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އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

`

ޒ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލު
ތަޢާރަފް

.1

ނަން

.2

ދއުމާބެހޭ އުޞޫލު" އެވެ.
މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެން ި

މަޤްޞަދު

.3

ނވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމެވެ.
ނ ި
މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަކީ ،އަން ަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް

.4

ތން މިނިސްޓްރީން
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭގޮ ު
ކަނޑައަޅާ

އުޞޫލެކެވެ.

މި

އެކުލަވާލާފައިވަނީ

އުޞޫލު

މީހުން

ނ(
)ޤައުމުތަކު ް

ޢުމްރާއަށް

ނމެހާ
ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީން ނެރުއްވާފައިވާ އެ ް
ޤަވާއިދުތަކާ

މަތީންނެވެ.

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޢުމްރާއަށް

މީހުންގެންދާ

ރހާ
ހު ި

މލުކުރަން ވާނެއެވެ .މި އުޞޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނީ )ޤައުމުތަކުން(
ފަރާތްތަކުން މި އުޞޫލަށް ޢަ ަ
އޔާގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އ ޢަމަލުކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބި ް
މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގަ ި
އުޞޫލުތަކާއި

ވ
އެއްގޮތް ާ

ގޮތުގެ

މަތިން،

ނ
ދިވެހިރާއްޖެއި ް

ޢުމްރާއަށް

މީހުންގެންދާ

ހރިހާ
ު

ކއެވެ.
މށްޓަ ަ
ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރު ަ

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން.

(ށ)

ވހިރައްޔިތުންގެ (ފަރާތްތަކުގެ) ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ޢުމްރާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދި ެ
ބަލަހައްޓައި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދްމަތެއް ލިބޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި
ދިނުން.

(ނ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ކުންފުނިތަކުގެ ޢުމްރާގެ

ޚިދުމަތާގުޅޭ ކަންކަން

ރެގިއުލޭޓްކުރުން.

މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރުމާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޢުމްރާއަށް

މީހުން

ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

3

ގެންދިއުމުގެ

ހުއްދަ

ދޫކުރާނީ

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރާ

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން
ގ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމު ެ
މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކުރުމުން ،އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުގައި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްވެސް
ހުއްދަދެވޭނީ  3އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ.

(ނ)

ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ އެއް މަސްދުވަސް ކުރިން،
ލިޔުމަކުން ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ދއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް އިޢުލާން
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ދެން ހުއް ަ
ވ
ތންނެވެ .އަދި ހުއްދަ ލިބިފައި ާ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެމަ ީ
ކުރުމުން އެ އިޢުލާނުގައި ބަ ާ
ނ
އ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަ ް
ެ
މއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން
ު
ކުންފުނިން އެ ހުއްދައިގެ
ނސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކާއެކު،
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި މި މި ި
ށ
ޠލްކޮ ް
މން އެ ހުއްދަ ބާ ި
ގ ހުއްދައިގެ އަޞްލު ހުށަހެޅު ު
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމު ެ
ދެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ
ކުންފުނިތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ޝަރުތުތައް

.5

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީ މި
ގއިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.
އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ތިރީ ަ
(ހ)

ޖގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ގންދިއުމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ،ދިވެހިރާއް ޭ
ޢުމްރާއަށް މީހުން ެ
ނގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ
ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފު ީ
ނފުނިތަކަށެވެ.
ޚިދުމަތްދިނުން ހިމެނިފައިވާ ކު ް

(ށ)

ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގައި އެއްވެސް ފަރުދެއްގެ އަތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން
ގ
ގފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ޙައްޖު ެ
ހ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ނަ ާ
ނދިއުމާބެ ޭ
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެ ް
ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ނ
ފންޏަކަށް ޢުމްރާއަށް މީހު ް
ކން ު
ގއި ހިމެނޭނަމަ ،އެފަދަ ު
މންޓު ަ
ބޯޑުގައި ނުވަތަ މެނޭޖު ަ
ނ
އމާބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށު ް
ހން ގެންދި ު
އން ޢުމްރާއަށް މީ ު
ގެންދިއުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖެ ި
ފދަ މައްސަލައެއް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ،މައްސަލައާމެދު
ކުރިމަތިނުލެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ަ
ޑނާޅަނީސްވެސް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.
ޝަރީޢަތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަނ ަ

(ނ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޢުމްރާއަށް

މީހުން

ގެންދިއުމަށް

ހށަހަޅަން
ު

ބޭނުންވާ

މ
ކން ެ
ޮ

ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ،ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޢުމްރާއަށް
4
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ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދޭ ޢަދަދާއި އަދި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ކުންފުނިން ޢަމަލު
ކުރާނެގޮތުގެ މުހިންމު ނުކުތާތައް އެކުލެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ރ)

އރެކްޓަރުންނަކީ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް
ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ޑަ ި
ވ
ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ،ނުވަތަ އެފަދަ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކޮށްފައި ާ
ހ
މީހެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ޖިނާޢީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ ޚިޔާނާތާބެ ޭ
އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މި އުޞޫލުގެ
 9ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭނޭ އޮފީހެއް
މާލޭގައި ހުރުން.

ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް

.6

ދިވެހިރާއްޖެއިން

މީހުން

ޢުމްރާއަށް

ގެންދިއުމުގެ

ހުއްދަ

ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާއިރު

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ހ)

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ (އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ).

(ށ)

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ.

(ނ)

ނގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ
ނފު ީ
ށ މީހުން ގެންދިއުމަށް ކު ް
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޢުމްރާއަ ް
ޤަރާރުގެ ކޮޕީ.

(ރ)

ނން،
ރހަމަ މަޢުލޫމާތު ( ަ
ޑގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ފު ި
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ ު
ކުންފުނީގެ މަޤާމު ،އެޑްރެސް ،ފޯނު ނަންބަރ ،އަދި އައިޑީ ކާޑުކޮޕީ).

(ބ)

މތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫ ާ
އވެ).
ހންނާނެ ެ
ރެކޯޑް ފޯމް (ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމް މިނިސްޓްރީން ލިބެން ު

(ޅ)

ފންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ ކޮޕީ.
ޢުމްރާއަށް ގެންދާ ފަރާތާއި ކުން ު

(ކ)

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަ ،އެ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.
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އަ ަ

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުން

.7

ޕްރޮޕޯސަލް އިވޭލުއޭޓްކުރުން

.8

ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށްއެދޭ

.9

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތގެ
ނނީ ތިރީގައިވާ ގޮ ު
ށ އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަން ާ
ނދިއުމަ ް
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެ ް
މަތީންނެވެ.
(ހ)

ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން (ކ) އަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަނާޅާނަމަ
އެޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅޭނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަށެވެ.
ގ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނަމަ ،އެފަރާތަކީ ކުންފުނީ ެ
ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ކުންފުނީގެ
ސިޓީއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެފަރާތެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ށ
އައިޑީ ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުން އޮންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީއަ ް
ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ވަކިންނެވެ.

(ހ)

ނބަރުންގެ
ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަންކުރާ( 3 ،ތިނެއް) މެ ް
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

(ށ)

އ
ހމަކޮށް ،ހޮވޭ ކުންފުނިތަ ް
ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުން މާކްސް ދެވުނުގޮތް ާ
އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ސވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ،ޖަދުވަލު  1ގައިވާ އެއްބަ ް
ށ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް
ނ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަ ް
މެނުވީ ،އެއްވެސް ކުންފުންޏަކު ް
ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ
އޮފީހުގައި ހުންނަންޖެހޭ

ށ އެދޭ ކުންފުނިތަކުން ޢުމްރާއަށް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަ ް
ށވެ.
ގތަ ެ
ނނިވި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޮ
ތދޭ އޮފީސް ހުންނަންވާނީ އަން ަ
ދިއުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަ ް

މިންގަނޑުތައް

(ހ)

އލް އެޑްރެސް އާންމުކޮށް
ނބަރ ،އީމެ ި
ނންބަރ ،ފެކްސް ނަ ް
ލފޯން ަ
އޮފީހާ ގުޅޭނެ ޓެ ެ
އެނގޭނެ ގޮތަށް ހުރުން.

(ށ)

ނބޯޑާއި އަދި
ގތަށް އެ ކުންފުނީގެ ނަ ް
މރާތުގެ ބޭރަށް ފެންނަ ޮ
ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހުންނަ ޢި ާ
ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުރުން.

(ނ)

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް ،އެ އޮފީހުގައި މުވައްޒަފަކު ހުރުން.

6

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

މިނިސްޓްރީން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ
ނނަހެން ހުރުން.
ފަރާތްތަކަށް ފެ ް

(ބ)

ސ ދައްކާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި
ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފައި ާ
ވއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި
ބނުން ެ
އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަން ޭ
ޓން.
ލކޮށް ބެލެހެއް ު
ގތަށް ފައި ް
ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ޮ

ޢުމްރާއަށް ގެންދާ މީހުންގެ

.10

ވނެއެވެ.
ނގޮތަށް ހުށަހަޅަން ާ
ޢުމްރާއަށް ގެންދާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެ ޭ

ލިސްޓް ހުށަހެޅުން

(ހ)

ނ
 .Iނަ ް
 .IIދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު
 .IIIޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު
 .IVދާއިމީ އެޑްރެސް
 .Vމިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
 .VIޖިންސު
 .VIIއުފަން ތާރީޚް
 .VIIIޢުމުރު
ރ
 .IXގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަ ު
 .Xރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުމެއް ލިބިޖެއްނަމަ ،ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި،
ރ
އެޑްރެހާއި ،ފޯނު ނަންބަ ު

(ށ)

ޢުމްރާއަށް ގެންދާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޢުމްރާއަށް ފުރުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން
ދ ދުވަސްތަކާއި އެކުގައެވެ)
ނ ު
ނ ބަ ް
ނއެވެ 7( .ދުވަސް ގުނާ ީ
ށހަޅަން ވާ ެ
މިނިސްޓްރީ އަށް ހު ަ
އަދި އެ ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އީމެއިލް ކުރަން ވާނެއެވެ .ލިސްޓް އީމެއިލްކުރާނީ
ނ
ނ ް
 info@islamicaffairs.gov.mvމި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .މިފަދައިން ކުންފު ި
އޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން
ކންފުންޏަށް ދީފައިވާ ދިވެހިރާ ް
އަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ު
ގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމު ެ
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޢުމްރާއަށް ގެންދާ ފަރާތާއި
ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ

.11

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ތިރީގައި އެވާ ޖަދުވަލުގައިވާ ގޮތަށް
ޢުމްރާއަށް ދާ ފަރާތާއި ކުންފު ް
އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

އެއްބަސްވުން

(ހ)

ގއި ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ތ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ަ
ކުންފުންޏާއި ޢުމުރާއަށްދާ ފަރާ ާ
ދނެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް
ށ ޭ
ފނިން ފޯރުކޮ ް
ދ ފަރާތަށް ކުން ު
މި އެއްބަސްވުމުގައި ޢުމްރާއަށް ާ
ވނެއެވެ.
ހިމަނާފައި އޮންނަން ާ

(ށ)

އ
ޢމްރާއަށް ގެންދާ ފަރާތާ ި
ދތުރަކަށްު ،
ނ ގެންދާ ކޮންމެ ަ
އށް މީހު ް
ކުންފުނިން ޢުމްރާ ަ
ށ
ތ ް
ނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފެންނަގޮ ަ
ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ބަލަން ބޭ ު
ވނެއެވެ.
ކުންފުނީގައި އޮންނަން ާ

(ނ)

ޢުމްރާއަށް ގެންދާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އުމްރާއަށް ދާ
ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ޢުމްރާއަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ

.12

ޢުމްރާއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް

.13

ދެއްކުން

ގންވާނީ
މހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަ ަ
ތކުން ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް އެދޭ ީ
ނ ަ
މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ،ކުންފު ި
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ޢުމްރާއަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ދައްކަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ
ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

(ށ)

ފންޏަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދެއް ފައިސާ ދެއްކި
ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުން ު
ނވާނެއެވެ.
ފަރާތަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ދޭ ް

(ނ)

ޢުމްރާއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ،ފައިސާ ދެއްކި
ރަސީދު ނަންބަރުތަކާއެކު ޢުމްރާއަށް ފުރުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން (ބަންދުދުވަސްތައް
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހިމަނައިގެން) މިނިސްޓްރީއަށް ު

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން
ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ

ކންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ޢުމްރާވެރިންނަށް
ޢުމްރާއަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ޮ
ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ކަންތައްތައް

(ހ)

ވައިގެ މަގުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް ޢުމްރާއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހަމަޖެއްސުން.

(ށ)

ބ ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޢުމްރާ ޕެކޭޖުގައިވާ
ޢުމްރާއަށް ގޮސް މައްކާގައިތި ޭ
ގޮތުގެމަތިން

އުމްރާވެރިންގެ

8

ހުރުމާއި

ކެއިންބުއިން

ދ
އަ ި

އެއްގަމުގެ

ދަތުރުތައް

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ
ނށް ދޭން ެ
ގންދާ މީހުން ަ
ނފުންޏަކުންވެސް ،ޢުމްރާއަށް ެ
ހަމަޖައްސައިދިނުން .ކޮންމެ ކު ް
ސވެފައިވާ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް
ކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް އެއްބަ ް
(ނ)

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.

މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޢުމްރާ ޕެކޭޖުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢުމްރާއަށް
ދާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދިނުން

(ރ)

މަޙުރަމުން ފިޔަވައި ކޮޓަރިތަކުގައި ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ވަކިން ބޭތިއްބުން.

(ބ)

ޢުމްރާވެރިން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއްގައި ޢުމްރާވެރިންނާއެކު ކުންފުނީގެ ޒިންމާ
އުފުލޭނެ ފަރާތެއް ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

(ޅ)

މައްކާ އާއި މަދީނާގައި ޢުމްރާވެރިން އުޅޭ އިރު ޞިއްޙީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މެޑިކަލް
ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ހުއްދަލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ދީނީ
ނ
ދ ީ
ގ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ީ
ތ ދިނުމު ެ
މނިސްޓްރީން ދީނީ ނަޞޭހަ ް
ދނުމަށް ި
ނަޞޭހަތް ި
ޢިލްމުވެރިއަކު ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ބ
އށް އައުމާ ހަމައަށް ޢަރަ ި
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެނބުރި ރާއްޖެ ަ
ގ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއްގައި ހިމެނުން.
ބަސް ދަންނަ މީހުން އެ ޢުމްރާ ެ

ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތައް

.14

ނތަކާއި އަދި
ހއްދަލިބިފައިވާ ކުންފު ި
މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ު
އން ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށްދާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެ ި
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން
ޢުމްރާއަށް

ޢުމްރާއަށް

ގެންދާ

ޙަރަކާތެއްގައި

މީހުން

ބައިވެރިވުމާއި،

މީހުންގެންދާ
ސަޢޫދީ
އެފަދަ

ނތަކާއި
ކުންފު ި

ޢަރަބިއްޔާގެ

ދާޚިލީ

ކަމަކަށް

ދ
ދފަ ަ
ވާގި ޭ

އެކުންފުނިތަކުގެ

ޙަވާލުގައި

ސިޔާސީ

އެއްވެސް

އަދި

ޢަމަލެއް

ގ
ހިން ާ

ތ
ނުވަ ަ

ލިޔެކިޔުމެއް ބަހައި ،ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ޢުމްރާ ވެރިންނާއި ކުންފުޏާ މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޢުމްރާގެ އަގަށް ނެގުމަށް
ކަޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުމްރާވެރިންގެ އަތުން ނަގައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ކައިވެނި ހެޔޮވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

ފނިތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށްދާ ފަރާތްތަކުން،
ޢުމްރާއަށް މީހުންގެންދާ ކުން ު
މަސްތުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަ ނުކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

 45އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުން މަޙުރަމަކާނުލައި ޢުމްރާއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

ގ
އ ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމު ެ
ޙތް ދިނުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ދީނީ އިރުޝާދާއި ދީނީ ނަޞޭ ަ
ވއި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއި،
ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ފަރާތެއް ލައް ަ

އ
ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގަ ި

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އުދަގޫވާގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ޢުމްރާ ވިސާޖެހުން

.15

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ޢުމްރާ

.16

ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ދިމާވާ

.17

އ ކުންފުނީގެ ޙަވާލުގައި ޢުމްރާއަށް
އިތުރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުމްރާވެރިންގެ އަތުން ނެގުމަކާނުލަ ި
ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ވިސާ ހޯދުމަކީ ކުންފުނީގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ވިސާގެ ކަންތައްތަކަށް އެއްވެސް
ޚަރަދެއް

އެޚަރަދެއް

ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ

ކުރުމުގެ

ޒިންމާއެއްވެސް

ހުރިހާ

ހނީ
ނަގަންޖެ ޭ

ކުންފުނިންނެވެ.

ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

(ހ)

ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޢުމްރާއަށް ގެންދާ މީހުންގެ ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ
ތަފްޞީލް ޢުމްރާއަށް ފުރުމުގެ ( 14ސާދަ) ދުވަސް ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮންމެ ޢުމްރާ ދަތުރަކަށްފަހު ،އެ ދަތުރަށް ޚަރަދުވީ މިންވަރާއި އަދި ދަތުރުގެ މުހިއްމު
ތރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނތާ ި ( 30
ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ދަތުރު ނިންމާފައި އަން ަ
ނ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފނިތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމު ް
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުން ު

ކުއްލި ހާދިސާތައް

މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެންގުން
ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޢުމްރާ ދަތުރަށް ފުރުމަށްފަހު ،އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ އައުމާ ހަމައަށް ދިމާވާ ކުއްލި ހާދިސާތައް

.18

އދި
ވނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) ަ
މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިނު ާ
(ނ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެކެވެ.
(ހ)

ހ
ދ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެ ޭ
ގން ާ
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔަ ކުންފުނިތަކުން ޢުމްރާއަށް ެ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް
ވ ހުއްދަ ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ނުދީފިނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ދީފައި ާ

(ށ)

ޢުމްރާއަށް

މީހުން

މގެ
ގެންދިއު ު

ހުއްދައަށް

އެދި

ޅ
ހުށަހަ ާ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ދެވޭ

ށ
ހށަހަޅައިފިނަމަ ،އެފަރާތަ ް
ނ ލިޔުމެއް ު
މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެ ޭ
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެކަން އެންގުމާއެކު ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ)

މި އުޞޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ،އެކުންފުންޏަކަށް ކުރިއަށް އޮންނަ
ނއެވެ.
( 2ދޭއް) އަހަރު ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭ ެ

ބަދަލުގެނައުން

.19

މި އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި އުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް

.20

ވކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން
މިއުޞޫލުގައި ހިމެނިފައި ނު ާ

މެދުވެރިވުން

މާނަކުރުން

ޖނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިއް ެ
.21

ތން ސީދާ
ރތެއް އޮތްގޮ ު
ބހެއް ،ނުވަތަ ޢިބާ ާ
ވތަ ަ
ބނެފައިނުވާނަމަ ،ނު ަ
ކށް ު
މި އުޞޫލުގައި އެހެންގޮތަ ަ
ނ
ރތްތައް މާނަ ކުރެވޭ ީ
ސބަހާއި ޢިބާ ާ
ށފައިވާ ބަ ް
ނ ނުކުރެވޭނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
އެހެންގޮތަކަށް މާ ަ
އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
ވނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށެވެ.
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ަ
ނ ޢުމްރާއަށް މީހުންގެންދިއުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދޭ ކުންފުނި
"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިވަ ީ
ވ ކުންފުންޏަށެވެ.
ނުވަތަ އެކަމަށް ހުއްދަ ދެވިފައި ާ
"ޑިރެކްޓަރ/ޑިރެކްޓަރުން"

ކަމަށް

ނފައިވަނީ
ބު ެ

ގ
ފނީ ެ
ކުން ު

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގެ

މެމްބަރުންނަށެވެ.
"ތުހުމަތު"

ކަމަށް

ބުނެފައިވަނީ

ތަޙުޤީޤީ

އިދާރާއަކުން

ޚިޔާނާތް/ފައިސާގެ

އެއްވެސް

ވތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި މައްސަލައެއް ހިނގަމުން ދިއުން.
މައްސަލައެއް ބަލަމުންދިއުން ،ނު ަ
ށ
މރާ ވެރިންނަށް ދިނުމަ ް
"ޢުމްރާ ޕެކޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުންފުނިތަކުން ޢު ް
އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ.
ދސާއަކުން ޢުމްރާ ވެރިއަކަށް
"ކުއްލި ހާދިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ހާ ި
ބލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެވުމެވެ.
ގެއްލުމެއްވުން ،މަރުވުން އަދި ަ
.22

ށނީ ،މި އުޞޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
މލުކުރަން ފެށުމުން މީގެކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ އުޞޫލު
ފެށިގެންނެވެ .މިއުޞޫލަށް ޢަ ަ
ބާޠިލްވީއެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 1

`
ޢުމްރާ ހުއްދަ
ތާރީޚް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
...ވަނަ އަހަރު ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން.
 ހުއްދައަށް އެދުނު ކުންފުނީގެ ނަން:

ދިވެހިބަހުން:
ޢަރަބިބަހުން:
އިނގިރޭސިބަހުން:
 ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑް.ނަންބަރު:

 މަޤާމް:

 އޮފީހުގެ އެޑްރެސް:

 ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

ނބަރު:
މޯބައިލް ނަ ް
ފޯނު ނަންބަރު:
ހުއްދަދިން ކޯޓާގެ ޢަދަދު :

މި އެއްބަސްވުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ("މިނިސްޓްރީ) އާއި "( ........................ކުންފުނި")
ދތަށް ކުރެވޭ
ތން ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއް ަ
އދަ ދިނުމުގެ ގޮ ު
ނދިއުމުގެ ހު ް
މރާއަށް މީހުން ގެ ް
އާ ދެމެދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢު ް
ނއެވެ.
ކށް އެއްބަސްވެ ،ޢަމަލު ކުރަންވާ ެ
އެއްބަސްވުމެކެވެ .މި އެއްބަސްވުން ކުރެވޭ ދެފަރާތުން ވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ ަ

އތަކަށް އިޙްތިރާމް
ކށްފައިވާ ކަންތަ ް
އ އުޞޫލުގައި ބަޔާން ޮ
ލށް ތަބާވެެ ،
 .1ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމާއި ބެހޭ އުޞޫ ަ
ކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ތންނެވެ.
 .2ޢުމްރާއަށްދާން ގަސްދުކުރާ ފަރާތުގެ ފައިސާ ނެގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ހ) ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދަކާއި ،ކޯޓާ ދޫކުރާ ތަރުތީބުން ޚާއްސަ ނަންބަރެއް އެކުލެވޭ،
ކޯޓާ ކަށަވަރުކޮށްފިކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ބންދު ނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ
(ށ) ނަޤުދު ފައިސާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަަ ،
ޓށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ކަލެކްޝަން އެކައުން ަ
ތއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ފައިސާ ދެއްކިފަރާތަކަށް ދޫކުރި ރަސީދު
(ނ) ކުންފުންޏަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާގެ ޢަދަދު ހަމަވާތާ ( 7ހަ ެ
އ
ނޓެ ް
ދ އެނގޭ ގޮތުގެ ސްޓޭޓްމަ ް
އަދި ކޯޓާ ޔަޤީންވިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އަކާއި ،ކުންފުނީގެ ކަލެކްޝަން އެކައުންޓުގައި ހުރި ޢަދަ ު
މިނިސްޓްރީއަށް

ނއެވެ.
ހުށަހަޅަންވާ ެ

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކުރެވުނު

ފައިސާއިން

އެއްވެސް

ހޭދައެއް

ކޮށްފައިވާނަމަ،

ށ
ރ ތަފްޞީލެއް މިނިސްޓްރީއަ ް
ނވާނެއެވެ .އަދި މިކަމާބެހޭ އިތު ު
ލޔުމެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަ ް
އެ ހޭދަކުރި ކަމެއް ހެކިކޮށްދޭ ި
ތފްޞީލެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ބޭނުންވާ ނަމަ ،ކުންފުނިން އެ ަ
ޏށް
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އިހުމާލެއް ވެއްޖެނަމަ ،މިނިސްޓްރީން ކުންފުން ަ
ދ ( 10000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ އާއި ( 30000/-ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ
ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް ،އަ ި
ނއެވެ.
ލނުކުރެވޭ ެ
ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން ޢާންމުކޮށް އިޢު ާ
އވެ .އަދި
ދން ވާނެ ެ
އ އެއްގޮތަށް އުގަންނާ ޭ
 .3ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކަށްވެސް ޢުމްރާގެ އަޅުކަމުގެ ކަންތައްތައް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ ި
ނށް
ޢުމްރާގެ އަޅުކަމާބެހޭގޮތުން ދިވެހިބަހުން ލިޔެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފޮތްތައް ޢުމްރާވެރިން ަ
މނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި އާރް.އެފް.ޕީ
ޢމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ި
ތއްޔާރުވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެު ،
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ދަތުރަށް ަ
ޑޮކިޔުމެންޓު (ޕްރޮޕޯސަލް) ގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޢލޫމާތާ
ނ ހުށަހެޅި އާރް.އެފް.ޕީ ޑޮކިޔުމެންޓު (ޕްރޮޕޯސަލް) ގައިވާ މަ ު
ފނި ް
އމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކުން ު
ގންދި ު
 . 4ޢުމްރާއަށް މީހުން ެ
އެއްގޮތަށް އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،މި އެއްބަސްވުމާއި ކުންފުނިން ޚިލާފުވިކަމަށް ބަލައި ،ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .5ކުންފުނީގެ އިހުމާލުން ޢުމްރާގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް އެއްވެސް ޢުމްރާވެރިއަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
ގ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ޢުމްރާވެރިއަކަށް އެއްވެސް
ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ކުންފުންޏަކަށް ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމު ެ
ކަމެއް އޮޅުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .6މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާއި މެދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ޙައްލު ކުރާނީ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުން
ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެންނެވެ.

މިގޮތުން ޙައްލު ނުވެއްޖެނަމަ ދެން އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓު

މެދުވެރިކޮށެވެ.
ބސްވެ ލިޔުމުން ގެނެވޭ އިސްލާޙެއްގެ
 .7މި އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ،އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން އެކަމަށް އެއް ަ
ޒަރީޢާއިންނެވެ .މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދެފަރާތުން ސޮއި ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު297 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

މަޤާމް:

ތައްގަޑު:

ތައްގަޑު:

ހެކިން:
އައި ޑީ ކާޑް ނަންބަރު:
ސޮއި:
ހެކިން:
އައި ޑީ ކާޑް ނަންބަރު:
ސޮއި:

ހެކިން:
އައި ޑީ ކާޑް ނަންބަރު:
ސޮއި:
ހެކިން:
އައި ޑީ ކާޑް ނަންބަރު:
ސޮއި:

________________________

14

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

