބަހުން 
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   ،ޢަރަބިބަސް ދަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ސެޓުފިކެޓަކާއި

 ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ،އަންގައިދޭ

އިސްވެރިޔާގެ  )ދ(    އިސްވެރިޔާއާއި،  ދާ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ދަތުރުގައި  ޢުްމރާ 
ދިވެހި   ލިޔުާމއި،  ބަޔާންކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަނަވަރާއި  އެހީތެރިޔާގެ 

 ޑުގެ ކޮޕީ.ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާ ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

    ،ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހެޅުމާިއ
 ބަލަިއގަތުން ޕްރޮޕޯޒަލް  

އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހެޅުާމއި ޕްރޮޕޯޒަލް  ބަލައިގަތުުމގައި    ގެންދިޔުަމށްޢުްމރާއަށް މީހުން   . 7
 ޢަަމލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

އެކަަމށް    ،ޢުްމރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުުމގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހަޅާނީ )ހ(   
 ިމނިސްޓްރީން ހުޅުވައިލުުމންނެވެ. 

)އެކެއް( ޕްރޮޕޯޒަލެވެ.   1ގިނަވެގެން    ، ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ )ށ(    
ކުންފުންޏަކުން   ޕްރޮޕޯޒަލް     1އެއް  ގިނަ  ޕްރޮޕޯޒަލަށްވުރެ  )އެކެއް( 

 އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. ،ހުށަހަޅައިފިނަަމ

ހުށަހަޅަންެޖހޭނެކަަމށް )ނ(    އުސޫލުގައި  ، ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމ 
ހުށަނާޅާނަަމ ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު  ލިޔުެމއް  އެއްވެސް  ތެރެއިން           ، ލިޔުންތަކުގެ 

 އެ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ފަރާތަކީ )ރ(    އަންނަ  ހުށަހަޅަން  ބޯޑުގައި    ،ޕްރޮޕޯޒަލް   ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 
ފަރާތެއް  ނުހިެމނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ވާންވާނެއެވެ.  ެމންބަރަކަށް  ހިެމނޭ 
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހެޅުަމށް  

ެޖހި ސިޓީއެއް  ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު    ،ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ  ހުއްދަ
އޮންނަންވާނީ ލިޔުން  ނުވަތަ  ސިޓީ  ިމ  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ލިޔުެމއް   ، ނުވަތަ 

އެ ފަރާތެއްގެ   ، ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލާ ވަކީންނެވެ. ީމގެ އިތުރުން
 ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަަމއަށް    ،ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހެޅުުމން )ބ(   
  ، ހުރިތޯ ބަލައި، ހިެމނިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ނުހިެމނޭ ލިޔުންތައް އެނގޭނެ ގޮތަށް

ަޖދުވަލު   އުސޫލުގެ  ލިޔުން"    5މި  ކަުމގެ  ބަލައިގަތް  "ޕްރޮޕޯޒަލް   ގައިވާ 
 ިމނިސްޓްރީން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.   ،ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒުންނެވެ. ،ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ޗެކް ކުރާނީ )ހ(  . 8 ޕްރޮޕޯޒަލް ޗެކްކުރުން 
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ލިޔުެމއް   )ށ(    ހުށަހަޅަންެޖހޭ  ޕްރޮޕޯޒަލާއެކު  ަމރުޙަލާގައި،  ކުރުުމގެ  ޗެކް  ޕްރޮޕޯޒަލް 
ހުށަހަޅައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ،  ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ނަމަ، ނުވަތަ  

ނަަމ ނުވާ  ފުރިހަމަ  ކަެމއް  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލުގައި        ، ނުވަތަ 
ޓަކައި ކުރުަމށް  އިޞްލާޙު  ޕްރޮޕޯޒަލެއް  ފަދަ  ނޫން  ،އެ  ބަންދު             ރަސްީމ 

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް  ދެވޭނެއެވެ.  3

ދިވެހިރާްއޖެިއން ޢުމްރާއަށް  
 ހުްއދަ ގެންދިޔުމުގެ މީހުން 

ޢުްމރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު   )ހ(  . 9
 ހަަމވާ ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

މީހުން   )ށ(    ޢުްމރާއަށް  ލިބޭ  ގެންދިޔުުމގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން     ،ކުންފުނިތަކުންހުއްދަ 
ަޖދުވަލު   އުސޫލުގެ  މެނުވީ  1މި  ސޮއިކުރުަމށްފަހު  އެއްބަސްވުުމގައި   ، ގައިވާ 

މީހުން   ކޮށްގެން   ގެންދިޔުަމށްޢުްމރާއަށް  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ކުރަންެޖހޭ 
 ނުވާނެއެވެ.

ީމހުން   )ނ(    ޢުްމރާއަށް   ،ލިބުަމށްފަހުހުއްދަ  ގެންދިޔުުމގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން 
ގައި   ދަފުތަރު"  ކުންފުނިތަކުގެ  ގެންދާ  މީހުން  ޢުްމރާއަށް  "ދިވެހިރާއްެޖއިން 

)ވިހިހާސް(   -/20,000ގޮތުގައި    ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ފީގެ
ފައިސާ ދައްކަން ިމނިސްޓްރީން    ، ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ފައިސާ ދައްކާނީ

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  5އަންގާތާ 

ގެންދިޔުަމށް )ރ(    މީހުން  ޢުްމރާއަށް  އަހަރަކު  ، ދިވެހިރާއްެޖއިން  ީމލާދީ          ކޮންެމ 
 )ދޭއް( ފަހަރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.  2

މަށް ެއދޭ  ޔުޢުމްރާއަށް ދި
ފަރާތްތަކަށް ިޚދުމަތްދޭ  
އޮފީހުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ  

 މިންގަނޑުތަްއ 

ހުއްދަ  . 10 ކުންފުނިތަކުން،  ލިބޭ  ހުއްދަ  ގެންދިޔުުމގެ  މީހުން  ޢުްމރާއަށް  ދިވެހިރާއްެޖއިން 
ޢުްމރާއަށް  ، އަންނަނިވި ިމންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް  ،)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ލިބޭތާ  

 އޮފީސް ޤާއިމު ކުރަން ވާނެއެވެ. ދިޔުަމށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުަމތްދޭ 

، އޮފީހާ ގުޅޭނެ ޓެލެފޯން ނަންބަރާއި  ،ކުންފުނީގެ ނަންބޯޑާއި، އޮފީހުގެ އެޑްރެހާއި )ހ(  
އާންުމކޮށް   ގަޑިތައް  ދޭނެ  ޚިދުަމތް  އޮފީހުން  އެ  އެޑްރެހާއި،  އީެމއިލް 

 އެނގޭނޭގޮތަށް އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރުން. 

ަޖވާބުދާރީވާނެ  )ށ(    ވެސް،  ގަޑިއެއްގައި  ކޮންމެ  ހުންނަ  ހުޅުވައިފައި  އޮފީސް 
 ުމވައްޒަފަކު އެ އޮފީހުގައި އިނުން. 

ޚިދުަމތް ހޯދަން    ،ިމނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދަ  ގެންދިޔުަމށްޢުްމރާއަށް މީހުން   )ނ(   
 އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓައިފައި ހުރުން. 
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ދި )ރ(    ވެވޭ  ޔުޢުްމރާއަށް  ދެެމދު  ކުންފުންޏާ  ފަރާތާއި  ދައްކާ  ފައިސާ  ޓަކައި  ަމށް 
ލިޔެކިޔުންތައް  ،އެއްބަސްވުާމއި ބަލަން    ،އެންެމހައި  ފަރާތްތަކުން  ކަާމބެހޭ 

ފައިލްކޮށް  ފެންނާނޭގޮތަށް  ފަސޭހައިން  ހިނދެއްގައި  ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ 
 ބެލެހެއްޓުން. 

ޢުމްރާއަށް ގެންދާ މީހުންގެ  
މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން  

ބެލެހެްއޓުމާއި، ެއ މަޢުލޫމާތު  
 ާއންމުކުރުން 

މީހުން   . 11 ިމނިސްޓްރީގައި   ގެންދިޔުަމށްޢުްމރާއަށް  ދަފުތަރެއް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުއްދަދެވޭ 
ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ދަފުތަރަށް  އެ  ބަދަލުތައް  އަންނަ  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ފަރާތްތަކަށް   ހިެމނޭ  ދަފުތަރުގައި  ގެންދެވޭނީ  މީހުން  ޢުްމރާއަށް  ގެންނަންވާނެއެވެ. 

 އެކަންޏެވެ. 
 

މީހުން   )ހ(  ފަހުގެ  ހުގެންދިޔުުމގެ  ޢުްމރާއަށް  އެންމެ  ފަރާތްތަކުގެ  ދެވިފައިވާ  އްދަ 
ަމޢުލޫާމތު ިމނިސްޓްރީގެ ދަފުތަރުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދުން އަދާހަމަ  

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ފަދަ   ދަފުތަރުގައި ހިެމނޭ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ަމޢުލޫާމތު އާންުމކޮށް އެނގޭނޭ )ށ(  
ގަވާއިދުން  ގޮތަކަށް   އަދި  އާންުމކުރަންވާނެއެވެ.  ވެބްސައިޓުގައި  ިމނިސްޓްރީގެ 

 އަދާހަަމކުރަންވާނެއެވެ.

ޢުމްރާއަށް ގެންދާ ފަރާތާިއ  
ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ  

 ެއއްބަސްވުން

އެއްބަސްވުެމއް . 12 ވެވޭ  ދެެމދު  ކުންފުންޏާ  ފަރާތާއި  ދާ  ގޮތަށް    ، ޢުްމރާއަށް  ތިރީގައިވާ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުެމއްގައި   )ހ(   ވެވޭ  ދެެމދު  ފަރާތާ  ދާ  ޢުްމރާއަށް  ކުންފުންޏާއި 
އެއްބަސްވުުމގައި މި  އަގާއި  ، ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  ުޖުމލަ  ދަތުރުގެ   ، ޢުްމރާ 

ޚިދުަމތްތައް  އެންެމހައި  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ކުންފުނިން  ފަރާތަށް  ދާ  ޢުްމރާއަށް 
 ހިަމނައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ޢުްމރާއަށް ދާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެެމދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ބަލަން ބޭނުންވެއްެޖ   )ށ(   
 ހިނދެއްގައި ިމނިސްޓްރީއަށް ފެންނަގޮތަށް ކުންފުނީގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ކޮޕީއެއް )ނ(    ވެވޭ އެއްބަސްވުުމގެ  ދެެމދު  ކުންފުންޏާ  ފަރާތާއި  ގެންދާ   ، ޢުްމރާއަށް 
ޢުްމރާދަތުރު    ،ޢުްމރާއަށް ދާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުުމގެ ކޮޕީއެއް

ހަަމއަށް ާމލެއައުާމ  އެނބުރި  އަތުގައި    ޢުްމރާއަށް  ، ނިމިގެން  ފަރާތުގެ  ދާ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޢުްމރާއަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޢުްމރާވެރީންނާއެކު އެފަދަ އެއްބަސްވުެމއް ނެތި   )ރ(   
 މީހުން ގެންދިޔުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.
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ޢުމްރާއަށް ދިޔުމަށް ފަިއސާ  
ދެްއކުމާއި، ފަިއސާ  

 ބަލަިއގަތުން 

ަމށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުުމގައްޔާއި  ޔުމި އުސޫލުގެ ދަށުން، ޢުްމރާއަށް ދި . 13
 އިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.ތިރީގަ ، އެ ފައިސާ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުުމގައި ޢަަމލުކުރަންވާނީ

ޢުްމރާއަށް ގެންދިޔުަމށް ފައިސާ ަޖާމކުރުަމށް ވަކި ޚާއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް  )ހ(   
ޢުްމރާވެރީން  އެކައުންޓަށް  މި  ހުޅުވަންވާނެއެވެ.  އެކައުންޓް(  )ކަލެކްޝަން 

ފައިސާއެއް   އެހެން  ނޫން  ފައިސާ  ދައްކާ  ދިޔުަމށް  ަޖާމކޮށްގެން  ޢުްމރާއަށް 
ފައިސާގެ   ހިންގާ  ދެެމދު  ކުންފުންޏާ  ޢުްމރާވެރިޔާއާއި  އަދި  ނުވާނެއެވެ. 

ހިންގަންވާނީ ޢުްމރާއަށް    ، ުމޢާަމލާތްތައް  އަދި  ެމދުވެރިކޮށެވެ.  އެކައުންޓު  ިމ 
ދައްކަންވާނީ ފައިސާ  މީހުން ގެންދިޔުުމގެ   ،ދިޔުަމށް  ޢުްމރާއަށް  ިމނިސްޓްރީން 

ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ  ހުޅުވައިފައިވާ ، ހުއްދަ  ނަުމގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  އެ 
 ޢުްމރާއަށް ގެންދިޔުަމށް ފައިސާ ަޖާމކުރާ ޚާއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ. 

ދި )ށ(    ފައިސާ  ޔުޢުްމރާއަށް  ކުންފުންޏަށް  ޓަކައި  ރަސީދެއްަމށް   ، ދެއްކިކަުމގެ 
ހިމެނޭގޮތަށް ތައްގަނޑު  ލޯގޯއާއި  ފަރާތްތަކަށް   ،ކުންފުނީގެ  ދައްކާ  ފައިސާ 

 ކުންފުނިތަކުން ދޭންވާނެއެވެ. 

ރަސީދެއް   )ނ(    ދެއްކިކަުމގެ  ފައިސާ  ކުންފުންޏަށް  ޓަކައި  ދިއުަމށް  ޢުްމރާއަށް 
ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން  )ކުންފުނީގެ ލޯގޯއާއި ތައްގަނޑު ހިެމނޭ ސްލިޕެއް(  

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

އެކައުންޓުތައް  )ރ(    ނުވަތަ  އެކައުންޓު  ކުންފުނީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޕޯޒަލުގައި 
ފައިސާ ދެއްކިކަުމގެ ރަސީދު  ، ފިޔަވައި އެހެން އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ަޖާމކުރުާމއި

 ަމނާކަެމކެވެ.ނުދީ ފައިސާ ބަލައިގަތުަމކީ 

ޢުމްރާއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް  
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  
ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ  

 ކަންތައްތަްއ

ވެސް . 14 ކުންފުންޏަކުން  ކޮންމެ  )ޢުްމރާވެރީންނަށް(  ފަރާތްތަކަށް  ގެންދާ   ،ޢުްމރާއަށް 
 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. 

ޢުްމރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން   ،ވައިގެ މަގުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް )ހ(  
 ހަަމެޖއްސުން.  

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޢުްމރާ ޕެކޭުޖގައިވާ ގޮތުގެ   ،ޢުްމރާއަށް ގޮސްތިބޭ ދުވަސްވަރު )ށ(  
ހުރުާމއި ޢުްމރާވެރީންނަށް  ދަތުރުތައް    ، ަމތީން  އެއްގަުމގެ  ކެއިންބުއިާމއި، 

ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ ކުންފުންޏަކުން ވެސް، ޢުްމރާއަށް ގެންދާ 
ހައި ޚިދުަމތްތައް ީމހުންނަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ދިނުަމށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެންެމ
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އެއްބަސްވުުމގައި   ވެފައިވާ  ޢުްމރާވެރިޔާއާއެކު  ޕްރޮޕޯޒަލާއި  )އުސޫލާއި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ޚިދުަމތްތައް( ފޯރުކޮށްދިނުން.  

 ަމޙުރަުމން ފިޔަވައި ކޮޓަރިތަކުގައި ދެިޖންސު ވަކިން ބޭތިއްބުން. )ނ(   

ޢުްމރާގެ   )ރ(    ފަސޭހައިން  ޢުްމރާވެރީންނަށް  އަދާކުރުަމށް  ފުރިހަަމއަށް  އަޅުކަން 
ހަަމަޖއްސައިދީ އިންތިޒާުމތައް  އެންެމހައި  އަޅުކަުމގައި    ، ަމގުފަހިވާނެގޮތަށް 

 އެހީތެރިވެދީ، ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

އައުމާ ހަަމއަށް  ރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެނބުރި ރާއްެޖއަށް   )ބ(   
ޢުްމރާވެރީން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއްގައި ޢުްމރާވެރީންނާއެކު ކުންފުނީގެ  

 ޒިންމާ އުފުލޭނެ ފަރާތެއް ބައިވެރިވުން. 

ޚިދުަމތްތައް  )ޅ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި  ކުންފުންޏަކުން  ދީފައިވާ  ހުއްދަ 
ނުވަތަ އެއްބަސްވުެމއް    ،ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާނަަމފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި އިތުރު  

އެއްބަސްވާނަމަ، އެ ފަރާތަކީ އެ ޚިދުަމތެއް ހޯދާ ޤައުެމއްގައި އެފަދަ ޚިދުަމތެއް 
ފަރާތެއްކަން  އޮތް  ހުއްދަ  ރަސްީމ  ސަރުކާރުގެ  ޤައުެމއްގެ  އެ  ދިނުަމށް 

 ކަށަވަރުކުރުން. 

ޢުްމރާއަށް   . 15 ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތަްއ  މީހުން  ރާއްެޖއިން  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ލިބިފައިވާ  ގެންދިޔުުމގެ  މި  ހުއްދަ 
ފަރާތްތަކުން ދާ  ޢުްމރާއަށް  ރާއްެޖއިން  ކަންކަުމގެ    ،ކުންފުނިތަކުންނާއި  އަންނަނިވި 

 ތެރެއިން ކަެމއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ިމނިސްޓްރީން ހު )ހ(    ގޮތަށް  އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ެމނުވީ  މި  ލިބިގެން  އްދަ 
އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ހަވާލުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ޢުްމރާއަށް ގެންގޮސްގެން  

 ނުވާނެވެ.

ކުންފުންޏަކަށް  )ށ(    ދޫކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ  ިމނިސްޓްރީން  ޓަކައި  ދިއުަމށް  ޢުްމރާއަށް 
ދައްކައިގެން   ފައިސާ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އެކަން މެނުވީ  އަދި  ނުވާނެއެވެ. 

ދިާމވެއްެޖނަަމ ަމއްސަލައެއް  އެއްވެސް  ދެއްކުަމށްފަހު  ފައިސާ   ، ކަށަވަރުނުކޮށް 
 އެކަުމގެ ޒިންމާ އެ ފަރާތަކުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

ިމންގަނޑުތަކާ   )ނ(    އުސޫލުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި  ޢަރަބިއްޔާގެ  ސަޢުދީ 
  ،ޚިދުަމތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޢަަމލުކޮށްފިނަަމޚިލާފަށް ޢުްމރާ  

 ޒިންމާ އުފުލަންެޖހޭނީ އެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.އެކަެމއްގެ 
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ކުންފުނިތަކުގެ  )ރ(    އެ  ކުންފުނިތަކާއި  ގެންދާ  މީހުން  ޢުްމރާއަށް  ދިވެހިރާއްެޖއިން 
ސަޢޫދީ   މީހުން  ގެންދާ  ޢުްމރާއަށް  ދާޚިލީހަވާލުގައި  އެއްވެސް    ޢަރަބިއްޔާގެ 

ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުާމއި، އެފަދަ    ނުވަތަހަރަކާތެއްގައި
އެހެން  އެފަދަ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ޢަަމލެއް  ވާގިދޭފަދަ     ކަަމކަށް 

 ޢަަމލެއް ވެސް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.   

ޢުްމރާގެ އަގުގެ   ،ޢުްމރާވެރީންނާއި ކުންފުންޏާ ދެެމދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުުމގައި )ބ(   
އިތުރުން ފައިސާގެ  ކަޑައަޅައިފައިވާ  ނެގުަމށް  އެއްބަސްވުުމގައި    ،ގޮތުގައި 

އިތުރަށް  އަތުން  ޢުްމރާވެރީންގެ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  ޚިދުަމތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ކައިވެނި ހެޔޮވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި ބައިތިއްބައިގެން  )ޅ(  
 ނުވާނެއެވެ.

ޢަރަބިއްޔާ )ކ(    ސަޢުދީ  ބޭތިއްބުަމށް  މީހުން  ސަރުކާރުން    ގެ އެއްކޮޓަރިއެއްގައި 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ިމންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދާ   )އ(    ޢުްމރާއަށް  ރާއްެޖއިން  ނުވަތަ  ކުންފުނިތަކުން  މީހުންގެންދާ  ޢުްމރާއަށް 
ޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީ  ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން،  ހުއްދަ  ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނުތަކާއި  ގެ 

 އެއްވެސް އެއްޗެއް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

)ސާޅީސްފަހެއް( އަހަރު ހަމަނުވާ އަންހެނުން ަމޙްރަަމކާނުލައި އަދި    45އުުމރުން   )ވ(   
ފިރިހެންކުދީން    18އުުމރުން   ނުވާ  އަހަރު  ބެލެނިވެރިޔަކާނުލައި )އަށާރަ( 

 ޢުްމރާއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ ޞިއްޙީގޮތުން ޢުްމރާގެ އަޅުކަން   )މ(  
ފަރާތެއްނަަމ ފެންނަ  ކުންފުންޏަށް  ކަަމށް  ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ        ،އަދާކުރުަމށް 

)އެހީތެރިޔަކާއެކު ނަަމވެސް( އަދާކުރެވޭނެކަަމށް  އެ ފަރާތަކަށް ޢުްމރާގެ އަޅުކަން 
ޚިދުަމތް ޞިއްޙީ  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ދޫކޮށްފައިވާ    ދިވެހި  ަމރުކަޒަކުން  ދޭ 

 ލިޔުާމއެކީ މެނުވީ ޢުްމރާއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދީނީ   )ފ(    ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ދިނުުމގައި،  ނަސޭހަތް  ދީނީ  އިރުޝާދާއި  ދީނީ 
 ، ދިނުާމއި  ުމގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ފަރާތެއް ލައްވައި ދީނީ ނަސޭހަތްނަސޭހަތްދިނު

ނަސޭހަތް އިުޖތިާމ  ދީނީ  އާންމު  އުނދަގޫވާގޮތަށް  ނ މިންގަ  ޢީދިނުުމގައި  ޑުން 
 ޢަަމލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             G-4/2022ުއސޫލު ނަންބަރު:               25 ައދަދު:           51 ލިުއމް: ވޮ

 

10 

 

ފައިސާ  )ދ(    ނަގާ  އަތުން  ޢުްމރާވެރީންގެ  ގެންދިޔުަމށް  ޢުްމރާގެ  ، ޢުްމރާއަށް 
 ޚިދުަމތްތައް ހަަމަޖއްސައިނުދީ އެހެން ކަަމކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަންފީޛު )ތ(    ޙުކުެމއް  އެއްވެސް    ޝަރުޢީ  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ނުވަތަ  ކުރަުމންދާ 
ދުވަހަކަށް  ވަކި  އިދާރާއަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ހޯދުަމށް  ފަރާތެއް  އެ  އިދާރާއަކުން 

ފަރާތެއްނަަމހާޒިރުވުަމށް   އިދާރާއެއްގެ   ،އަުމރުކޮށްފައިވާ  އެ  ުމއްދަތުގައި  އެ 
 ހުއްދަ ލިޔުަމކުން ނެތި ޢުްމރާގެ އަޅުކަަމށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އުސޫލުގައި   )ލ(    މި  ނުގެންދެވޭނެކަަމށް  ޢުްމރާއަށް  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް 
ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުން ފައިސާ  

 ފަރާތެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ޢުމްރާ  
 ދަތުރުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން 

 )ހ(  . 16

 

ހަަމެޖހިފައިވާ   ދަތުރު  ީމހުންގެ  ގެންދާ  ޢުްމރާއަށް  ދަށުން  ބެލުުމގެ  ކުންފުނީގެ 
ގެންދިޔުަމށް ގަސްތުކުރާ  ، ކުރުަމށް ހަަމެޖހިފައިވާ ތާރީޚާއިގޮތުގެ ތަފުލު )ދަތުރު  

)ވިހި(    20ޢުްމރާވެރީންގެ އަދަދާއި، ދަތުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތް( ޢުްމރާއަށް ފުރުުމގެ  
 ިމނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.، ދުވަހުގެ ކުރިން

ފުރުުމގެ   )ށ(    ކުރިން  5ޢުްމރާއަށް  ދުވަހުގެ  ީމހުންގެ    ،)ފަހެއް(  ފުރާ  ޢުްމރާއަށް 
ނަންބަރާއި،  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  އެޑްރެހާއި،  ނަާމއި، 

ނަންބަރާއި ިމނިސްޓްރީއަށް   ،ޕާސްޕޯޓް  ލިސްޓެއް  ތަފުސީލީ  ހިެމނޭ  ފޮޓޯ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފުރުުމގެ   )ނ(    ފަރާ  5ޢުްމރާއަށް  ދާ  ކުރިން، ޢުްމރާއަށް  ތްތަކުގެ  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ 
)އެކޮމަޑޭޝަން(    ،ޓިކެޓާއި ކެއުން  ހުރުާމއި  ަމދީނާގެ  ަމއްކާއާއި 

 ހަަމެޖހިފައިވާކަުމގެ ލިޔުެމއް ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 )ރ(   

 

 ،ދަތުރު ރިޕޯޓެއް ،ކޮންމެ ޢުްމރާ ދަތުރަކަށްފަހު، އެ ދަތުރަކަށް ޚަރަދުވީ ވަރާއި
އަންނަތާ   އެނބުރި  ރާއްެޖއަށް  ނިންަމއިފައި  ދުވަހުގެ   15ދަތުރު  )ފަނަރަ( 

ިމނިސްޓްރީއަށް   ،ތެރޭގައި ލިޔުުމން  ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  ކޮންމެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ  ، އެ ދަތުރެއްގެ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު  ،ކޮންމެ ޢުްމރާ ދަތުރަކަށްފަހު )ބ(   
ޯމލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯެމޓުގައި ގައިވާ    4ަޖދުވަލު  

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   15ތައްޔާރުކޮށް  
 ިމނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ،ދަތުރު ރިޕޯޓާއެކު ،އަދި އޭގެ ކޮޕީ
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ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ދިމާވާ  
 ެއންގުން  ހާދިސާތަްއ ކުްއލި  

ޢުްމރާ ދަތުރުތަކުގައި ދިާމވާ ކުއްލި ހާދިސާތަކާއި ކަންކަން ިމނިސްޓްރީއަށް އަންގަުމން  . 17
 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ތިރީގައި   ،ހުއްދަދެވޭ ކުންފުނިތަކުންގެންދިޔުުމގެ  މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޢުްމރާއަށް މީހުން   . 18 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަަމއަށް ބޯލަނބަންވާނެއެވެ. 

މީހުން   )ހ(    ޤާނޫނުތަކާއި   ،ގުޅުންހުރި  ގެންދިޔުމާ ޢުްމރާއަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 މި އުސޫލުގައިވާ އެންެމހައި ކަންކަަމށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.  ،ގަވާއިދުތަކާއި

މީހުން   )ށ(    ޤާނޫނުތަކާއި   ، ގުޅުންހުރި  ގެންދިޔުާމޢުްމރާއަށް  ޢަރަބިއްޔާގެ  ސަޢޫދީ 
 ގަވާއިދުތަކާއި އެންެމހައި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ިމނިސްޓްރީގެ   )ނ(    ކަންކަުމގައި  ގެންދިުމގެ  މީހުން  ޢުްމރާއަށް  ދަށުން  މި އުސޫލުގެ 
އާންމު ަމޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ނިންމާ ނިންުމތަކާއި،    ،ދޭ އިރުޝާދުތަކާއި  ފަރާތުން

ތަބާވުާމއި ފިޔަވަޅުތަކަށް  ތެރެއިން    ،އިދާރީ  އުސޫލުގެ  އޮންނަ  ހަަމެޖހިފައި 
 އެކަންކަަމށް ޢަަމލުކުރުަމށް ކުރާ އިލްތިމާސްތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ގެންދިއުުމގައި ދިާމވާ އެއްވެސް ކަެމއްގެ  މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޢުްމރާއަށް މީހުން   )ރ(   
ިމނިސްޓްރީ   ސަރުކާރާއި  ބޭރުން  އުސޫލުތަކުގެ  ހަަމެޖހިފައިވާ  ސަބަބުން، 

 ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަަމލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ބަދުނާުމވާ

މި ުއސޫލުގެ ދަށުން  
 ފިޔަވަޅުެއޅުން 

ޢަަމލު  . 19 ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލުގައި  ާމއްދާގައި  ނުކޮށް  މި  ިމ  ފިނަމަ، 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކުންފުންޏާ )ހ(    ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ސޮއިކޮށްފައިވާ   ިމނިސްޓްރީއާއި  ދެެމދު 
 އެއްބަސްވުުމގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޫޖރިަމނާކުރުން.

ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނީގެ  އެ ފަރާތަކަށް   )ށ(   
 ބޯޑުގައި ހިެމނޭ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ުމއްދަތަކަށް ހުއްދަ ނުދިނުން. 

ިޖނާއީ   )ނ(    ަމއްސަލައަކީ  އެ  ބަލައި،  ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ބާވަތާއި  ަމއްސަލައިގެ 
ޓަކައި   ،ނަަމ  ަމއްސަލައެއް ފޮނުވަުމށް  ޝަރީޢަތަށް  ތަޙުޤީޤުކޮށް      ަމއްސަލަ 

ަމދަނީ   ަމއްސަލައަކީ  އެ  އަދި  ފޮނުވޭނެއެވެ.  ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
 އެޓާނީ ެޖނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ،ނަަމ ަމއްސަލައެއް

މި ުއސޫލުގެ ދަށުން ެއޅޭނެ  
 ފިޔަވަޅުތަްއ 

 

ފިޔަވަޅުތައް ވަނަ    19މި އުސޫލުގެ   . 20 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ( އާއި  ާމއްދާގެ 
 އެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 
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ޑިރެކްޓަރެއްގެ  )ހ(    ކުންފުނީގެ  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ގެންދިޔުުމގެ  މީހުން  ޢުްމރާއަށް 
ލިބޭ  ،ަމއްޗަށް ކުށެއްގެ   ހުއްދަ  ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، އެ  ިޖނާއީ  ފަހުން 

ބަލައިކުށުގެ  ބާވަތާއި   ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް   ،ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ިމނިސްޓްރީން 
އެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ ޢުމްރާއަށް މީހުން    ، ކުންފުނިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ނަަމ

 ގެންދިޔުުމގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 )ށ(   

 

ޢުްމރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުުމގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދެވޭ 
ހުށަހަޅައިފިކަން  ލިޔުެމއް  ހިެމނޭ  ަމޢުލޫާމތު  ދޮގު  ތެރޭގައި  ަމޢުލޫާމތުތަކުގެ 

ނަަމ އެންގުާމއެކު  ،އެނގިއްޖެ  އެކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   ،އެ  އެދި  ހުއްދައަށް 
. އަދި އެފަދަ ލިޔުެމއް ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި  ޕްރޮޕޯޒަލް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ
ޢުްމރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުުމގެ ހުއްދައަށް އެދި    ،ހިެމނޭ އެންެމހައި ފަރާތްތައް

 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  3ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން، 

ނަ  )ނ(    ޚިލާފުވެއްޖެ  ާމއްދާއަކާ  އެއްވެސް  އުސޫލުގެ  ކުންފުންޏަކަށާއި،   ،ަމމި       އެ 
ހިެމނޭ   ފަރާތެއް  އެއްވެސް  ހިެމނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އެ 

ޢުްމރާއަށް މީހުން    ، )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު  3ކުރިޔަށް އޮންނަ    ،ކުންފުންޏަކަށް
 ގެންދިޔުުމގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ގެންދާ   )ރ(    ދޭން ޢުްމރާއަށް  ތެރެއިން  ޚިދުަމތްތަކުގެ  ދޭންެޖހޭ  ފަރާތްތަކަށް 
ނަަމ ނުވާ  ފުރިހަަމކޮށްދީފައި  ޚިދުަމތެއް  އެއްވެސް  ނުވަތަ    ، އެއްބަސްވެފައިވާ 

 ، ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ަމކަރާއި ހީލަތުން އެއްވެސް ޢަަމލެއް ހިންގައިފިނަަމ
ބޯޑުގަ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އެ  ކުންފުންޏާއި،  އެއްވެސް  އެ  ހިެމނޭ  އި 

ކުންފުންޏަކަށް އެހެން  ހިެމނޭ  ގެންދިޔުުމގެ   ،ެމންބަރަކު  މީހުން  ޢުްމރާއަށް 
 ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

މި ުއސޫލުގަިއ މޯލްޑިވްސް  
ަޙްއޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  
 ިއސްތިސްނާ ކުރެވޭ ކަންކަން 

އުސޫލުގެ   . 21 ާމއްދާއާއި،    14މި  އާއިވަނަ    15ވަނަ  )ނ(  އާއި، )ާމއްދާގެ        ، ރ( 
، )ފ( އާއި  ،މ( އާއި، ))ވ( އާއި  ،)އ( އާއި  ،)ކ( އާއި  ،ޅ( އާއި، )ބ( އާއި)
ވަނަ    17)ބ( އާއި،    ، ާމއްދާގެ )ރ( އާއި  16ލ( އާއި،  ، ))ތ( އާއި  ،ދ( އާއި)

ާމއްދާތަކުން  18ާމއްދާއާއި،   އެނޫން  ފިޔަވައި  ާމއްދާ  ޙައްުޖ    ،ވަނަ  ޯމލްޑިވްސް 
   ން ލިިމޓެޑް އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ.ކޯޕަރޭޝަ

މީހުން   . 22 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  ޢުްމރާއަށް  ދަށުން  ކުންފުންޏަކުން، ގެންދިޔުުމގެ  މި އުސޫލުގެ  ދީފައިވާ     ހުއްދަ 
މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެ، ޢުްމރާއަށް ގެންދާ މީހުންނާެމދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްެޖނަަމ،  

 ގައިވާ ފޯުމންނެވެ.  3ިމ އުސޫލުގެ ަޖދުވަލު    ، ފަރާތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީއެފަދަ  
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މި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުުމގެ އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ގެނެވޭ  . 23 ުއސޫލަށް ބަދަލުގެނަުއން 
ޢަަމލުކުރެވޭނީ ޝާއިޢުކުރާ    ،ބަދަލަކަށް  ބަދަލެއް  އެ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

  މި ުއސޫލުގަިއ ނުހިމެނޭ 
 ކަމެްއ މެދުވެރިވުން 

ނުވާ . 24 ހިެމނިފައި  އުސޫލުގައި  ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ  މި  ހާލަތަކާ   ،ކަެމއް  ޚާއްޞަ  ނުވަތަ 
 ގުޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރަން ެޖހިއްެޖނަމަ، އެ ކަެމއް ނިންާމނީ ިމނިސްޓްރީންނެވެ. 

ނުވަތަ އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް   ،މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާނަަމ . 25 މާނަކުރުން 
އެހެން ސީދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    އޮތްގޮތުން  ތިރީގައި  ނުކުރެވޭނަމަ،  ާމނަ  ގޮތަކަށް 

 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ާމނަކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

އެވަނީ )ހ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  އިސްލާިމކް    ،"ިމނިސްޓްރީ"  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 
 އެފެއާޒަށެވެ. 

ހުއްދަޔަށް ގެންދިޔުުމގެ    ޢުްމރާއަށް މީހުން   ،"ކުންފުނި" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ށ(   
 އެދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ އެކަަމށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ. 

އެވަނީ )ނ(    ޑިރެކްޓަރުންގެ   ،"ޑިރެކްޓަރ/ޑިރެކްޓަރުން" ކަަމށް ބުނެފައި  ކުންފުނީގެ 
 ބޯޑުގެ ެމންބަރުން / ެމންބަރުންނަށެވެ.

އެވަނީ  )ރ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ޚިޔާނާތް/ފައިސާގެ   ،"ތުހުަމތު"  އިދާރާއަކުން  ތަޙުޤީޤީ 
ބަލަުމންދި ަމއްސަލައެއް  ކޯޓެއްގައި   ، ންޔުއެއްވެސް  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ 

 ަމއްސަލައެއް ހިނގަުމންދިޔުަމށެވެ.

އެވަނީ  )ބ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ޕެކޭޖް"  ޢުްމރާވެރީންނަށް   ،"ޢުްމރާ  ކުންފުނިތަކުން 
 ދިނުަމށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުަމތްތަކަށެވެ. 

އެވަނީ )ޅ(   ބުނެފައި  ކަަމށް  ހާދިސާ"  ހިނގާ    ، "ކުއްލި  ބޭރުން  ހާލަތުގެ  އާންުމ 
 އެންެމހައި ކަންކަަމށެވެ.

 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކަށެވެ.  ،"ދުވަސް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(   

ިމ އުސޫލު   )ހ(  . 26 ޢަމަލުކުރުން  ގެޒެޓުގައި  ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  މި އުސޫލަށް 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 
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ފެށުާމއެކު،   )ށ(    ޢަަމލުކުރަން  އުސޫލަށް  ބުރާސްފަތި   24ަޖނަވަރީ    2019މި  ވީ 
"ދިވެހިރާއްެޖއިން    ،ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 

މީހުން   އާއިގެންދިޔުާމޢުްމރާއަށް  އުސޫލު"  ވީ   3އޮކްޓޫބަރު    2019  ،ބެހޭ 
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ   ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ދުވަހު،  ބުރާސްފަތި 

ވަނަ އިޞްލާޙު   1  ބެހޭ އުސޫލަށްގެންދިޔުާމ"ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން  
 ގެނައުުމގެ އުސޫލު"  އުވުނީއެވެ.
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1ޖަދުވަލު    

` 

 
 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  
 ާމލެ،      

    ދިވެހިރާއްެޖ. 

 އެގްރީެމންޓް ނަންބަރު:
 

 ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި    ހުއްދަ ގެންދިޔުމުގެ  ވަނަ އަހަރު ޢުމްރާއަށް މީހުން    . ....... .. 
 މުގެ ނަމޫނާ އެއްބަސްވު އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ ދެމެދު ވެވޭ   މިނިސްޓްރީ

 

   ހުއްދައަށް އެދުނު ކުންފުނީގެ ނަން •

  ދިވެހިބަހުން: 

  ޢަރަބިބަހުން: 

  އިނގިރޭސިބަހުން:

 ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: •

އެއްބަސްވުަމކީ ިމނިސްޓްރީ( އާއި    ، މި  އިސްލާިމކް އެފެއާޒް )ީމގެ ފަހުން  އޮފް    ........... ........................... ..............ިމނިސްޓްރީ 

މީހުން   ޢުްމރާއަށް  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ދެެމދު  އާ  ކުންފުނި(  ފަހުން  ގޮތުން  ގެންދިޔުުމގެ  )ީމގެ  ދިނުުމގެ  )ދޭއް(   2ހުއްދަ 
ުމއްދަތަ ވެސްއަހަރުދުވަހުގެ  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުުމގެ  މި  އެއްބަސްވުެމކެވެ.  ވެފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ށް  ތިރީގައި 

މީހުން   ޢުްމރާއަށް  ބަޔާންކޮގެންދިޔުާމކަންތައްތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްެޖއިން  އުސޫލުގައި  ކަންކަަމށް  އެއްބަސްވެ،   ށްފައިވާބެހޭ 
 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ުމއް .1 އެއްބަސްވުުމގެ  ީމލާދީ    ،ދަތަކީމި  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އަހަރުދުވަހުގެ   2އެއްބަސްވުުމގައި ސޮއިކުރާ  )ދޭއް( 

 ުމއްދަތެވެ. 

ބެހޭ އުސޫލަށް ތަބާވެ، އެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް  ގެންދިޔުާމދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން   .2

 އެ އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.   ،އިޙްތިރާްމކޮށް
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 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.   ، ޢުްމރާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުުމގައި ޢަަމލު ކުރަންޖެހޭނީ .3

 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.   ،ފައިސާ ދައްކާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިކަުމގެ ރަސީދެއް 3.1

ކުރިން  5ފުރުުމގެ    ޢުްމރާއަށް 3.2 ދުވަހުގެ  އުސޫލުގެ    ،)ފަހެއް(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   16މި  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

)އުސޫލުގެ   އެކައުންޓު  ކަލެކްޝަން  ކުންފުނީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   13ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

 ޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެކައުންޓު( ގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭނޭ ފަދަ ސްޓޭޓްަމންޓެއް  ިމނިސް

ފުރިހަަމކޮށް 3.3 ފޯމު  ތަފުސީލު  ޚަރަދުގެ  ކުރާ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭރުގެ  ރާއްެޖއިން  ކުންފުނިން  ދީފައިވާ   ،ހުއްދަ 

 ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  16ބެހޭ އުސޫލުގެ  ގެންދިޔުާމޢުްމރާއަށް މީހުން   ދިވެހިރާއްެޖއިން

3.4 ( ާމއްދާގެ  އާއ3.1ިމި  އާއ3.2ި)، (  އިހުާމލެއްވެއްެޖނަަމ،  (3.3) ،(  ފުރިހަަމކުރުުމގައި  ކަންކަން       ގައިވާ 

ބެހޭ އުސޫލު( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން އެ ފަރާތަކާެމދު  ގެންދިޔުާމމި އުސޫލު )ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން  

 އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.  ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އާންުމކޮށް

ތެރެއިން  3.5 ޚިދުަމތްތަކުގެ  ދޭންެޖހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ޢުްމރާއަށް ގެންދާ  ކުންފުނިތަކުން  މީހުން ގެންދިޔަ  ޢުްމރާއަށް 

ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރުގެ ޚިދުަމތްތައް ފުރިހަަމކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ، ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން  

ސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން އެ ފަރާތަކާެމދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން ބެހޭ އުގެންދިޔުާމ

 އާންުމކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ  ގެންދިޔުުމގެ  ހުއްދަދެވި، ދެވުނު ހުއްދައިގެ ދަށުން ޢުްމރާއަށް މީހުން    ގެންދިޔުަމށްޢުްމރާއަށް މީހުން   3.6

ޢުްމރާއަށް   ދިވެހިރާއްެޖއިން  ހިންގައިފިނަމަ،  ޢަަމލެއް  އެއްވެސް  ހީލަތުގެ  ަމކަރާއި  އޮޅުވައިލުާމއި،  ތެރޭގައި 

ފިޔަގެންދިޔުާމމީހުން   ފަރާތަކާެމދު  އެ  ަމތީން  ގޮތުގެ  އުސޫލުގައިވާ  ފަދަ އެ  އަދި    ވަޅުއެޅޭނެއެވެ.ބެހޭ 

 ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އާންުމކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

ވެސް .4 ޢުްމރާވެރިއަކަށް  ކަންތައްތައް  ، ކޮންމެ  އަޅުކަުމގެ  އެއްގޮތަށް    ،ޢުްމރާގެ  ސުންނަތާ  ޤުރްއާނާއި  ކީރިތި 

އުނގަންނައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޢުްމރާގެ އަޅުކަާމބެހޭގޮތުން ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒުން  

ރާއަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފޮތްތައް ޢުްމރާވެރީންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުަމށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، ޢުްމ

 ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަެމއް ފުރިހަަމކޮށްދޭންވާނެއެވެ.    ގެންދިޔުަމށްމީހުން 

ގޮތަށް   .5 އަންނަނިވި  ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި  ަމޢުލޫާމތު  އެ  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ނަސޭހަތް   ދީނީ  ޢުްމރާވެރީންނަށް 

 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ދިވެ 5.1 ގޮތަކަށް ދީނީ ނަސޭހަތް އިސްލާްމދީނާއި  ޚިލާފުވާފަދަ  ޤާނޫނުތަކާ  ޤާނޫނު އަސާސީއާއި  ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ހި 

 ،ނުދިނުން

ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިާމޔަތްކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އާ ތަޢާރުޟުވާ   )ދިވެހި  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   5.2

 ،ކަށް ވަޢުޡާއި އިރުޝާދާއި ނަސޭހަތް ނުދިނުންފަދަ ގޮތަ ފަދަ ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ަމގުސަދުތަކާ ޚިލާފުވާނޭ

ދީނީގޮތުން ަމޛްހަބީ ތަފާތުވުންތައް ހުރި ކަންކަުމގައި، ޢުްމރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުަމށް ދެވޭ ޤައުުމގައި ޢަަމލުކުރާ   5.3

ކަންކަަމށް   އެ  ނުކިޔުާމއި،  ފާޑު  ކަންކަަމށް  ނިންަމއިފައިވާ  ޢިލްުމވެރިން  ދީނީ  ޤައުުމގެ  އެ  ގޮތްތަކާއި، 

 ،ޙްތިރާްމކުރުންއި

ފަސާދައާއި 5.4 އިރުޝާދާއި   ،ނަފުރަތާއި  ،ފިތުނައާއި،  ވަޢުޡާއި  ގޮތްގޮތަށް  އުފެދޭ  ބައިބައިވުން  ރުޅިވެރިކަާމއި، 

 ، ނަސޭހަތް ނުދިނުން

ނަސޭހަތް ޢަސަޢުދީ   5.5 ދީނީ  ގޮތަކަށް  ޚިލާފުވާނެ  އުސޫލުތަކާ  އާންމު  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި  ރަބިއްޔާގެ 

 ،ނުދިނުން

މީހުން   .6 އެއްގޮތަށް   ގެންދިޔުަމށްޢުްމރާއަށް  ަމޢުލޫާމތުތަކާ  ޕްރޮޕޯޒަލުގައިވާ  ހުށަހެޅި  ކުންފުނިން  ިމނިސްޓްރީއަށް 

ޢުްމރާއަށް މީހުން   ބެހޭ އުސޫލު( ގައިވާ ގޮތުގެ  ގެންދިޔުާމޚިދުަމތް ނުދެވިއްެޖނަމަ، ިމ އުސޫލު )ދިވެހިރާއްެޖއިން 

 ވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އާންުމކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.ަމތީން އެ ފަރާތަކާެމދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެ

މީހުން   .7 ޢުްމރާއަށް  އުސޫލުގެ  ގެންދިޔުާމދިވެހިރާއްެޖއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    19ބެހޭ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

 ޫޖރިަމނާތައް ކުރެވޭނީ ަމއްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަލައި އަންނަނިވި އަދަދުތަކުންނެވެ. 

ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ އިދާރީ އެއްވެސް ކަެމއް  ގެންދިޔުާމދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން   7.1

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެެމދުގެ އަދަދަކުން   -/5,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި     -/1,000، ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަަމ

 ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

މީހުން   7.2 ޢުްމރާއަށް  ޚިލާފަށް ޢުްމރާވެރީންގެ ގެންދިޔުާމދިވެހިރާއްެޖއިން  ގޮތާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލުގައި  ބެހޭ 

ބެހޭ އުސޫލުގައި ކޮށްގެން  ގެންދިޔުާމނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން    ،އަތުން ފައިސާ ނަގައިފިނަަމ

ކޮށްފިނަ ކަެމއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މީހުން    ، ަމނުވާނެކަަމށް  ޢުްމރާއަށް  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ބެހޭ  ގެންދިޔުާމނުވަތަ 

ިމންގަ ސުލޫކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޚިލާފުވެއްެޖނަަމނއުސޫލުގައި  ދޭންޖެހޭނެކަަމށް    ، ޑާ  ޢުްމރާވެރިޔާއަށް  ނުވަތަ 

ރީެމންޓާއި ޢުްމރާގެ  ވެވޭ އެގް  ޢުްމރާވެރިޔާއާ ދެެމދު  ،ބެހޭ އުސޫލާއިގެންދިޔުާމދިވެހިރާއްެޖއިން ޢުްމރާއަށް މީހުން  

ނުވަތަ    ، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް  ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަެމއް ފުރިހަަމކޮށް ނުދީފިނަަމ
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ރުފިޔާއާއި    -/5,000 ޫޖރިަމނާ    -/30,000)ފަސްހާސް(  އަދަދަކުން  ދެެމދުގެ  ރުފިޔާއާ  )ތިރީސްހާސް( 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

ނުވަތަ ޢުްމރާވެރީންގެ    ،ކުންފުނީގެ އިހުމާލުން ޢުްމރާގެ އަޅުކަން އަދާނުކުރެވިއްެޖނަަމ ޢުްމރާވެރިޔަކަށްއެއްވެސް   7.3

ވެއްެޖނަަމ ޚިޔާނާތްތެރި  ފައިސާއަށް  ނަގާ  ރުފިޔާއާއި    -/30,000 ، އަތުން   -/1,00,000)ތިރީސްހާސް( 

 ނެއެވެ.)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެެމދުގެ އަދަދަކުން ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭ 100000

ފުރިހަަމ ނުކުރެވިއްެޖނަަމ،   .8 ޢުްމރާވެރިއަކަށް  އެއްވެސް  ނުވަތަ ވާިޖބެއް  އިހުމާލުން ޢުްމރާގެ ރުކުނެއް  ކުންފުނީގެ 

އަޅުކަން  އަދި  ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ސާފުކޮށް  ނެތި  އޮޅުވައިލުެމއް  ކަެމއް  އެއްވެސް  އެފަދަ  ޢުްމރާވެރިއަކަށް 

 ކަެމއްގައި އޮޅުވައިލައިފިނަމަ، އެއީ ވަގުތުން އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެ  ފުރިހަަމކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެފަދަ

 ކުށެކެވެ. 

ދެފަރާތުން   ، ަމއްސަލަ ފުރަތަމަ ޙައްލުކުރާނީ  ،މި އެއްބަސްވުުމގައިވާ އެއްވެސް ކަަމކާެމދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްެޖނަމަ  .9

 ، ދެން އެ ަމއްސަލަ ޙައްލުކުރާނީ  ،ަމއްސަލަ ޙައްލު ނުވެއްެޖނަމަ ޞުލްޙަވެރިކަާމއެކު ވާހަކަދައްކައިގެންނެވެ.  ިމގޮތަށް  

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް ެމދުވެރިކޮށެވެ.  

ިމ އެއްބަސްވުުމގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުުމން އެކަން ހިަމނައި ދެފަރާތުން   ، މި އެއްބަސްވުަމށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ .10

 ސޮއިކޮށްގެނެވެ. 

ިމ އެއްބަސްވުުމގެ    ، އެއްވެސް ަމުޖބޫރުކަެމއް ނެތި  ، ފަރާތުން ވެސް ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީމި އެއްބަސްވުުމގައި ދެ .11

ކިޔައި ާމއްދާތަކެއް  އަިމއްލަ    ،ހުރިހާ  އެއްބަސްވެ  ޢަަމލުކުރުަމށް  އެއްގޮތަށް  އެއާ  ފަހުްމވެ،  ާމއްދާތައް  އެ 

 އިޚްތިޔާރުގައެވެ. 

 
 ފަރާތުން ގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު 

 
 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން 

 
     ................................................................................ސޮއި:
   ...................................... ........................................... ނަން:
 ........ ....................................................................... :ުމަމޤާ

 ޑު:ނތައްގަ

 
   ...................... ................................................. ސޮއި:      
    ........... . ............................................................ނަން:      
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 ޑު: ނތައްގަ     
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    ......................................................ނަންބަރު:
  ސޮއި:
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   ...................... ނަންބަރު:
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  

 ާމލެ،      
 ދިވެހިރާއްެޖ. 

   ރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުއްދަ ރަޖިސްޓަ ގެންދިޔުމުގެ  ޢުމްރާއަށް މީހުން  
 

 ރީކުރުމަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ނަން ހުއްދަ ރަޖިސްޓަ  •

  ދިވެހިބަހުން: 

  ޢަރަބިބަހުން: 

  އިނގިރޭސިބަހުން:

 ާވނެއެެވ.(ހީރަސްކޮށްފައި އޮންނަން ރީގެ ކޮޕީއެއް ފޯމާއެކު ކުންފުނީެގ ރަޖިސްޓަ  )މި          :            ނަންބަރު   ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނީގެ   •
 

 ރީކޮށްދެއްވުން އެދެެމވެ.ހުއްދަ ރަޖިސްޓަ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރާ މި  ގެންދިޔުަމށްޢުްމރާއަށް މީހުން  ދިވެހިރާއްެޖއިން

     ......................................................................... ނަން: •
    ...........................................ނަންބަރު:ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ދިވެހި •
    ... .......... ................:ނަންބަރުފޯނު ޯމބައިލް      .................................... ................................................................ :ުމަމޤާ •
    ... .......... .................................ފޯނު ނަންބަރު:  ... .......... ............................................................. .............އޮފީހުގެ އެޑްރެސް: •

                         

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް: 

 ރުފިޔާ)ވިހިހާސް(  -/20,000ރަޖިސްޓަރީ ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާގެ އަދަދު: 
 
 ......................................  ...................  :ފީ ދެއްކި ރަސީދު ނަންބަރުޖިސްޓްރޭޝަންރަ

 ރީކޮށްދީފީެމވެ. ޓަ( ރަޖިސް.................... : ފައިވާ ހުއްދަ )ނަންބަރުޅައިރީކުރަން ހުށަހަޓަރަޖިސް
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 ސްޓްރީގެ ފަރާތުން: )ނަން(ިމނި      
 ތައްގަނޑު
 ތާރީޚު: 
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   ހުށަހަޅާ ފޯމު ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ލު އުސޫ ބެހޭ  ގެންދިޔުމާ ޢުމްރާއަށް މީހުން   ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ހުށަހަޅާފަރާތް: ޝަކުވާ   •
  ފުރިހަމަ ނަން: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
  އުޅޭ އެޑްރެސް:  ިމހާރު

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  

 ނަންބަރު:
 

  ފޯނު ނަންބަރު:

 ލު ލިޔުަމށް(ފުސީއެ ތަ ،)ޝަކުވާ ރައްދުވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ފަރާތް އެނގޭނަަމ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ:  •
 

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

 ............................................................................................................................................................. ...............................................................
 .................................................................... ............................................................................................................................. ...........................
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 )ފޯމު ބަލައިގެން ފަރާތުގެ(   ރަސްމީ ބޭނުމަށް: 

  ތާރީޚު:   ނަން: 

  ސޮއި:   މަޤާމު: 
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ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ  އަށް ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން  ޙައްޖާއި ޢުމްރާ 
 ލު ސީ ތަފު 

 ...................... .......................................... .............................ކުންފުނީގެ ނަން:  
   އެދެމެވެ.   ލިޔުންޚަރަދުތައް ޑޮލަރުން    އި : ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެންމެހަ ނޯޓު 

 ޙައްޖު 
 ޢުމްރާ 

 މާރިޗު  ފެބުރުވަރީ  ވަރީ ނަ ޖަ 

     ދަދު  އަ މީހުންގެ    ދިޔަ ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ގެން  .1
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިން ޗާޓަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން   .2

 ލަ ޚަރަދު މު ޖު   ރި ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓު ގަތުމަށް ކު 
    

     ކުރުަމށްއިން ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ފްލައިޓް ޗާޓަރުއްެޖ)ހ( ރާ
     އެއަރލައިނަކުން ޓިކެޓުގަތުަމށް)ށ( ރާއްެޖއިން ބޭރުގެ 

     ލަ ޚަރަދު: މު ޖު   ރި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކު  .3
     ޚަރަދު  ރި)ހ( ދަތުރުފަތުރަށް ކު

     އްވިފް/އޭެޖންޓް ފީޠަ)ށ( ުމ
     ޚަރަދު ރި)ނ( ހުރުަމށް )ހޮޓެލް / ގެސްޓް ހައުސް / ފޭލިގެއަށް( ކު

     ޚަރަދު  ރި)ރ( ކެއިންބުއިަމށް ކު
     ޚަރަދު  ރި)ބ( ބޭސްފަރުވާއަށް ކު

     ޚަރަދު ރި)ޅ( ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ތަކެތި ގަތުަމށް ކު
     އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ރިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކުއި)ކ( ރާއްެޖ

 

 : ނީ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދި   ކުންފުނީގެ 
          ............................ : ނަންބަރުފޯނު ........... .......................................................... ަމޤާުމ:     ....... ...................................................... ނަން:
   ... ..... ..................................................:ތާރީޚު

ގޮތަށް ނުވަތަ ޢުްމރާ    ނޯޓު: މި ފޯމު ެމދުވެރިކޮށް ތިޔަ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ަމޢުލޫާމތަކީ ވަކިވަކި ޙައްޖު ކުންފުނި އެނގޭނޭ 
ުޖުމލަ ހިސާބުތަކެއްގެ   ،ގޮތަށް ޝާއިޢުކުރެވޭނެ ަމޢުލޫާމތުތަކެއް ނޫނެވެ. މި ަމޢުލޫާމތު ބޭނުންކުރެވޭނީ   ކުންފުނި އެނގޭނޭ 

ެމދުވެރިކޮށް ފޯުމ  މި  ފުރިހަަމ    ،ގޮތުގައެވެ.  ހިފަހައްޓާނޭކަުމގެ  ސިއްރު  ަމޢުލޫާމތުތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތުން  ތިޔަ 
 ޔަގީންކަން ދެެމވެ. 
 އަށެވެ.  mma.gov.mvrms@ޯމލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އީެމއިލް:   ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ

ބޭނުންވާނަަމ           އެހީއެއް  ޓަކައި  ފުރިހަަމކުރުަމށް  ފޯުމ  ބޭނުންވާނަަމ  ،މި  ަމޢުލޫާމތެއް  އިތުރު      ، ނުވަތަ 
   ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެެމވެ. 3012143ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  3322268ޯމލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

mailto:rms@mma.gov.mv


 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                    G-4/2022ުއސޫލު ނަންބަރު:          25 ައދަދު:         51 ލިުއމް: ވޮ

 

1 

 

 5ޖަދުވަލު  

` 

 
 

 

 ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން  ޕްރޮޕޯޒަލް  

ހިެމނޭ /   ލިޔެކިޔުން #
 ނުހިެމނޭ 

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ )އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ަޖހައިފައިވާ ކޮޕީ   1
 އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ަޖހައިފައިވާ ކޮޕީ(ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

 

  .ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ ،ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީއާއި 2
  . ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގެ ކޮޕީ ގެންދިޔުަމށްކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޢުްމރާއަށް މީހުން  3
ހިެމނޭ ެމންބަރުންގެ ފުރިހަަމ ަމޢުލޫާމތު )ނަން، ކުންފުނީގެ ަމޤާމު، އެޑްރެސް،  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި   4

 ުމއްދަތު ހަަމނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ(  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ފޯނު ނަންބަރު
 

ިމނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިެމނޭ ެމންބަރުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރުަމށް   5
 .ފޯމު ފުރިހަަމކޮށްފައި ހުށަހެޅުން

 

  .ކޮޕީ ގެޢުްމރާއަށް ގެންދާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެެމދު ވެވޭ އެއްބަސްވުުމގެ ނަޫމނާ 6
ދައްކަންެޖހިފައި 7 ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންެޖހޭ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ކުންފުނިން  އެދޭ  ހުއްދައަށް      ، ވާނަަމޢުްމރާ 

 .އެ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަުމންދާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
 

  .ކުރުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ ރީހުއްދަ ރަޖިސްޓަގެންދިޔުުމގެ  ޢުްމރާއަށް މީހުން  ،ގައިވާ 2މި އުސޫލުގެ ަޖދުވަލު  8
ޚިދުަމތްދިނުަމށް  9 ޞިއްޙީ  ަމޢުލޫާމތާއި،  ފުރިހަމަ  ފަރާތްތަކުގެ  ގެންދާ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  އެހީތެރިކަން            ޞިއްޙީ 

ޢުްމރާވެރީންނަށް ޞިއްޙީ    ،އެ ފަރާތްތަކަށް ޯމލްޑިވްސް ެމޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައާއި
ުމއްދަތު  ، ޒިންާމ އެ ފަރާތުން އުފުލާނެކަުމގެ ލިޔުާމއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ

 .ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 

ދިނުަމށް    ދީނީ ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދު ދިނުަމށް ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ަމޢުލޫާމތާއި، ިމނިސްޓްރީން ދީނީ ނަސޭހަތް 10
ލިޔުާމއި  ،ހުއްދައާއިދީފައިވާ   އުފުލާނެކަުމގެ  ފަރާތުން  އެ  ޒިންމާ  ދިނުުމގެ  ނަސޭހަތް  ދީނީ         ، ޢުްމރާވެރީންނަށް 

 .ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 

ުމޢާަމލާތު 11 ދަ  ޢަރަބިބަހުން  ަމޢުލޫާމތާއި، ޢަރަބިބަސް  ފުރިހަމަ  ފަރާތުގެ  ގެންދާ  ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ކުރުަމށް  ންނަ 
 ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ސެޓުފިކެޓަކާއި

 

މަސްއޫލިއްޔަތު  12 ވަނަވަރާއި  އެހީތެރިޔާގެ  އިސްވެރިޔާގެ  އިސްވެރިޔާއާއި،  ދާ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ދަތުރުގައި  ޢުްމރާ 
 ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭބަޔާންކުރާ ލިޔުާމއި، ދިވެހި 
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 : ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވި ފަރާތް 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------- ނަން:
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- :ުމަމޤާ
 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- ސޮއި:
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- : ޚުތާރީ
 
 
 

 : މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯޒަލް ބެލި ފަރާތް 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------- ނަން:
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- :ުމަމޤާ
 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- ސޮއި:
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- : ޚުތާރީ
 

 
___________________________ 
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