
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމުާތ�

ފުރިހަމަ ނަން: 
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ފޯން ނަންބަރު:

އީ މެއިލް އެޑްރެސް:
ފަރުޟު ޙައްޖެއް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ؟              އާން          ނޫން

ފަރުޟު ޙައްޖު ވެފައި ވާނަމަ ޙައްޖުވި އަހަރު:

M MD D Y Y Y Y

A

ގޭގެ ނަން، އަތޮޅާއި ރަށް

ގޭގެ ނަން، އަތޮޅާއި ރަށް

�ޙައްޖު ނުަވަތަ ޢުމްރާގައި އުޅޭއިރު ރާއްޖެއިން ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން: 
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފޯން ނަންބަރު:

A

ގޭގެ ނަން، އަތޮޅާއި ރަށް

ގުރޫޕް މެމްބަރުންގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖައްސަވާ:

�އެއް ގުރޫޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
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ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު�

ޙައްޖަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް 
ޕެންޝަން ސްކީމުން ޙައްޖު ޖާގަ ރިޒާވްކުރުމަށް

ޢުމްރާގެ ނަން ޖައްސަވާޢުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް:

*ޝަރުޢީ ކަތިލުންތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރާނީ ހަމައެކަނި �،�،�* ޝަރުޢީ ކަތިލުން:
ޢަޤީޤާ

އުޞްޙިޔާ
އެހެނިހެން:

ޝަރުޢީ ކަތިލްުނ�

*މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ހަމައެކަނި ކަތިލުންތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން*

*ނޯޓް: ޢަޤީޤާނޫން އެނިހެން ކަތިލުން ތަކަށް ފުރިހަމަކުރާނީ ބަކަރީގެ އަދަދު އަދި ރުފިޔާގެއަދަދު*

ޖުމްލަ:
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��

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ޙައްޖަށް ދާ ފަރާތްތައްވާ އިޤްރުާރ�

ދޫކުރުމާބެހޭ ފައިސާ  ސްކީމުން  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ޙައްޖުވުމަށް   ފަރުޟު 
 ޤަވާޢިދުގައިވާ އެންމެހައި ޝަރުތުތަކާއި އަދި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވާ
 ކަމަށާއި، ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން މިހާތަނަށް އަދާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަގު
ރިޓަޔަރމަންޓް އަހުރެންގެ  ކުރުމަށް  ރިޒާވް  ޖާގަ  ޙައްޖުގެ  ފަރުޟު  އަދި/ނުވަތަ   ދެއްކުމަށް 
 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން               ރުފިޔާ
ޙާލަތެއް ބުނެފައިވާ  ގައި  ނަންބަރު  ވަނަ    9 ފޯމުގެ  މި  އެއްބަސްވާކަމަށާއި   ބޭނުންކުރުމަށް 
އަހުރެންނަށް އަންނާނެކަން  ނިމުމަކަށް  ކުރުން  ރިޒާވް  ޖާގަ  ޙައްޖުގެ   މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
 އެނގޭކަމަށާއި، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޙައްޖަށް ނުދެވޭ ހާލަތެއްގައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ދޫކުރި
 ފައިސާއިން ޙައްޖުގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުވެފައިވާނަމަ، ޚަރަދުވި ފައިސާ އަހުރެން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ

ތާރީޚް:                ސޮއި:

ޖިންްސ ޢަޤީޤާ ކަތިލެވޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ންަނ
އަދުަދ

(ރުފިޔާއިން)
ކަތިލަން ބޭނުނާްވ
ބަކަރީގެ އަދުަދ

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

MALDIVES HAJJ CORPORATION LIMITED

ްޑެޓިމިލ ްނަޝޭރަޕޯކ ުޖްއަޙ ްސްވިޑްލޯމ

55,972/-

.

Version: 002

މެމްބަރޝިޕް ނަންބަރ: 

އިޤްރުާރ�

 މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު މި ސޮއި
 ކުރަނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލްތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް
 ހިތުމަށް އިޤްރާރުވެ، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ”ޙައްޖު އަދި
މާއްދާތަކާއި ޢާންމު  ޚިދުމަތުގެ  ”ޙައްޖުގެ  އަދި  ޕޮލިސީ“  ހޯދުމާއިބެހޭ  ޚިދުމަތް   ޢުމްރާގެ 
ކިޔައި ރަނގަޅަށް  ޝަރުތުތައް“  މާއްދާތަކާއި  ޢާންމު  ޚިދުމަތުގެ   ޝަރުތުތައް“/”ޢުމްރާގެ 
ދޭހަވުމަށްފަހު އެ އުޞޫލުގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެއްބަސްވާ ހާލުގައެވެ

ތާރީޚް:                ސޮއި:

.



އިދާރީ ބޭނުމަށް

ޕެންޝަން ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ޙައްޖު ޖާގަ ރިޒާވް ކުރެވޭނެކަމަ

ލަފާކުރެވޭ އަހަރު    

ޕެންޝަން ޙައްޖު ސްކީމްއާއި ގުޅޭ:

ލިބޭ ޑިސްކައުންޓް:

ޑިސްކައުންޓްގެ ޖުމްލަ:

ހުއްދަ ދިން ފަރާތުގެ ނަން:

ސޮއި:

ލިބޭ ޑިސްކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު:

                 ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ޗެކްކުރުން:

ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ތާރީޚް:                 ގަޑި:

ސޮއި:

ފޯމް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ތާރީޚް:                 ގަޑި:

ސޮއި:

@MaldivesHajjCorp @hajjcorporation @hajj_corporationMaldives Hajj Corporation

އައި.ޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ
 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި

ޝަރުޢީ ކަތިލުން ތަކުގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު��

އަޤީޤާ

އުޟްޙިޔާ

�

�

.1

.2

.3

ޕެންޝަން ފައިސާއިން ޙައްޖުގެ ޖާގަ ރިޒާވް ކުރުމާބެހޭ

 ޖާގަ ރިޒާވްކުރަން އެދެވޭނީ "ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް އިން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ޖާގައެއް ހަމަޖެހިފައިވުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ޝަރުތެއް
ފުރިހަމަވާނަމައެވެ

 ޖާގަ ރިޒާވް ކުރަން އެދޭ މުއްދަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެންޝަނަށް ބަލާ އުމުރު ހަމަވެ ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓް ދޭން
ފަށަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް، ޖާގަ ރިޒާވް ކުރަން ނޭދެވޭނެއެވެ

ތިރީގައިވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއް ދިމާވި ނަމަވެސް، ޖާގަ ރިޒާވް ކުރުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ
 ޖާގަ ރިޒާވްކުރަން އެދުނު ފަރާތް ނިޔާވުން

ކޯޓު އަމުރެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން
 ޖާގަ ރިޒާވް ކުރަން ފައިސާ އިތުރަށް ހިފަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާކަން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޖާގަ ރިޒާވް ކުރަން އެދުނު ފަރާތުން ނުވަތަ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އެންގުމުން

.

.

.

+9603011000
+9603010872admin@mhcl.mvwww.mhcl.mv 3rd Floor, M. Furankara, 20222، Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives 

މ. ފުރަންކަރަ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 20222، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، ދިވެހި ރާއްޖެ

ކަތިލުން ދުވަހަކުން  ކުޅަދާނަވީ  އެކަމަށް  ކަތިލުމެކެވެ.��،���،����ނުވަތަ  ކަތިލެވޭ  ދުވަހު، އެކުއްޖާގެފަރާތުން  7 ދުވަސްވާ  ކުއްޖާއަށް  އުފަންވާ   ޢަޤީޤާއަކީ 
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