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ޙައްޖު 1443

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
MALDIVES HAJJ CORPORATION LIMITED

އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ  100ކޯޓާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު



އީ މެއިލް އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
އުފަން ތާރީޚް:

A
Y

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފަރުޟު ޙައްޖެއް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ؟

Y

Y

Y

M

M

D

ނޫން

އާން

ފަރުޟު ޙައްޖު ވެފައި ވާނަމަ ޙައްޖުވި އަހަރު:

D

ގޭގެ ނަން ،އަތޮޅާއި ރަށް

ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ މެމްބަރެއްތޯ؟

އާން

ނޫން

ގޭގެ ނަން ،އަތޮޅާއި ރަށް

ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ؟

އާން

ނޫން

ފޯން ނަންބަރު:



ކެޓަގަރީ
ދެބޭފުޅުންގެ ކެޓަގަރީ:

އެއްބޭފުޅެއްގެ ކެޓަގަރީ

ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާ

ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން އެކުގައި ދާ ފަރާތް

މަޙްރަމް

އިތުރުފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ދެބޭފުޅުންގެ ކެޓަގަރީންނަމަ(
އީ މެއިލް އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
އުފަން ތާރީޚް:

ފަރުޟު ޙައްޖެއް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ؟
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އާން

ނޫން

ފަރުޟު ޙައްޖު ވެފައި ވާނަމަ ޙައްޖުވި އަހަރު:

D

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގޭގެ ނަން ،އަތޮޅާއި ރަށް

ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ މެމްބަރެއްތޯ؟

އާން

ނޫން

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ގޭގެ ނަން ،އަތޮޅާއި ރަށް

ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ؟

އާން

ނޫން

ފޯން ނަންބަރު:



ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާގައި އުޅޭއިރު ރާއްޖެއިން ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:



ގޭގެ ނަން ،އަތޮޅާއި ރަށް

ފޯން ނަންބަރު:

A

އިޤްރާރު

މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ޞައްހަ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމަށާއި މި މައުލޫމާތުގައި ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ މި ފޯމު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ބާޠިލްކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
 1443ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގެ ކުރިން ޙައްޖުގެ އަގު ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ޙައްޖުގެ އަގު ނުދައްކައިފިނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލްކޮށް ޙައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް
އެއްބަސްވަމެވެ .ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޙައްޖު އަދި އުމްރާގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއިބެހޭ ޕޮލިސީއާއި އެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާ އުސޫލުތަކަށް
ފުރިހަމައަށް ތަބާވެ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .މި އިޤުރާރުގައި ސޮއިމިކުރަނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކިޔާ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް
ނެތި ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި އެ ހުރިހާ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.
ތާރީޚް:

ސޮއި:

އިދާރީ ބޭނުމަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި:
 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ ކޯވިޑް ވެކްސިން ކާޑުގެ ކޮޕީ ދެމަފިރިން އެކުގައި ފޯމް ހުށަހަޅާނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން އެކުގައި ދާން އިތުރު ފަރާތެއް ހަމަޖައްސަން އެދޭނަމަ،އެކަނި އަޅުކަން އަދާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން
)މި ލިޔުން ވާންވާނީ ދޫކުރިތާ  3މަސްނުވާ ލިޔުމަކަށް(
 45 -އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބޭފުޅެއްނަމަ މަޙްރަމެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ތާރީޚް/ގަޑި:
ސޮއި:
ފޯމް ޗެކްކުރި މުވަޒަފުގެ ނަން:

އިތުރު ފަރާތަކާއެކު ޙައްޖަށްދިއުމުގެ ކެޓަގަރީން ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ދެފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތާއެކު ހުށަހަޅާނީ އެއް ފޯމެވެ.
އުމުރުން  45އަހަރުނުވާ އަންހެނުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ މަޙްރަމަކާ އެކުގައެވެ.
މ .ފުރަންކަރަ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،20222 ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ
   
        ،

+9603011000

ތާރީޚް/ގަޑި:
ސޮއި:





