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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  
  ،   މާލެ              

 ދިވެހިރާއްޖެ.                                          
                          

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ    1444

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު 

ެގންދިއުމަށް .1 މީހުން  ޙައްޖަށް  މީހުން   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޙައްޖަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހުށަހެޅޭނީ  ބިޑް  އެދި 

 ކުންފުނިތަކަށެވެ.    ފުރިހަމަވާޝަރުޠުތައް މާއްދާަގިއވާވަނަ   4( ެގ 2022 މޭ  18ެގންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލު )

ވަނަ  6ެގ  (  2022  މޭ  18)ހުށަހަޅާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލު    ޕްރޮޕޯޒަލް .2

ބުނާ  ވަނަ މާއްދާަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް    6  މާއްދާަގއި ބުނާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

 ލެއް ބާޠިލުވާނެެއވެ. ޒަނަމަ އެ ޕްރޮޕޯވާ ފުރިހަމަނު ށްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަ އެ މާއްދާގައިލިޔެކިޔުންތައް  

އެ ފޮތުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެންމެހައި    ފޮތް ފުރިހަމަކޮށް  ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހަޅާއިރު މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ  ޕްރޮޕޯޒަލް .3

ސަފްޙާއެއްަގއި ފޮތުޕްރޮޕޯޒަލް   ،ކާއެކު ލިޔެކިއުންތަ ހުރިހާ  ޖަހައި  ެގ  ނަންބަރު  އި ތަރުތީބުކޮށްފަ  ،ސުމާރު 

 ވެ. ނެހިމަނައިެގންހާނީ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިޔުމަންޓްތައް ނަންބަރު ޖަ ތަކުަގއިޞަފްޙާ ެއވެ.އޮންނަންވާނެ

ކުރިން    ޕްރޮޕޯޒަލް .4 ވާނެެއވެ.    ޕްރޮޕޯޒަލްހުށަހެޅުމުެގ  ދައްކަން  މިނިސްޓްރީއަށް  ފީ   ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުެގ 

   ( ރުފިޔާއެވެ.ދިހަހާސް) 10,000އަކީ  ހުށަހެޅުމުެގ ފީ



އާ ހަމަ އަށް  2023 ރިޗުމާ 13ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން  2023 މާރިޗު 1 ހުށަހެޅުމުެގ ފީ  ޕްރޮޕޯޒަލް  4.1

ދުވަހެއް ކޮންމެ  ބަންދުނޫން  ހެދުނު  ސަރުކާރު  މިނިސްޓްރީ  12:00  އިން  09:00ެގ  ން އަށް 

 ބަލައިަގންނާނެެއވެ. 

 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުެގ ފީެގ ޮގތުަގއި ދައްކާ ފައިސާ ރީފަންޑު ނުކުރެވޭނެެއވެ.  4.2

ދުވަހުެގ  )ބުރާސްފަތި(    2023    މާރިޗު  02ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކަށް ބާއްާވ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ    ޕްރޮޕޯޒަލް .5

 ަގެއވެ.  1ަގއި މިނިސްޓްރީެގ ީމޓިންގ ރޫމް  10:00

 ަގިއ މިނިސްޓްރީ  10:00ނަ ދުވަހުެގ  ވަ  2023  މާރިޗު  14  ބަލަިއަގތުން އޮންނާނީހުށަހެޅުމާއި    ޕްރޮޕޯޒަލް .6

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްެގ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުަގެއވެ. 

ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިަގތުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލު   ޕްރޮޕޯޒަލް .7

 ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ.   7ެގ ( 2022 މޭ 18)

 18)ތައް އިވެލުއޭޓްކުރުުމަގިއ ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިުއމާބެހޭ އުޞޫލު  ޕްރޮޕޯޒަލް .8

 ވަނަ މާްއދާަގއި ވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ.   8ެގ  ( 2022 މޭ

ންމެ  އިވެލުޭއޓްކުރުމަށްފަހު އެ  ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތައް  ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމަށް ހުއްދަ ދޭނީ  .9

ލިބޭ   ޕޮއިންޓް  ކުންފުންޏަތިނެއް)  3މަތިން  ޮގތުން  ޕޮިއންޓް  ށެވެ.ކަ(  ހުއްދަދޭނެ ެއއްވަރުވެްއޖެނަމަ،    ެގ 

   ތު ލައިެގންނެވެ.އަ ކަޑައަޅާނީ ުގރު  ތައްކުންފުނި

   )ނުވަދިހަ( ކޯޓާެއވެ.  90ހުއްދަ ލިބޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ދޭނީ    ތެރެއިން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ރަސްމީ ކޯޓާ .10

   ދައްކަން ޖެހޭނެެއވެ.  ރުފިޔާ   (ހާސް)ވިހި  20,000ހުއްދަ ލިބޭ ކުންފުނިތަކުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީެގ ޮގތުަގއި   .11

 9ެގ    (2022  މޭ  18)އްދަ ލިބޭ ކުންފުނިތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލު  ހު .12

 ކުރަންވާނެެއވެ. ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމާބެހޭ ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރާނީ ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު   .13

 ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ. 10ެގ    (2022 މޭ 18)އުޞޫލު 

އުޞޫލު   .14 ެގންދިއުމާބެހޭ  މީހުން  ޙައްޖަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކުންފުންޏަކުންވެސް  ކޮންމެ  ލިބޭ   މޭ   18)ހުއްދަ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ އޮފީހެއް ާގއިމުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.   11ެގ  ( 2022



ހައި ކުންފުނިތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމުެގ ހުއްދަ ލިބޭ ެއންމެ .15

އުޞޫލު   ެގންދިއުމާބެހޭ  ކަފޮތާ  ޕްރޮޕޯޒަލްާއއި،    (  2022  މޭ  18)މީހުން  މަޢުލޫމާތު  މި    ރުދާހުަގއި އި، 

 ވާނެެއވެ.  ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް ފުރިހަމަކުރަން

ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމަށް ހުއްދަ ލިބޭ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުންވެސް އެ ކުންފުންޏެްއެގ ހަވާލުަގއި ޙައްޖަށްދާ   .16

ދޭންވާނެއެވެ. ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު އެކަން ފުރިހަމަ ށްވަރު ކޮ އެންމެހައި ޙައްޖުވެރިންނަށް މިނާެގ ތެރެއިން ޖާަގ ކަށަ 

   ނުކުރެވޭނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ، )ދ(  6ެގ ( 2022 މޭ 18)ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލު  .17

 ޮގތުަގއި، އެއް ފަރާތަކަށް، ދެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަވާލެްއ  ، )ތ( ، )ލ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިންެގ

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

ތަކުރާރުވެފަިއވާނަމަ    17.1 ނަން  ފަރާތްތަކުެގ  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އިވެލުއޭޓް    ޕްރޮޕޯޒަލްމި 

  މި މަސްއޫލިއްޔަތު   ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ، )ދ( ، )ތ( ، )ލ( ަގއި  6  އުސޫލުެގ  ނީޕޮއިންޓް ދޭ  ަގއި ކުރުމު

   .ފުރަތަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަަމކަށެވެ ތަރުތީބުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

މަސް  17.2 އެ  ނުލައި،  ފަރާތް  އެ އޫތަކުރާރުވާ  ނެތްނަމަ،  ފަރާތެއް  އެހެން  އަދާކުރުމަށް  ލިއްޔަތު 

މަސް އެ  އަދާކުއޫކުންފުންޏަކުން  ފަރާތެއްެގ  ބަޔާންކޮށްފަފަރާތެއް    ރާނެލިްއޔަތު  އެ  ބަލައި  އިނުާވކަމަށް 

 ބާޠިލުކުރެވޭނެެއވެ.  ޕްރޮޕޯޒަލް

  

 

 އިންސައްތަ ދެވޭ ބައިތަކާއި މިންވަރު  ޕްރޮޕޯޒަލް .18

 މިންވަރު ބައިތައް  #

 %10 ޙައްޖަށް ެގންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު  1

 %85 ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު    2

 %5 ތަޖުރިބާ   3



 

 ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު    18.1

   ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. ައުގތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވޭނީ ޕޮއިންޓް ބަޔަށް މި
 
 ޙާޖީންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް  18.2

 ންނެވެ. އި )ސަތޭކަ( 100ދޭނީ  މިބަޔަށް ޕޮއިންޓު

 ެގ ޢަދަދުދޭ ޕޮއިންޓު ދޭ ދާއިރާ ޕޮއިންޓު #

 22 އެކޮމަޑޭޝަން  1

 8 ދަތުރު ފަތުރު  2

 2 ޙައްޖު ދަތުރުެގ ދިުގމިން  3

 3 ޙައްޖު ކިޓު  4

 15 އެހީތެރިން 5

 19 މަޝާޢިރު 6

 12 ކެއިން ބުއިން  7

 8 ދީނީ ނަސޭޙަތް 8

 7 ސިއްޙީ ޚިދުމަތް 9

 4   ތާރީޚީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ދީނީ އަދި  10

 

 

 

 

 



 

 : ޕޮއިންޓުދިނުން   ފެންވަރަށް   ޚިދުމަތުގެ   ޚިދުމަތާއި،   ފޯރުކޮށްދޭ   ޙާޖީންނަށް 

 ޕޮއިންޓް (   22އެކޮމަޑޭޝަން )   .1

 ޕޮއިންޓް (   14މައްކާގެ އެކޮމަޑޭޝަންގެ ފެންވަރު )   1.1

 ޕޮއިންޓް ( 6ދެމެދުެގ ދުރުމިން: )ހޮޓަލާއި ޙަރަމާ  1.1.1

 6 މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ދުރުމިނަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. 

 

 ޕޮއިންޓް( 4: )ހޮޓެލުެގ ފެންވަރު 1.1.2

ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ.  ލުެގ ތަރީެގ ޢަދަދަށް ބަލައިހޮޓަމި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  4  

 

 ޕޮއިންޓް ( 4)ކޮޓަރީަގއި މީހުން ބައިތިއްބާ ޢަދަދު:  1.1.3

 4 މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މީހުން ބައިތިއްބާ ޢަދަދަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. 

 

 ޕޮއިންޓް (   8މަދީނާގެ އެކޮމަޑޭޝަންގެ ފެންވަރު )   1.2

 ( ޕޮއިންޓް 3: ) ދުރުމިން ދެމެދުެގ ޙަރަމާ ހޮޓަލާއި 1.2.1

 3 ދެވޭނީ ދުރުމިނަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް 

 

 ޕޮއިންޓް( 3ހޮޓެލުެގ ފެންވަރު: ) 1.2.2

ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ.  ހޮޓެލުެގ ތަރީެގ ޢަދަދަށް ބަލައިމި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  3  

 

 



 

 ޕޮއިންޓް ( 2ކޮޓަރީަގއި މީހުން ބައިތިއްބާ ޢަދަދު )  1.2.3

 2 ބައިތިއްބާ ޢަދަދަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މީހުން 

 
 ޕޮއިންޓް (   8ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމު )   .2

 (   ޕޮއިންޓް   1)    އިންތިޒާމު   ފުރުމުގެ   މާލެއިން    2.1

ޙަާވލުވެ ފޮށިތަކާއި  ޗެކިން    ،ޙައްޖުވެރިންެގ  ެގންޮގސް  އެއަރޕޯރޓަށް  ފޮށިތައް  ޚަރަދުަގއި  ކުންފުނީެގ 

 ކުރުމުެގ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
1 

 

 ޕޮއިންޓް (   7)    ފެންވަރު   ދަތުރުފަތުރުގެ    2.2

 ( ޕޮއިންޓް 2)  : ދިުގމިން ދަތުރުެގ ވަިއެގ 2.2.1

 2 ވަުގތަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ 

 

 ( ޕޮއިންޓް 2)  :ފެންވަރު ބަހުެގ ދަތުރުކުރާ  އެތެރޭެގ  ޢަރަބިއްޔާެގ ސަޢުދީ 2.2.2

 2 ވީ ައއި ޕީ ބަސް 

 1 އޭސީ ބަސް 

 

 ޕޮއިންޓް (  3ބަހުަގއިތިބޭ ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިންެގ ޢަދަދު: )  2.2.3

 3  2ކޮންމެ ބަހެއްަގއި ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިންެގ ޢަދަދު  

 2 1ކޮންމެ ބަހެއްަގއި ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިންެގ ޢަދަދު  

 



 

 ޕޮއިންޓް (   2މުއްދަތު: )    ހޭދަވާ   ޢަރަބިއްޔާގައި   ސަޢުދީ   ދަތުރުގައި   ޙައްޖު  .3

 2 މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. 

 

 (   ޕޮއިންޓް   3)    ކިޓް   ޙައްޖު  .4

ފަިއާވންލާ ކޮތަޅު،  ،  ފޮށި، އަތް ދަބަސް، އިޙްރާމް، ދުޢާ ކާޑު، ކުނާ ނުވަތަ ސްލީޕިންގ ބޭްގ، ލަެގޖް ޓެްގ

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ހިލައަޅާ ކޮތަޅު 
3 

 

 (   ޕޮއިންޓް   15: )  އެހީތެރިން  .5

 ( ޕޮއިންޓް 4: ) މުރުޝިދުން ދީނީ  5.1

ބަލައި  ޢަދަދަށް  މުރުޝިދުންެގ  ދީނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް  ބަޔަށް  މި 

 ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ.  
4 

  އޮތް   " ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ "   ދޭ   )ދީނީ މުރުޝިދެއްކަމަށް ބަލާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 

 ފަރާތްތަކެވެ.( 

 ޕޮއިންޓް ( 3ޢަރަބި ބަސް ދަންނަ އެހީތެރިން: )   5.2

މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަރަބި ދަންނަ އެހީތެރިންެގ ޢަދަދަށް ބަލައި 

 ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ.  
3 

  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވައިދީފައިވާ، ، )ޢަރަބި ބަސް އެނގޭކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ

 ގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.( 

 

 



 

 ޕޮއިންޓް ( 3ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ސިއްޙީ އެހީތެރިން: )   5.3

މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ ސިއްޙީ އެހީތެރިންެގ ޢަދަދަށް 

ޕްރޯރާޓާކޮ ޑޮކްޓަރާށެވެ.  ބަލައި  އެއް  އެހީތެރިން  ސިއްޙީ  ދެ  ުގނުމުަގއި  ޮގތުން  )ޢަދަދު    ޕޮއިންޓްެގ 

 އެްއވަރުކަުމަގއި ބެލޭނެެއވެ.( 

3 

 

 ޕޮއިންޓް ( 2ނަރުހުން: )   5.4

 2 މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަރުހުންެގ ޢަދަދަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. 

 

 ( ޕޮއިންޓް 3: ) އެހީތެރިން އެހެނިހެން 5.5

ބަލައި  ޢަދަދަށް  އެހީތެރިންެގ  އެހެނިހެން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް  ބަޔަށް  މި 

 ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. 
3 

 

 ޕޮއިންޓް (   19)    ފެންވަރު   ޚިދުމަތްތަކުގެ   ދޭ   މަޝާޢިރުތަކުގައި  .6

 ޕޮއިންޓް( 4މުޠައްވިފް ޕެކޭޖު )   6.1

 4 1ޕެކޭޖް 

 3 2ޕެކޭޖް 

 2 3ޕެކޭޖް 

 1 4ޕެކޭޖް 

 



 

 ޕޮއިންޓް (  6މިނާ ފޭލިެގތަކުެގ ފެންވަރު )   6.2

 6 ސޯފާ ބެޑް ނުވަތަ ބަންކް ބެޑް ހުރުން.  ،ވަކި އޭސީ  ،ޖިބްސަން ބޯޑު

 3 ސޯފާ ބެޑް ނުވަތަ ބަންކް ބެޑް ހުރުން. ،ވަކި އޭސީ

 2 ސޯފާ ބެޑް ނުވަތަ ބަންކް ބެޑް ހުރުން.

 

 ޕޮއިންޓް ( 3މިނާ ފޭލިެގތަކުަގއި މީހުން ތިބޭ ޢަދަދު )   6.3

 3 މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ، ފޭލިޭގެގ ޮގޅިއެްއަގއި މީހުން ބަިއތިއްބާ ޢަދަދަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. 

 

 ޕޮއިންޓް ( 4ކެއިން ބުއިުމެގ އިންތިޒާމު )   6.4

، ހަީވރު  ލެއްވުމާއެކު  ަގއި ދިވެހި ރަހަޕެކޭޖްަގއި ހިމެނޭ ކެއުމުމަޝާޢިރުަގއި އެކި ަގޑިތަކުަގިއ މުޠައްވިފް  

 ސަޔާއި ލުއިބުއިންތަކާއި މޭވާ ފޯރުކޮށްދިނުން.
4 

މަޝާޢިރުަގއި އެކި ަގޑިތަކުަގިއ މުޠައްވިފް ޕެކޭޖްަގއި ހިމެނޭ ކެއުމާެއކު، ހަވީރު ސަޔާިއ ލުިއބުއިންތަކާިއ  

 މޭވާ ފޯރުކޮށްދިނުން.
3 

ޭމާވ   ލުއިބުއިންތަކާއި  ކެއުމާއެކު،  ހިމެނޭ  ޕެކޭޖްަގއި  މުޠައްވިފް  ަގޑިތަކުަގއި  ެއކި  މަޝާޢިރުަގއި 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
2 

 1 މަޝާޢިރުަގއި ެއކި ަގޑިތަކުަގިއ މުޠައްވިފް ޕެކޭޖްަގއި ހިމެނޭ ކެއުން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 

 



 

 ޕޮއިންޓް ( 2ދަތުރު ފަތުރުެގ އިންތިޒާމު )   6.5

 2 މަޝާޢިރުެގ ދަތުރުތައް ވީ ައިއ ޕީ. ބަހުގައި "ރައްދު ވާޙިދު" ކޮށް ހަމަޖެއްސުން.

 1 މަޝާޢިރުެގ ދަތުރުތައް އޭސީ ބަހުގައި "ރައްދު ވާޙިދު" ކޮށް ހަމަޖެއްސުން. 

 

 

 ޕޮއިންޓް (   12)   މައްކާ   އިންތިޒާމު   ކެއިންބުއިމުގެ  .7

 ޕޮއިންޓް ( 4ކެއުމުެގ މެނިއު )   7.1

 4 ރަހަތައް އެކުލެވޭ ތަފާތު ކެއިންބުއިންތައް ލިބެން ހުރުން. )ދެ ދުވަހުން އެއްދުވަހު( ދިވެހި 

 3 ދިވެހި ރަހަތައް އެކުލެވޭ ތަފާތު ކެއިންބުއިންތައް ލިބެން ހުރުން. )ތިން ދުވަހުން އެއްދުަވހު( 

 2 ދިވެހި ރަހަތައް އެކުލެވޭ ތަފާތު ކެއިންބުއިންތައް ލިބެން ހުރުން. )ހަތަރު ދުވަހުން އެއްދުވަހު( 

 1 )ފަސް ދުވަހުން އެއްދުަވހު( ދިވެހި ރަހަތައް އެކުލެވޭ ތަފާތު ކެއިންބުއިންތައް ލިބެން ހުރުން. 

 

 (  ޕޮއިންޓް 2)  ޮގތް ކާންދޭ  7.2

 2 ކެއުމުެގ ަގޑިތަކުަގއި ބުފޭއިން ކާން ދިނުން އަދި މޭވާ ލިބެން ހުރުން.

 1 ކެއުމުެގ ަގޑިތަކުަގއި ބުފޭއިން ކާން ދިނުން.

 

 ޕޮިއންޓް ( 1ކާންދޭ ވަުގތުތައް )   7.3

 1 ރޭަގނޑު  ،ހަވީރު ،މެންދުރު ،ހެނދުނު

 



 

 ޕޮއިންޓް ( 3ކާންދޭ ވަުގތުތަކުެގ ދިުގމިން )   7.4

 3 މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ކާންދޭ ވަުގތުތަކުެގ ދިުގމިނަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. 

 

 ޕޮއިންޓް ( 2އިންތިޒާމުެގ ފުރިހަމަކަން )   7.5

ަގޑިއިރު ސައި، ކޮފީ،    24ކާ ަގޑިތަކުެގ ބޭރުން ލުިއ ކެުއމެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން އަދި  

 ޖޫސް، ބިސްކޯދު ލިބެން ހުރުން.
2 

 1 ޖޫސް، ބިސްކޯދު ލިބެން ހުރުން. ، ކޮފީ ،ަގޑިއިރު ސައި  24

 

 (   ޕޮއިންޓް   8)    އިންތިޒާމު   ދިނުމުގެ   ނަސޭހަތް   ދީނީ  .8

 ޕޮއިންޓް (  4ތަންތަނާއި ޢަދަދު )   8.1

 ، މިނާަގއި ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު  ،މަދީނާަގއި ރެޔަކާދުވާލު އެއް ފަހަރު  ،މައްކާަގއި ރެޔަކާދުވާލު އެްއ ފަހަރު

 ޢަރަފާތުަގއި ެއއް ފަހަރު.
4 

ފަހަރު އެއް  ފަހަރު  ،މައްކާަގއި ރެޔަކާދުވާލު  މިނާަގއި ރެޔަކާދުވާލު  ދެ    ،މަދީނާަގއި ރެޔަކާދުާވލު އެއް 

 ޢަރަފާތުަގއި ެއއް ފަހަރު. ،ފަހަރު
3 

 ޕޮއިންޓް (  4ޮގތްތައް )   8.2

ބޭނުން ވަުގތަކު ޢިލްމުވެރިންނާއި ުގޅަިއެގން    ، ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމުެގ ފުރުސަތު   ،ޢާންމު ދަރުސް

  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުެގ ފުރުސަތު، ދަތުރުތަކުަގއި ޙާލަތާ ުގޅޭޮގތުން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.  
4 

ދަރުސް ފުރުސަތު،    ،ޢާންމު  ސާފުކުރުމުެގ  މަޢުލޫމާތު  ުގޅައިެގން  ޢިލްމުވެރިންނާއި  ވުަގތަކު  ބޭނުން 

 ުގޅޭޮގތުން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުން .    ދަތުރުތަކުގައި ޙާލަތާ
3 

 



 

 ޕޮއިންޓް (   7)    ފެންވަރު   ޚިދުމަތުގެ   ޞިއްޙީ  .9

 ޕޮއިންޓް ( 3މުޅި ދަތުރުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން )   9.1

 3 ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ އިންތިޒާމު ހޮޓަލާއި، މަޝާޢިރުތަކާިއ، ބަހާއި، ފްލައިޓާއި، ެއއަރޕޯޓުަގއި ހަމަޖެއްސުން. 

 

  ޕޮއިންޓް (  4ޅި ދަތުރުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ަގޑިތައް ) މު  9.2

ަގޑިއިރަށްވުރެ މަދުނުާވނޭހެން ޚިދުމަތް    5  ަގޑި އިރު އޮން ކޯލު ޑޮކްޓަރެއް ހުރުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު  24

 ދޭނެ ޚާއްޞަ ަގޑިތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.  
4 

ަގޑިއިރަށްވުރެ މަދުނުާވނޭހެން ޚިދުމަތް    4ަގޑި އިރު އޮން ކޯލު ޑޮކްޓަރެއް ހުރުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު    24

 ދޭނެ ޚާއްޞަ ަގޑިތަކެއް ހަމަޖެއްސުން. 
3 

ަގޑިއިރަށްވުރެ މަދުނުާވނޭހެން ޚިދުމަތް    2ން، ކޮންމެ ދުވަހަކު  ަގޑި އިރު އޮން ކޯލު ޑޮކްޓަރެއް ހުރު  24

 ދޭނެ ޚާއްޞަ ަގޑިތަކެއް ހަމަޖެއްސުން. 
1 

 

 ޕޮއިންޓް (   4)    ކުރުން   ޒިޔާރަތް   ތަންތަނަށް   ތާރީޚީ   އަދި   ދީނީ  .10

 ، ޝުހަދާއު އުޙުދު  ،ޤުބާ މިސްކިތް  ،ރައުޟާ  ،ރުބަދަޘައުރު ފަ  ،ޙިރާ ފަރުބަދަ  ،މުޒްދަލިފާ  ،ޢަރަފާތު  ،މިނާ

 ދެ ޤިބްލަ މިސްކިތަްއ ޒިޔާރަތް ކުރުން.  ،ކިސްވާ 
4 

ޝުހަދާއު އުޙުދަށް   ،ޤުބާ މިސްކިތް   ،ޘައުރު ފަރުބަދަ، ރައުޟާ  ،ހިރާ ފަރުބަދަ  ،މުޒްދަލިފާ  ،ޢަރަފާތު  ،މިނާ

 ޒިޔާރަތް ކުރުން.  
3 

 

 

 

 



 

 ތަޖުރިބާ 

 ( އިންނެވެ.  ވީސް)ތޭ 23މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ 

 ދޭ ޕޮއިންޓްެގ ޢަދަދު ޕޮއިންޓް ދޭ ދާއިރާ #

 5  ކުންފުނި 1

 4 އިސްވެރިއާ  2

 4 އިސްވެރިާއެގ އެހީތެރިއާ  3

 4 ދީނީ މުރުޝިދު  4

 3 ޑޮކްޓަރ  5

 3 ނަރުސް 6

 

 5ތަޖުރިބާ % 

 ޕޮއިންޓް (   5ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާ )   .11

ބަޔަށް   ބަލައި މި  ޢަދަދަށް  އަހަރުެގ  ެގންޮގސްފަިއވާ  މީހުން  ޙައްޖަށް  ކުންފުނިން  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް 

 ހަރަށެވެ.( އަ  10އިތުވެދިޔަ ޕްރޯރާޓާކޮށެވެ. )މި ބަޔަށް ޕޮިއންޓް ދިނުމުަގއި ބަލާނީ ފާ
 5 

 

 ޕޮއިންޓް (   4އިސްވެރިޔާގެ ތަޖުރިބާ )   .12

ޮގތުަގިއ   ިއސްވެރިއެްއެގ  ކުންފުންޏެއްެގ  ދަތުރުތަކުަގއި  ޢުމްރާ  ޙައްޖާއި  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  ބަޔަށް  މި 

)ދަތުރުެގ ޢަދަދު ުގނުމުަގއި ޢުމްރާެގ ދެ ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުެގ ޢަދަދަށް ބަލައި ޕްރޯރާޓާ ކޮށެވެ.  

 އެވެ.( ދަތުރާއި ޙައްޖުެގ އެއް ދަތުރުެގ ތަޖުރިބާއާ އެްއވަރުކަުމގައި ބެލޭނެ

4 

 

 



 ޕޮއިންޓް (   4އިސްވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ  )   .13

މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުަގއި ކުންފުންޏެއްެގ އިސްވެރިެއްއެގ ޮގތުަގއި ނުވަތަ 

ބަލައި  ޢަދަދަށް  ދަތުރުތަކުެގ  ކޮށްފައިވާ  ޮގތުަގއި  އެހީތެރިއެްއެގ  އިސްވެރިެއއްެގ  ދަތުރެއްެގ  ޙައްޖު 

ޕްރޯރާޓާ ކޮށެވެ. )ދަތުރުެގ ޢަދަދު ުގނުމުަގއި ޢުމްރާެގ ދެ ދަތުރާއި ޙައްޖުެގ އެއް ދަތުރުެގ ތަޖުރިބާއާ 

 އެްއވަރުކަުމަގއި ބެލޭނެެއވެ.( 

4 

 ޕޮއިންޓް (   4ދީނީ މުރުޝިދު )   .14

ޮގތުަގއި   މުރުޝިދެއްެގ  ދީނީ  ދަތުރުތަކުަގއި  ޢުމްރާ  ޙައްޖާއި  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  ބަޔަށް  ކޮށްފަިއާވ  މި 

 ޕްރޯރާޓާ ކޮށެވެ. ެއކަކަށް ވުރެ ިގނަ މީހުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓް  ދަތުރުތަކުެގ ޢަދަދަށް ބަލައި

 ދިނުމުަގއި އެ ހުރިހާ ފަރާތެްއެގ އަހަރު ެއއްކޮށް ުގނޭނެެއވެ. 

4 

 

 ޕޮއިންޓް (   3ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ )  ޑޮކްޓަރުގެ   .15

ލިބިފައިވާ  މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ   ޮގތުަގއި  ޮގތުަގއި ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިެއއްެގ  ޑޮކްޓަރެއްެގ 

  ށް ވުރެ ިގނަވާނަމައެެވ.އަހަރަ  2 ދާއިރާެގ ތަޖުރިބާެގ
3 

 

 ޕޮއިންޓް (   3)    ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ   ނަރުސް  .16

ޮގތުަގއި ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެްއެގ ޮގތުަގއި ލިބިފައިވާ    ނަރުހެއްެގ މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ

ށް ވުރެ ިގނަވާނަމައެެވ. އަހަރަ  2 ދާއިރާެގ ތަޖުރިބާެގ  
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