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 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސަމާލުކަންދީ ދަތުރަށް އެދޭ ފަރާތުން
 

އި މީހުން  އަރާ ބޯޓް މާލެއިން ފުރުމަށްފަހު، އެނބުރި އާދެވެންދެން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަންދެން ބޯޓަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމާ .1

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.ވާނީ ކަސްޓަމްސްގެ ފައިބަން 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ކުރިން މި ފޯމު ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަން  22ދަރުތަށް އެދޭ ފަރާތުން އުޅަނދު ފުރަން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ  .2

 ވާނެއެވެ.

ލުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭ .3

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ތާރީޚަށްވުރެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ވަގުތު އަވަސްވެ ނުވަތަ ލަސްވާނަމަ

ޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާން )އަށެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ލި 8ވަގުތުގެ 

)ހަތްދިހަދޭއް( ގަޑިއިރު ހަމަވާއިރު އެޚިދުމަތް ނުހޯދައިފިނަމަ، އެޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމު  22ކޮށްފައިވާ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 ނަމަ، ޚިދުމަތް ދެވޭނީ، ޚިދުމަތަށް އެދި އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ފޯމު ބާޠިލް ކުރެވިއްޖެ

ދަތުރަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގައި  .4

ކަސްޓަމްސްގެ " ރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިޔަވައި އެހެން ތަނަތަނަށް ތާރީޚަށް ދަތުރު ނުނިމޭ ނަމަ، ދަތުރުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނީ 

 މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ، ދަތުރަށް އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ

  ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާ ދެއްކުމުންނެެވެ. 

 އޮފިސަރުން ގެވައި އެހެންތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފޮނުވޭ ކަސްޓަމްސްރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިއަ .1

ހުރުމުގެ ކަންތައް އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓްގެ ޚަރަދުގައި  ތަނަށް ގެންދިއުމާއި، ގެނައުމާއި އެ އޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި،އެތަން

އޮފިސަރުން  ރަށްން ކައިބޮއި ނޫޅޭފަދަ ކާބޯތަކެތި ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ، އުޅަދުފަހަދިވެހިއާއްމުކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

  ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.އެޅަނދުގެ އެޖެންޓު ގެ ޚަރަދުގައި ބޮއި އުޅޭ ކެއުން ކާގެންދާނަމަ ދިވެހިން 

ދޭ ފަރާތުން ޗެކު ކުރުމަށް ފަހު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ދަތުރު ފެށިގަޑިއާއި، ދަތުރު ނިމުނު ގަޑި، ޚިދުމަތަށް އެ .6

މުގައި ސޮއިކޮށް ދޭން ވާނެއެވެ.ފައިބާ ބަނދަރަކުން ފޯ

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:        

 

 .........................ސޮއި:...............................

 .......:..................................................ނަން
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 ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް   
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 ފިސަރުގެ:ފޯމު ބަލައިގަތް އޮކަސްޓަމްސްއިން  
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 ދަތުރާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް:
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