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ޖަނަވަރީ    C2/1/2019/6-(IUL)142   (24މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ނަންބަރު  
ދަށުން  2019 އިޢުލާނުގެ  ދީފައިވާ  (  ހުއްދަ  ގެންދިއުމަށް  މީހުން  ޢުމްރާއަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

   ކުންފުނިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ކުންފުނީގެ ނަން  #
ފޯނު  
 ނަންބަރު 

މުއްދަތު ހަމަވާ  
 ތާރީޚް 

 2023 މޭ 9115717 ޔަލަމްލަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1
 2023 މޭ 7777249 މުސާފިރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2

 2023 މޭ 7958998 ކަމަނަ އަލްޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާ 3
 2023 މޭ 3321718 ތައިސީރު ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 4

 2023 މޭ 3317789 އަލްމަނާސިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 5
 2023 މޭ 7784578 އޭކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  6
 2023 މޭ 3302410 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތަޒްކިޔާ  7
 2023 މޭ 7775886 ނަވާ ޙައްޖު ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 8

 2023 މޭ 7936779 ޓްރެވް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  9

 2023 މޭ 7823006 އަލްހިޖްރަ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 10

 2023 މޭ 9822130 ލިމިޓެޑްޒަޢީ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  11

 2023 މޭ 3328122 ސިސިލްފަރު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގުރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 12

 2023 މޭ 7718064 އަސްކޮއި ޓްރެވަލް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   13

 2023 މޭ 3331864 އަސްކޮއި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   14

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،    

 ދިވެހިރާއްޖެ     



 
  

 

އަލްޙަރަމައިން ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް  15
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 2023 މޭ 9993635

 2023 މޭ 3335900 އަލްޢައިން ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  16
 2023 މޭ 7911121 އެޗް އެންޑް ޔޫ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ޒަމްޒަމް 17
 2023 މޭ 9906869 ޙިޖާޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  18
 2023 މޭ 9558455 ދަރުމަލިލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމުރަތި 19
 2023 މޭ 7795660 މިނާ ޙައްޖު ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  20
 2023 މޭ 9830631 ލަބިނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  21
 2023 މޭ 7988936 ތަވައްކުލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 22
 2023 މޭ 9666104 ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޤިބްލަ 23
 2023 މޭ 7777980 ލިމިޓެޑްޞަފާ ޕްރައިވެޓް އްއަ 24
 

 

ނަންބަރު   އެފެއާޒުގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް    C2/1/2019/134-(IUL)142   (06މިނިސްޓްރީ 
ހުއްދަ  2019އޮކްޓޯބަރ   ގެންދިއުމަށް  މީހުން  ޢުމްރާއަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދަށުން  ( އިޢުލާނުގެ 

 ދީފައިވާ ކުންފުނިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  
 

 2023  ނޮވެމްބަރ 9361616 ޢަރަފާތު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  25
 2023  ނޮވެމްބަރ 7783651 ނިމްސާ އަލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާ 26
 2023  ނޮވެމްބަރ 7644629 ޤާފިލާ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  27
 2023  ނޮވެމްބަރ 7787792 އަލް މަޝްޢަރު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  28
 2023  ނޮވެމްބަރ 9954433 އަލް ބްރޫޖް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 29
 2023  ނޮވެމްބަރ 9632514 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ޓުއާރސް ޢުމްރާ  އެންޑް ޙައްޖު އަސްކޮއި 30
 

 
 
 
 



 
  

 
 
 

ނަންބަރު   އެފެއާޒުގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް    C2/142/2020/64-(IUL)142  (27މިނިސްޓްރީ 
( އިޢުލާނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ  2020ސެޕްޓެމްބަރ  

 ދީފައިވާ ކުންފުނިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  
 
 2023  ނޮވެމްބަރ  ޤުބާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  31
 2023  ނޮވެމްބަރ 7785370 އެމް.އެސް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ 32
 2023  ނޮވެމްބަރ 7788584 އުއްމުލްޤުރާ ލިލްޙައްޖު ވަލްޢުމްރާ ޕ.ވ.ޓ. ލޓޑ 33
 2023  ނޮވެމްބަރ 7781238 ޞިރާޠު ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 34
 2023  ނޮވެމްބަރ 7718064 އަސްކޮއި ޙައްޖު ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  35
 2023  ނޮވެމްބަރ 7770871 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޯޔަލް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  36
 

 

ގެ ނަންބަރު  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް    C2/142/2022/67 -(IUL)142  (10މިނިސްޓްރީ 
އަދި 2022ފެބުރުވަރީ    )C2/142/2022/77 -(IUL)142  (27    ީގެ  2022ފެބުރުވަރ  )

ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތައް  އިޢުލާނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން  
  .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ 

   2024މާރިޗް  7778133 ޒާއިރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  37
   2024މާރިޗް  7933905 ރައުޟާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  38
   2024މާރިޗް  7781615 އުޙުދު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  39
   2024މާރިޗް  9476612 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަލް މުސާފިރު  40
 

 

 

 



 
  

 

 

  142-C2/142/2022/150  (03(IUL) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ނަންބަރު
( ގެ އިޢުލާނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ  2022އޮގަސްޓް  

  .އެވަނީއެވެދީފައިވާ ކުންފުނިތައް ތިރީގައި 

 2024އޮގަސްޓް   7774489 އްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަ މަޙަލްދީބް  41
 2024އޮގަސްޓް   7977079 ރައުޟާ ލިލްޙައްޖި ވަލް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  42
 2024އޮގަސްޓް   7907074 ޘާބިތު ލިލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  43

 

 

 

 
 
 
 

 

 


