
 
  

        

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް  
     ،މާލެ

 ދިެވހިރާއްޖެ 

 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙުމަދުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  5ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 3322512ފެކްސް ، 3022200،  3323224ޓެލެފޯނު: 

 www.tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް:  info@tourism.gov.mv މެއިލް: -އީ
 

އަށް ކޮރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް އަދި ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މިމިނިސްޓްރީއާއި    16-14ޖޫން    2022
ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޮގަނައިޒޭޝަން )ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ( އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް  

 މާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ހޯދު   ފަރާތެއް   ކޮށްދޭނެ 
 88-ADHR/88/2022/49(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1
ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި  އަށް ކް  16-14ޖޫން    2022މި މަސައްކަތަކީ   ރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް އަދި 

ޓޫރިޒަމް   ވޯލްޑް  ހަމަޖެހިފައިވާ މިމިނިސްޓްރީއާއި  ޭބއްވުމަށް  ގުޅިގެން  އާއި  )ޔޫ.އެން.ޑަްބލިޔު.ޓީ.އޯ(  އޮގަނައިޒޭޝަން 
 އިވެންޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

 އެނެކްސް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  ވަގުތީ ތާވަލެއް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ  -
ކަށަވަރުވުމުން    ކުގައިއިވެންޓުތަ - ފަރާތްތައް  އަންނާނެކަން  ަބއިވެރިވާނެ  ަބދަލުތަކެއް  ތާވަލަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާނެ ގޮތް  .2
ދަތުރުތައްކޮންމެ  އަގުހުށަހަޅަންވާނީ   - ދެންހުރި  އަދި  )ވީ.އައި.ޕީ  ވަކިން  އެނގޭނެހެން  ވަކިން(    ދަތުރުތަކަށް  އަގު 

 ލަ އަގެވެ.ޖެހޭ ޖުމް ކަށްދަތުރަހުރިހާ 
 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަގުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނަންވާނެއެވެ.  -
ޅާ ީބލަންހުށަހަ  އިތުރު ކަންކަމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް  އަގު ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންވީ -

 ގައި ަބޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާއްމު އިރުޝާދު
 

 މާކިންގ ކްރައިޓީރިއާ  .3
 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް މާކުސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކަށް ަބލައިގެންނެވެ. 

 80%  މަސައްކަތުގެ އަގަށް -
 20% މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށް -

 ސްދެވޭނެ ޖުމުލަ މާކު ތަފްޞީލް  ދާއިރާ

 80 މަކުސް ލިޭބނެއެވެ.ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް ގިނަ  އަގަށް ގެމަސައްކަތު

mailto:info@maldivestourism.gov.mv
http://www.tourism.gov.mv/
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ދިވެހިރާއްޖެ މަދު މަގު، މާލެ،  ހު ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް     
   332  2512ފެކްސް     ،  200 3022، 207 3022ޓެލެފޯން: 

  www.tourism.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ  info@tourism.gov.mv  :ްއީ -މެއިލ 
 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށް

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން   ގެއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިާބވަތު  5ފާއިތުވި  
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ލިޔުން  ލިޔެކިޔުމުގައި  އަންގައިދޭ  އެފަދަ 

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި   ސިޓީފަދަ  ރެފަރަންސް  ކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ 
ާބވަތް އަހަރުތައް ،  މަސައްކަތުގެ  ކުރި  މަސައްކަތް  އަދި  މުއްދަތު 

 އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ. 
ރިފަރެންސަށް ވުރެ  05ޕޮއިންޓެވެ.  3ނީ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް ދެވޭ

 ގިނަވާނަމަ ފުލް ޕޮއިންޓް ލިޭބނެއެވެ.

20 

 
 މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން  .4

ަބއްދަލުމަޢުލޫމާ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި  މި ދިނުމުގެ  ގައި    10:00ދުވަހުގެ    ުބރާސްފަތި ވާ    2022  ޖޫން  02  ވުމެއްތު 
 މިމިނިސްޓްރީގައި ޭބއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 
 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .5

 ތަން  ގަޑި  ރީޚް ތާ  ހަރަކާތް 

 11:00 ( ުބދަ) 2022ޖޫން  06 ބީލަން ހުށަހެޅުން/ހުޅުވުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 ވަނަ ފަންގިފިލާ(  5)ވެލާނާގެ، 

 
 ފޯކަލް ޕޮއިންޓް  .6

  12:00ދުވަހުގެ    ވަނަ  2022ޖޫން    05  ޭބނުންފުޅުވާނަމަ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި  މި
 ކުރިން ތިރީގައި ަބޔާން ކުރެވިފައި އެވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 އިޔާޒުهللا ޢަްބދު: ނަން
 2267-302: ނަންަބރު ގުޅޭނެ

 abdulla.iyaz@tourism.gov.mv މެއިލް: -އީ
 
 
 
 
 
 

http://www.tourism.gov.mv/
mailto:info@maldivestourism.gov.mv
mailto:abdulla.iyaz@tourism.gov.mv
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ދިވެހިރާއްޖެ މަދު މަގު، މާލެ،  ހު ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް     
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  www.tourism.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ  info@tourism.gov.mv  :ްއީ -މެއިލ 
 

 
ANNEX 1 

11th June 2022 

14:00 – Male’ to Crossroads – 35 pax  

17:00  - Crossroads  to Male’ – 35 pax 

 

12th June 2022 

14:00 – Male’ to Crossroads – 35 pax  

17:00  - Crossroads  to Male’ – 35 pax 

 

13th June 2022 

14:00 – Male’ to Crossroads – 35 pax  

16:00 - Male’ to Crossroads – 30 pax 

17:00  - Crossroads  to Male’ – 35 pax 

 

14th June 2022 

 

07:30  - Male’ Crossroads – 30 pax 

08:00 – Male’ to Crossroads – 50 Pax 

07:50 – Paradise to crossroads – 20 pax 

09:40 – Male’ to Crossroads – 30 pax (VVIP) 

 

14:00 – Male’ to Crossroads – 20 Pax 

14:30 –Crossroads  to Male’ – 15 Pax 

14:30 – Crossroads  to Paradise – 15 Pax 

 

17:45 –Crossroads  to Male’ – 60 Pax 

17:45 –Crossroads  to Male’ – 30 pax (VVIP) 

 

18:30 - Male’ - Crossroads – 150 pax 

18:30 - Paradise to crossroads – 15 pax 

18:40 – Male’ to Crossroads – 40 pax (VVIP) 

 

21:15 – Crossroads  to Male’ – 40 pax (VVIP) 

21:30 - Crossroads  to Male’ – 200 pax 

21:30 - Crossroads  to Paradise – 20 pax 

 

 

15th June 2022 

 

07:30  - Male’ Crossroads – 30 pax 

08:00 – Male’ to Crossroads – 250 Pax 

07:50 – Paradise to crossroads – 20 pax 

09:40 – Male’ to Crossroads – 50 pax (VVIP) 

 

14:30 – Crossroads  to Male’ – 250 Pax 

14:30 – Crossroads  to Paradise – 20 pax 

14:30 – Crossroads  to Male’ – 50 pax (VVIP) 

15:00  - Crossroads  to Male’ – 30 pax 

 

 

 

http://www.tourism.gov.mv/
mailto:info@maldivestourism.gov.mv
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16th June 2022 

 

08:30 – Male’ to Crossroads – 15 pax 

09:30 – Male’ to Paradise – 30 Pax 

09:15  - Male’ to Crossroads – 100 pax 

09:15 – Male’ to Paradise – 125 Pax 

07:15 – Crossroads  to Paradise – 75 pax 

09:30 – Male’ to Paradise – 20 pax (VVIP) 

09:40  - Male’ to Crossroads – 20 pax (VVIP) 

 

12:45  - Crossroads  to Male’ – 100 pax 

12:45 – Paradise to Male’ – 125 Pax 

12:45 – Paradise to crossroads – 75 pax 

12:45 – Paradise to Male’– 20 pax (VVIP) 

12:45  - Crossroads  to Male’ – 20 pax (VVIP) 

13:30 – Crossroads  to Male’ – 15 pax 

13:30 – Paradise to Male’– 30 Pax 

 

17:45  - Male’ to Crossroads – 35 pax 

18:30 - Male’ to Crossroads – 200 pax 

18:30 - Paradise to crossroads – 20 pax  

18:40 – Male’ to Crossroads – 60 pax (VVIP) 

 

21:45 – Crossroads  to Male’ – 60 pax (VVIP) 

21:50 - Crossroads  to Male’ – 200 pax 

21:50 -  Crossroads  to Paradise – 20 pax 

22:30  - Crossroads to Male’ - 35 pax 

 

17th June 2022 

14:00 – Male’ to Crossroads – 35 pax  

17:00  - Crossroads  to Male’ – 65 pax 

 
• Aforementioned details are an estimated scheduled and numbers. It is subjected to change according 

to the number of registration and place of accommodation.  

 

http://www.tourism.gov.mv/
mailto:info@maldivestourism.gov.mv

