ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެގަ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް
މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް އަދި ރަމަޟާން ޢުމްރާއަށް
ދާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އެގޮތުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން  2020ގެ މާރިޗް އަދި ރަމަޟާން ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނެގޭ ގުރުއަތުލުމަކުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތެއް ހޮވާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ.
ނަސީބުވެރި ފަރާތައް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާމަކީ  1441ވަނަ އަހަރުގައި އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޙައްޖަށް
ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތެކެވެ.
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެގަ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހޮވި ،އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޙައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ޝަރުތުތައް
 .1އުމުރުން  55އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅަކަށް ނުވުން.
 45 .2އަހަރުން ދަށް އަންހެން ބޭފުޅެއްނަމަ ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަހަރު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް
ދިޔުމަށް ފައިސާ ދައްކަވާ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މަޙްރަމެއް ހުރުން.
 .3ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް
އުޅެވޭ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވުން.
 .4މީހުންނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތައް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވުން.
ނޯޓް :މި ޕްރޮމޯޝަނުން ހޮވޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ދެވޭނީ މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ .އަދި ގުރުއަތުން
ހޮވުނު ފަރާތައް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު މަތީގައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ،އެހެނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި
ހިމެނޭ ތިމާގެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ތިމާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ޙައްޖު ޖާގަ ދެވިދާނެ ފަރާތްތައް
 .1މާމަ ،ކާފަ
 .2މަންމަ ،ބައްޕަ
 .3ދަރިން
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 .4އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ،އެއްބަފާ ،އެއްބަނޑު އަޚުންނާއި އުޚްތުން
 .5ބޮޑުބޭބެ ،ބޮޑުދައިތަ
 .6ދެބެންގެ ދެދަރި އަޚުންނާއި އުޚްތުން
 3-6 .7ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިންނާއި ފިރިން
 ޕްރޮމޯޝަނުން ހޮވުނުކަން މި ކޯޕަރޭޝަނުން އަންގާތާ  10ދުވަސްތެރޭ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން  1441ވަނަ އަހަރުގައި
ޙައްޖުގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދިޔުމަށް ގަސްތުކުރާ ،ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ،އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު އަދި
ފޯނު ނަންބަރު މި ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދިޔުމަށް ނަން ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތް ކަށަވަރުވާނީ
މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއަކުން އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެ އިންޓަރވިއުއިން ފާސްވެއްޖެނަމައެވެ.
 ހަމައެހެންމެ  1441ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ  25ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޙައްޖަށް ދެވޭ
ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ޔަޤީން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ޙައްޖުގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު  1442ވަނަ
އަހަރަށް ފަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 ނަމަވެސް  1442ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ  25ވަނަ ދުވަހުގެ (މީލާދީ ގޮތުން  06ޖޫން  )2021ކުރިންވެސް
ޙައްޖަށް ދެވޭ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ޔަޤީން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މި ފުރުޞަތު ގެއްލޭނެއެވެ.
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