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ސަފްޙ 5

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 .0ރިޕޯޓު ފެށުން
ޢލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބުޙނަހޫ ވަތަޢލ އަށް ޙަމްދ ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އަދި ކައުނަބިއްޔ މުޙައްމަދުގެފނަށއި އެކަލޭގެފނުންގެ
ބންނަށް ޞަލަވތއި ސަލމް ލެއްވުން އެދި ދުޢ ކުރަމެވެ.
އލުންނއި އަޞްހ ު
މިރިޕޯޓުގައި  9102ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރ އިން ކޮށްފައިވ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލޞގެ އިތުރުން  9191ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް
ރޭވިފައިވ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވނެއެވެ.

ސަފްޙ 6

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 .9އޮފސް ހިންގުން
 9.0އޮފސް އުފެއްދުން
އން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިދފައިވ ބރުގެ ދަށުންނއި،
ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު އަސސގެ  49ވަނަ މއްދގެ (ބ) ި
ގ  9ވަނަ މއްދއިން ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން،
ފޝަލް ކަންތައް) ޗެޕްޓަރ ެ 0
ނންބަރު 0/68ޖ( .އޮ ި
ޤނޫނު ަ
ދލުކުރައްވައި
ބ ަ
ދށަށް ަ
ނތަން މި މިނިސްޓްރގެ ަ
ހންގަމުންދިޔަ ތަ ް
މިނިސްޓްރ އޮފް ލގަލް ރިފޯމް އޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއި އެމިނިސްޓްރގެ ދަށުން ި
ނ
ސިވިލްއޭވިއޭޝަނބެހޭބައި މި މިނިސްޓްރން ނަންގަވައި ،މި މިނިސްޓްރގެ ނަން މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނު ް
ރ  9118ގައި ވަނ ބަދަލުކުރައްވފައެވެ.
މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނަމަށް  03ނޮވެންބަ ު
ށގެން މިނިސްޓްރ އޮފް ޓްރންސްޕޯޓް
މންދިޔަ ޤައުމ އަރުޝފު  9109ޖަނަވަރ  30ވަނަ ދުވަހުން ފެ ި
މި މިނިސްޓްރގެ ދަށުން ހިނގަ ު
ގތުގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ހަމަޖައްސަވައި ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު
ނ ހިނގަމުންދ ތަނެއްގެ ޮ
ށ ް
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދަ ު
އަސސގެ  039ވަނަ މއްދއިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތް  19ފެބްރުވަރ

9109

ގައި އަލުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
އަދި އައު ޤނޫނު އަސސގެ ފަހުން ވުޖޫދަށް އައި ބައެއް ޤނޫނުތަކ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވ ބައެއް މުއައްސަސތަކުގެ މަސައްކަތުގެ
ތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރގެ ދަށުން ހިނގަމުން ގެންދިޔަ ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން ކުރަމުންދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭތ ސަރުކރުގެ
ވަކި އިދރއެއް ޤއިމްކުރައްވައިގެން ކުރަން އެކަށގެންވހައި ފުޅ ދއިރއެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެޑިޕޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ނެތްކަން ފހަގަކުރައްވައި ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު އަސސގެ  006ވަނަ މއްދއިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔރުގެ
ދަށުން މި މިނިސްޓްރގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން  95ނޮވެންބަރު 9109އިން ފެށިގެން އުވލެއްވުމއި ގުޅިގެން
މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ހިންގުން ޙަވލުކުރެވިފައިވ ތަންތަނަކ ،ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އޓްސް ،ޤައުމ
ކުތުބުޚނ ،ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ،ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
ގ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު އަސސގެ  006ވަނަ މއްދގެ (ހ) އިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ އިޚްތިޔރު ެ
ރ  07ވަނަ
ވންބަ ު
ލންހަމަޖެއްސެވުމގުޅިގެން 9103 ،ނޮ ެ
ނތަން އަ ު
މންދ ތަ ް
އ އެވުޒރތަކުގެ ދަށުން ހިނގަ ު
ދަށުން ،ސަރުކރުގެ ވުޒރތަކ ި
ލ ކުރައްވައި،
ދުވަހުން ފެށިގެން " މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް"ގެ ނަމަށް ބަދަ ު
އެތރޚުންފެށިގެން މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތުގެ ލިސްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަވައި އރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއި މޑިއ އގުޅޭ މަސައްކަތްތައް
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ގންދަވ ގޮތައް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ
މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން ބަލަހައްޓަވަމުން ެ
ޤނޫނު އަސސގެ  039ވަނަ މއްދއިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތް 17
އން
ނނު އަސސގެ  006ވަނަ މއްދގެ (ހ) ި
ދވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤ ޫ
ކރެއްވެވިއެވެ .އަދި އޭގެފަހުން ި
ބދަލު ު
ޖަނަވަރ  9104ގައި ަ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން ،މިނިސްޓްރ އޮފް ޓްރންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އުވލެއްވުމ ގުޅިގެން
ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު އަސސގެ  039ވަނަ މއްދއިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން މި
މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތް  02ޖޫން  9104ގައި ބަދަލު ކުރައްވަވ ރޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރގެ
ނ ގެނެވުނު ބަދަލުގެނެވިފައިވަނ ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު އަސސގެ
ދަށުން ކުރ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އަދިމިހތަނަށް އެންމެފަހު ް
ހ
 039ވަނަ މއްދއިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން  ،ސަރަޙައްދ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤ ކުރުމބެ ޭ
ސިޔސަތު ކަނޑައެޅުމއި ،ސަރަޙައްދ ވައިގެ ބަނދަރު ތަކުން ދެވޭ ވައިގެ ޚިދުމަތްތަކއި ،އެޚިދުމަތްތަކ ގުޅޭ ވިޔަފރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔސަތު
ނންވ އިންފްރސްޓްރަކްޗަރ ބިނކޮށް ތަރައްޤ
ކަނޑައެޅުމއި ،ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤކުރނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމއި ،އެބަނދަރުތަކަށް ބޭ ު
ކުރުމއި ،ރއްޖޭގެ މަދަނ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދއިރގެ ޙލަތު ދިރސކުރުމަކ  9104އޮގަސްޓު  09އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރގެ
މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

އން
ގ (ހ) ި
ނ އަސސގެ  006ވަނަ މއްދ ެ
ވހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫ ު
އަދި އޭގެފަހުން ދި ެ

ރ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން ،މި މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވފައިވަނ  08ނޮވެންބަ ު
 9102ގައެވެ.

 9.9އޮފހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް
ނސްޓްރއއި
މތިން ،މި މި ި
ނބަރު  )9102ގައި ވގޮތުގެ ަ
ނބަރު  08( 1-PAR/88/2019/103ނޮވެ ް
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޮފހުގެ ސިޓ ނަ ް
ޙަވލުކުރެވިފައިވ މަސައްކަތްތައް ތިރގައި އެވަނއެވެ.


ގ މަތިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި އިންވެސްޓްކުރ ފަރތްތަކުގެ އިތުބރު ހޯދައި ،އިންވެސްޓްކުރ ފަރތްތަކުން ޝައުޤުވެރިވ ގޮތެއް ެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ ބައްޓަން ކުރުން.



ރއްޖެއަކ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި "ޕޮޒިޝަން" ކުރުމއި"،ބްރޭންޑް" ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ އެންމެހައި އުސޫލްތައް
ކަނޑައެޅުން.



ލބޭ އމްދަނ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރވައި ހިންގުން.
ފަތުރުވެރިކަމުން ދައުލަތަށް ި
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ބނުންވ
ބހޭ ޤނޫނުތައް އެކުލަވައިލުމަށް ޭ
ދތައް ހިންގުމއި ،ފަތުރުވެރިކަމ ެ
ޖހޭ ޤަވޢިދުތައް ހަދައި ،އެގަވޢި ު
ދން ެ
ފަތުރުވެރިކަމބެހޭގޮތުން ހަ ަ
ނން.
ފަންނ އެހ ފޯރުކޮށްދި ު



ރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހރު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޤަވޢިދުތަކއި އުސޫލްތައް ހަދައި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.



ހ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔރުކުރުން.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ ތަރައްޤވަމުންދ ގޮތް ދިރސކޮށް ،ކަމބެ ޭ



ތންތަން
ށން މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްގެން ހުއްދަ ދޫކުރަންޖެހޭ ަ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤނޫނުގެ ދަ ު
ރަޖިސްޓްރކޮށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދޫކުރުން.



ނނުތަކއި
ދިވެހިރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރކުރ ތަންތަން ހިންގަނ ދިވެހިރއްޖޭގެ ޤ ޫ
ގންދިއުން.
ދފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ،ޤަވޢިދުން އެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުން ެ
ބލުމއި ،އެތަންތަނުގެ ަ
ޤަވއިދުތަކ އެއްގޮތަށްތޯ ެ



ދފްތަރެއް
ނ ކުއްޔަށް ދޫކުރނޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެތަންތަނުގެ ަ
ތންތަ ް
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގކުރުމަށް ބިންބިމއި ،ރަށްރަށއިަ ،
މން ގެންދިއުން.
އެކުލަވައިލައި ،ޤަވއިދުން އެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަ ު




އން.
ތރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދި ު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި މަސައްކަތްކުރ މހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ،ޤަވއިދުން އެ ދަފް ަ
ދވެރިވެދނެ ޙދިސތަކުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތަށް މެ ު

ރައްކތެރިވުމއި ،އެފަދަ ޙދިސއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންސނުންގެ

އންތައް
ދންޖެހޭ ޤަވއިދުތަކއި ،ގައިޑްލަ ި
ފުރނަ ސަލމަތްކުރުމއި ،އެފަދަ ޙދިސއަކުން ލިބިދނެ މއްދ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަ ަ
ހަދައި ހިންގުން.


ރއްޖޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރސތައްކޮށް ،އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލައި ،ކަމބެހޭ ފަރތްތަކ
ގުޅިގެން އެ ޕްލޭންތައް ތަންފޒްކުރުން.



ނ
ށ ތަރައްޤކޮށް ފުޅކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރސތކޮށް ،ޢަމަލގޮތު ް
ޓނެވިގޮތަކަ ް
ދިވެހިރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތު ދެމެހެއް ެ
އެކަންތައްތައް ހިންގުން.



ނހިފައިގެން
ނ ް
ޅ ރެކޯޑުތައް ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖއއި މިނޫންވެސް ޒަމނ ވަޞލަތްތަކުގެ ބޭ ު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތގު ޭ
ރައްކތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



ދިވެހިރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއގުޅޭ ތަފސްހިސބު އެއްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ،ރިޕޯޓްތައް ތައްޔރުކޮށް ،ޤަވއިދުން ޝއިޢުކުރުން.



ނބަރު ( 2/99ދިވެހިރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު)ގެ  05ވަނަ މއްދގައި ހިމަނފައިވ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ޤނޫނު ނަ ް



ޓން.
ޖހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއް ު
މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކއި ގުޅިގެން ،ޤނޫނގޮތުން ހިންގަން ެ

ސަފްޙ 9

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .3ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް
 3.0ރަޖިސްޓްރގައިވ މަޤމުތަކަށް އައިސްފައިވ ބަދަލު
ތރޚ ް

އުނި

އިތުރު

މަޤމް
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 04ޖަނަވަރ 9102

--

10

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 04ޖަނަވަރ 9102

10

--

އެސޯސިއޭޓް ލގަލް ކައުންސެލް

 96ފެބްރުވަރ 9102

--

10

ސނިއަރ ލގަލް އޮފިސަރ

 96ފެބްރުވަރ 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 90އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

 90އޮގަސްޓު 9102

10

--

ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ

 90އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ

 90އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑެޕިއުޓ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑެޕިއުޓ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސޯސިއޭޓް ލގަލް ކައުންސެލް

 99އޮގސްޓު 9102

10

--

ޑިރެކްޓަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑިރެކްޓަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ނ
ސްޓެޓިސްޓޝަ ް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ސަފްޙ 10

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ސނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ސނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޓ އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް އެންވަޔަރަންމަން ް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑިރެކްޓަރ ،ފައިނޭންސް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑިރެކްޓަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނޝަން

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރމަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޑެޕިއުޓ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ

 99އޮގަސްޓު 9102

10

--

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 98އޮގަސްޓު 9102

10

--

އެސޯސިއޭޓް ލގަލް ކައުންސެލް

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ސނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ސނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ސނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ސަފްޙ 11

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ސނިއަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 10އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ސނިއަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ނލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ
އިންޓަނޭޝަ ަ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

ނލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ
އިންޓަނޭޝަ ަ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

--

10

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ސނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ސނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 06އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 94އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

މަސައްކަތު

 94އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 94އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ސަފްޙ 12

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ރިސަރޗް އޮފިސަރ

 94އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ލގަލް އޮފިސަރ

 94އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 94އޮކްޓޫބަރު 9102

10

--

ބޗް ސްކައުޓް

 90ނޮވެންބަރު 9102

--

51

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 0ޑިސެންބަރު 9102

10

--

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 0ޑިސެންބަރު 9102

--

10

 3.9ސެކްރެޓެރ އިން ފެށިގެން މަތގެ މަޤމުތަކަށް އައިސްފައިވ ބަދަލު
އަލަށް ވަޒފ ދެވުނު މަޤމުތައް:


ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގމު ،ވ .ނަޖަފް  /ކ .މލެ ،އަލްފޟިލ ޢއިޝަތު ނަޞރަށް  16ފެބްރުވަރ  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގމު ،މއ .ފުފޫގެ  /ކ .މލެ ،އަލްފޟިލ އމިނަތު ނިހމ އަށް  97ފެބްރުވަރ
 9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގމު  /ބަހރުގެ ،ރ .މދޫ ،އަލްފޟިލ ނޫރ އަފފަށް  90މރޗް  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގމް ،ހުޅުމލެ ފްލެޓް  / 18-3-5ހުޅުމލެ ،އަލްފޟިލ ފތިމަތް ޔސިރ އަށް  93އޭޕްރިލް  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަގމު  /ޑައިމަންޑްވިލ ،ގދ .ފިޔޯރ އަލްފޟިލ ލުބްނ މުޙައްމަދަށް  09މެއި  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގމު  /ގ .ދޮންބިލަތްގެ ،ކ .މލެ ،އަލްފޟިލ ފޠިމަތު ސިންޔ އަޙްމަދަށް  09މެއި
 9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



ލގަލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގމު ،ޑޭލައިޓް  /ކ .ގުޅި ،އަލްފޟިލ ފތިމތް ޢަރަފ ޢމިރު އަށް  93ޖޫން  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގމު ،ސަވ  /ގއ .ކޮނޑޭ ،އަލްފޟިލް މުހައްމަދް ބިލލް ސައުދުﷲ އަށް  4ޖުލައި  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



މަސައްކަތު މހގެ މަގމު ،ވައިޖެހޭގެ  /ނ.މފަރު ،އަލްފޟިލ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ އަށް  4ޖުލައި  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރގެ މަގމު  /ވ .އއަލި ،މލެ ،އަލްފޟިލ ޢއިޝަތު ސޫޒަން ޙަނފަށް  95ޖުލައި  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގ މަގމު ،ޕެލަސް  /ލ .ހިތަދޫ ،އަލްފޟިލ އިޝްރ ޢަބްދުލްހދ އަށް  91އޮގަސްޓު  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.
ސަފްޙ 13

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް



އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގމު ،ހިއްސ  /ގދ .ވދޫ،

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

އަލްފޟިލ މިލްނ ޢަބްދުލްމުޙްސިނަށް 09 ،ނޮވެންބަރު 9102ގައި

ދެއްވިއެވެ.


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގމު ،މޯނިންސަން  /ށ .ކޮމަންޑޫ ،އަލްފޟިލ ޢއިޝަތު ޢލިޔ އަށް  09ނޮވެންބަރު  9102ގައި
ދެއްވިއެވެ.



ލގަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގމު ،ހރޯގެ  /ގދ .މަޑަވެލި ،އަލްފޟިލ ޢިއްފ މުޙައްމަދަށް  94ނޮވެންބަރު  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގމު ،ކަށިމގެ  /ސ .ހުޅުދޫ ،އަލްފޟިލ ޢއިޝަތު ޒިލްމ އަށް  19ޑިސެންބަރު  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.



އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގމު ،ގ .ޝެނަން  /މލެ ،އަލްފޟިލ ޒައިނ ޢަލ އަށް  08ޑިސެންބަރު  9102ގައި ދެއްވިއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒފ ދެވުނު މަޤމުތައް:


އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤމު ،މ .އޯކިޑްވިލ  /ކ .މލެ އަލްފޟިލ ފޠިމަތު ނައިޝން ޢަލ އަށް  01ފެބްރުވަރ
 9102ގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.



އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤމު ،އުލްފަތު ،ސ .ފޭދޫ  /އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު އަލްމސް ޝަރފަށް  03ފެބްރުވަރ 9102
ގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ބަދަލުކުރެވުނު މަގމްތައް:


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގމުގައި ހުންނެވި ޗންދަނގެ  /ހދ .ވައިކަރަދޫ އަލްފޟިލ މަރްޔަމް ރިފ 99
މެއި  9102ގައި މި މިނިސްޓްރގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.



އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ގްރންލޭކް  /ސ .ހިތަދޫ ،އަލްފޟިލ

އައިޝަތް އަސްނ ރޖަނަލް

ހޮސްޕިޓަލް  /ސ .ހިތަދޫ ގެ ކްލިނިކަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގމަށް  18އޮގަސްޓު  9102ގައި ބަދަލުކުރެއްވި.


މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގމުގައި ހުންނެވި ސިތުރ  /ށ .ކޮމަންޑޫ އަލްފޟިލ އުސ އިބްރހމް،
 02އޮގަސްޓު  9102ގައި މި މިނިސްޓްރގެ ލގަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ސަފްޙ 14

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ވަޒފއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން:


ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގމުގައި ހުންނެވި މތިލަ  /ބ .އޭދަފުށި އަލްފޟިލ މުޒުނ ޚަލލު އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން  07ފެބްރުވަރ
 9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



ޑިރެކްޓަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި މ.ފަހިދޫ  /ކ.މލެ އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްސނު އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން  3މރޗް  9102ގައި
ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި މއ .ފުފޫގެ  /ކ .މލެ ،އަލްފޟިލ އމިނަތު ނިހމ އެދިވަޑައިގަތުމއި
ގުޅިގެން  30މރިޗު  9102ވަޒފައިން ވަކިކުރި.



އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ބަހރުގެ  /ރ .މދޫ އަލްފޟިލ ނޫރ ޢަފފް އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން  90އޭޕްރިލް
 9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ހުޅުމލެ ފްލެޓް ނަނބަރު  / 18-3-5ހުޅުމލެ ،އަލްފޟިލ ފތިމަތް ޔސިރ އެދިވަޑައިގަތުމއި
ގުޅިގެން  04މެއި  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤމުގައި ހުންނެވި މ .އޯކިޑްވިލ  /ކ .މލެ އަލްފޟިލ ފޠިމަތު ނައިޝން ޢަލ
ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު ހަމަވުމ ގުޅިގެން  30މެއި  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)ގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ޒޮސްޓ  /ހއ .ކެލ ،އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްމދު އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން
 98އޮގަސްޓު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



ލގަލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ޑޭލައިޓް ،ކ.ގުޅި އަލްފޟިލ

ފޠިމަތު ޢަރަފ ޢމިރު އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން 94

ސެޕްޓެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.


ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ސަވ ،ގއ .ކޮނޑޭ އަޟްފލިލް މުހައްމަދު ބިލލު ސައުދުﷲ އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން 96
ސެޕްޓެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ގ.ހލަމް  /ކ .މލެ އަލްފޟިލ ޠަމނަތު އައްޔޫބް އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން  04އޮކްޓޫބަރު
 9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި



އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ލިލމގެ ،ސ.މަރަދޫފެދޫ ،އަލްފޟިލ ޢއިޝަތު ނަބލ ޒަރރު އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން
 07ނޮވެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.

ސަފްޙ 15

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް



އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ފިލިގަސްދޮށުގެ  /ގއ .މމެންދޫ ،އަލްފޟިލ އމިނަތު ރަޝދ
އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން  94ނޮވެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ލަކްސްލން  /ހއ .ތަކަންދޫ ،އަލްފޟިލ ސުމ މުޙައްމަދު އެދިވަޑައިގަތުމއި
ގުޅިގެން  9ޑިސެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި މއ .ފޭރިގެ  /ކ.މލެ ،އަލްފޟިލ އމިނަތު ޝަޒްރ އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން 3
ޑިސެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤމުގައި ހުންނެވި މ .ވރޭވިލ އަލްފޟިލ ޢއިޝަތު ޢަލ ސިވިލް ސަރިވސް ޤަވއިދު 9104ގެ  992ވަނަ
މއްދގެ (ށ) އަށް ރިޢޔަތްކޮށް ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 9117/5ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤނޫނު) ގެ  42ވަނަ މއްދގެ (ހ) އިން
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވ އިޚްތިޔރުގެ ދަށުން ،އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން ވަޒފއިން މުސްކުޅިކޮށް  15ޑިސެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން
ވަކިކުރި.



މަސައްކަތު މަގމުގައި ހުންނެވި ވައިޖެހޭގެ  /ނ .މފަރު ،އަލްފޟިލ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން  5ޑިސެންބަރު 9102
ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ޕެލަސް ،ލ .ހިތަދޫ ،އަލްފޟިލ އިޝްރ ޢަބްދުލްހދ އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން 07
ޑިސެންބަރު  9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރި.



ކޮލިޓ އޮޑިޓިން އޮފިސަރގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ނޫމގެ  /ސ .ފޭދޫ ،އަލްފޟިލ އމިނަތު ޝިފޒ އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެން 99
ޑިސެންބަރު  9102ގައި ވަކިކުރި.

ސިޔސ މަގމުތަކަށް އައިސްފައިވ ބަދަލުތައް:


މިނިސްޓަރގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގމު ،ރަންދން  /ސ .މދޫ ،އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސނަށް 01 ،ފެބްރުވަރ

9102

ގައި ދެއްވި.


ސނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަގމު ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ ،6280 .އަލްފޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދަށް 02 ،ފެބްރުވަރ 9102
ގައި ދެއްވި.



ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރގެ މަގމު ،އސްތނ  /ސ .ފޭދޫ ،އަލްފޟިލް އިބްރހމް ފަރުހަދަށް 95 ،މރިޗު  9102ގައި ދެއްވި.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް



އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ޑިރެކްޓަރ ،ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ މަގމު ،އަޅިވިލގެ  /ކ .ހިންމަފުށި ،އަލްފޟިލ ފޠިމަތު ނިއުޝ އަށް  08އެޕްރލް  9102ގައި ދެއްވި.



ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރގެ މަގމު ،ވދއގެ /



މިނިސްޓަރުގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގމުގައި ހުންނެވި ރަންދން  /ސ .މދޫ ،އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސނު 10 ،ޖުލައި

ގއ .ވިލިނގިލި ،އަލްފޟިލ ރިފޢަތު ރަޝދަށް 03 ،ޖޫން  9102ގައި ދެއްވި.

 9102ގައި ވަޒފއިން ވަކިކުރެއްވި.


ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރގެ މަގމު ރަންދން  /ސ .މދޫ ،އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސނަށް  90ޖުލައި  9102ގައި ދެއްވި.



ސނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަގމު ،ބަނަފްސގެ  /ޢަލ ރައްޒނަށް  95އޮގަސްޓު  9102ގައި ދެއްވި.



އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަގމު ،އޯޓަމްވދ  /ހއ .ދިއްދޫ އަލްފޟިލް ޢަލ ހޝިމަށް 06 ،ސެޕްޓެންބަރު  9102ގައި ދެއްވި.



ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރގެ މަގމު ވ .ފަހިދޫ  /ކ .މލެ ،އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްސނަށް  16ނޮވެންބަރު  9102ގައި ދެއްވި.



މިނިސްޓަރުގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގމު ،މޫނވިލ  /ތ .އޮމަދޫ އަލްފޟިލ ޢއިޝަތު ނަޝ އަށް  16ނޮވެންބަރު  9102ގައި
ދެއްވި.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 3.3ސްކޮލަރޝިޕް/ފެލޯޝިޕް/ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މހުންގެ މަޢުލޫމތު


ހ .ކޯހުގެ ނަން :ޖަޕން7th IFT Training Program for Sustainable Tourism Planning and Destination -
Management
ށ .ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މހގެ ނަމއި ،ވަޒފ:

އފއ .ފޠިމަތު ސަމހު  /އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
އފ .މުޙައްމަދު ސިނން  /އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފިސަރ
އފ .ޢަބްދުﷲ އިޔޒް  /ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
އފއ .ފޠިމަތު ޒައިނ ޝަރފް  /އ .ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ

ނ .ކޯސް އޮތް ތަނއި މުއްދަތު :މަކއު  99 -05 /މެއި 9102
ރ .މލެއިން ފުރި ތރޚއި ،އެބުރި މލެ އައި ތރޚު 04 :މެއި  93 – 9102މެއި 9102
ބ .ޤަވއިދުން ސަރުކރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 0 :އަހަރު



ހ .ކޯހުގެ ނަން :ފޮރަސްޓް-ބޭސްޑް އކޯ-ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް އިން ތައިލަންޑް :ހމަނައިޒިން ލޯކަލް ޕޕަލް އެންޑް ފޮރެސްޓްސް އިން
ސ
ދަ ކޮންޓެކްސްޓް އޮފް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް ް
ށ .ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މހގެ ނަމއި ،ވަޒފ :އފ .މުޙައްމަދު ޙައްމދު  /ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ނ .ކޯސް އޮތް ތަނއި މުއްދަތު :ތައިލެންޑް  00 /ފެބްރުވަރ  00 – 9102މރޗް 9102
ރ .މލެއިން ފުރި ތރޚއި ،އެބުރި މލެ އައި ތރޚު 01 :ފެބްރުވަރ  09 – 9102މރޗް 9102
ބ .ޤަވއިދުން ސަރުކރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 0 :އަހަރު



ހ .ކޯހުގެ ނަން :ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސސް ()JICA
ށ .ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މހގެ ނަމއި ،ވަޒފ:

އފއ .އމިނަތު މަނލް މުޞްޠަފ  /ރިސަރޗް އޮފިސަރ
އފ .ޢަބްދުﷲ މަސްރޫފް  /އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ނ .ކޯސް އޮތް ތަނއި މުއްދަތު :ޖަޕން  8 /އޮކްޓޫބަރު  2 – 9102ނޮވެންބަރު9102
ރ .މލެއިން ފުރި ތރޚއި ،އެބުރި މލެ އައި ތރޚު 92 :ޖުލައި  6 – 9108އޯގަސްޓް 9108
ބ .ޤަވއިދުން ސަރުކރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 0 :އަހަރު
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 .4ލގަލް ސެކްޝަން
 9102 4.0ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލސ


ކައުންސިލްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓ ތަރައްޤކުރުމަށް ކައުންސިލއެކު މި މިނިސްޓްރ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި
ސޮއިކުރުން.



ކުއްޔަށްދފައިވ ރަށްރަށއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޓްލްމަންޓް
އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން.



ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަކއި އަދި މިދއިރގެ ކަންތައްތަކއި ގުޅިގެން ޝަރއަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ޖަވބު ދރވުމއި މިފަދަ
ރކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނންފުޅުވ އެހތެ ި
މައްސަލަތަކުގައި އެޓަރނ ޖެނެރަލް އޮފހަށް ބޭ ު



ށ
ލސް އެގްރިމެންޓްގެ މއްދތަކއި ޚިލފުވ ފަރތްތަކއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން އެފަރތްތަކުގެ ލސް އެގްރިމެންޓއި އެއްގޮތަ ް
އ ބޠިލްކުރުން.
ޖޫރިމަނ ކުރުމއި އަދި ބައެއް ފަރތްތަކުގެ ލސް އެގްރިމެންޓްތަ ް



ނންޖެހޭ އިސްލޙުތައް އެޓަރނ ޖެނެރަލް އޮފހުގެ ލަފފުޅއި އެކ ގެނެސް އެ ޤަވއިދުތައް ގެޒެޓުކުރުން.
ޤަވއިދުތަކަށް ގެން ަ

 9102 4.9ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުހިންމު ކަންތައްތައް


ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް ތަރައްޤކުރުމަށް ކުއްޔަށްދފައިވ ރަށްރަށުގެ ލސް ހޯލްޑްރައިޓްސް އެހެން
ފަރތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ދށުން
ކށް ކުއްޔަށްދިނުމަށްކުރ އެގްރިމަންޓްގެ ަ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤކޮށް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށްދފައިވ ފަރތްތަކުން ،އެފަރތްތަ ަ
ބދޭ ޙައްޤުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރގައި މިހރު ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވ
ކުއްޔަށްހިފ ފަރތުގެ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރތްތަކަށް ލި ި
ފއިވ
ލބި ަ
ނނަށް ި
ދށުން ލސް ހޯލްޑަރު ް
ނޓުގެ ަ
ނމަށް ކޮށްފައިވ އެގްރމަ ް
ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤކުރުމަށް ރަށްރަށް ކުއްޔަށްދި ު
އވެ .އެގޮތުން ލސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް
ކށްފައިވެ ެ
ލސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް  9102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެން ފަރތްތަކަށް ބަދަލު ޮ
ށގެ އިތުރު މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  10ގައި އެވަނއެވެ.
ބަދަލުކޮށްފައިވ ރިޒޯޓއި ރަށްރަ ު
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ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓ ،ޓްރެއިނިންގް ރިޒޯޓް ،ޓްރންސިޓް ހޮޓ އަދި ސިޓ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤކުރުމަށް ކުއްޔަށްދފައިވ
ތަންތަން ތަރައްޤކޮށް ނިންމުމަށް ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ލސް އެގްރިމެންޓްތަކަށްގެނެވޭ އިޞްލޙުތަކުގައި ސޮއިކުރުން.
ގ
ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށއި ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ފަތުރުވެރިކަމު ެ
އ ކުއްޔއި ޖޫރިމަނ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި
ފއިވ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމ ި
ކށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ ތަންތަން ތަރައްޤކުރުމަށް ދ ަ
ބޭނުންތަ ަ
ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ޤަވއިދު" އއި އެއްގޮތްވގޮތުގެ މަތިން ސޮއިކުރެވިފައިވ އެޑެންޑަމްތަކުގެ މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  19ގައި
އެވަނއެވެ.



ޤނޫނު ނަންބަރު ( 9/22ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  7ވަނަ އިޞްލޙުގެ  2ވަނަ މއްދގެ ދަށުން  51އަހަރަށް ޓޫރިސްޓު ރަށް
ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން.
އތުރުކުރުމަށް
ށން ކ .ދިގުފިނޮޅުގެ މުއްދަތު ި
އޞްލޙުގެ  2ވަނަ މއްދގެ ދަ ު
ގ  7ވަނަ ި
ނނު) ެ
ނންބަރު ( 9/22ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤ ޫ
ޤނޫނު ަ
ސޮއިކުރެވިފައިވ އެޑެންޑަމުގެ މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  13ގައި އެވަނއެވެ.



ޤނޫނު ނަންބަރު ( 9/22ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  7ވަނަ އިޞްލޙުގެ  2ވަނަ މއްދގެ ދަށުން  42އަހަރަށް ޓޫރިސްޓު ރަށް
ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން.
ރކުރުމަށް
ށން މުއްދަތު  42އަހަރަށް އިތު ު
ގ ދަ ު
އޞްލޙުގެ  2ވަނަ މއްދ ެ
ނ ި
ގ  7ވަ ަ
ނނު) ެ
ނންބަރު ( 9/22ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤ ޫ
ޤނޫނު ަ
ސޮއިކުރެވިފައިވ އެޑެންޑަމުގެ މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  14ގައި އެވަނއެވެ.



ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ ތަންތަން ތަރައްޤކުރުމަށް ދފައިވ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމއި ކުއްޔއި ޖޫރިމަނ
ފަސްކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރނެ ގޮތުގެ ޤަވއިދު އެކުލަވލ އެޤަވއިދު ތަންފޛުކުރުން.
ތ އިތުރުކޮށްދިނުމއި ކުއްޔއި ޖޫރިމަނ
ތރައްޤކުރުމަށް ދފައިވ މުއްދަ ު
ނތަން ަ
ކއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ ތަ ް
ކށް ު
"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަ ަ
ލއި  9102ގައި ދިވެހި ސަރުކރުގައި
ރލް އޮފހުގެ ލަފފުޅއެކު  9ޖު ަ
ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެ ގޮތުގެ ޤަވއިދު" އެޓރނ ޖެނެ ަ
ގެޒެޓުކުރުމަށްފަހު އެގަވއިދަށް ޢަމލުކުރަންފަށފައިވެއެވެ.
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ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށއި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކރަށް ދެއްކުމއިބެހޭ
ގަވއިދަށް ހަތަރު ވަނަ އިޞްލޙު ގެނައުން.
ނބިމުގެ ކުލި ސަރުކރަށް ދެއްކުމއިބެހޭ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށއި ބި ް
އ
ލމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓުގަ ި
ގަވއިދަށް ހަތަރު ވަނަ އިޞްލޙު އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ ލަފފުޅއި އެއްގޮތްވގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވ ު
ޝއިޢުކުރުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ އޮފހަށް ފޮނުވފައިވެއެވެ.

 9191 4.3ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ގަސްދުކުރ ކަންތައްތައް
.0

ގއި ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ،ޤަވއިދު ނަންބަރ ( 2010/R-14ޓޫރިސްޓް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ހަރުދަނ ގޮތެއް ަ
ދންޖެހޭ
ތގެ މަތިން މި މިނިސްޓްރން ޭ
ށން އެގަވއިދއި އެއްގޮތްވ ގޮ ު
ލކުރުމއި ބެހޭ ޤަވއިދު) ގެ ދަ ު
ރިޒޯޓުތަކއިގުޅޭ ހައްޤުތައް ބަދަ ު
ހުއްދަތައް ދިނުމއި ރަޖިސްޓްރކޮށް ދިނުން.

.9

އ ގަވއިދއި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މި ސިނޢަތަށް އިތުރު މަންފތަކއި ކުރިއެރުންތައް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ،ޤނޫނ ި
އ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ލސް އެގްރިމެންޓުތައް ޑްރފްޓްކުރުމއި އެ އެގްރިމެންޓުތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ
ރަށްތަކއި ބިންތަކއި ފަޅުތަ ް
މަސައްކަތްކުރުން.

.3

ގ ތެރެއިންނއި އަދި ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި
މި މިނިސްޓްރން ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންގެންދ ތަންތަނު ެ
ތަރައްޤކުރ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެކި އެކި މައްސަލަތައް ފހަގަކުރެވިފައިވ ތަންތަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައްކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

.4

މގެ ގޮތުންނއި ސަރުކރުގެ ލަނޑުދަޑިތައް ހސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ،މި
ދނު ު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ ހިންގުމަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ި
މިނިސްޓްރގައި އެކުލަވލފައިވ ޤަވއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމއި އަލަށް އެކުލަވލަން ކަނޑައަޅފައިވ
ޤަވއިދުތައް  10މެއި  9191ގައި ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝއިޢުކޮށް އެޤަވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން .މި މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ
ޖަދުވަލު  15ގައި އެވަނއެވެ.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 .5ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
 5.0ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން އިން ކުރ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަޢރަފް
ވރިކަން ތަރައްޤކުރުމެވެ .މިފަދައިން
ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކ ދިވެހިރއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރު ެ
ނތައް ހުށައަޅ
ހށަހެޅު ް
މހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމއި މި ު
ނތައް ދިރސކޮށް ކުރަންޖެހޭ އެން ެ
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅު ް
ރއްޤކުރުމުގެ
ގ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ބައެކެވެ .މގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަން ތަ ަ
ނ ފޯރުކޮށްދިނުމަކ މި މަސައްކަތު ެ
ބނުންވ އެހތެރިކަ ް
ފަރތްތަކަށް ޭ
މަޝްރޫޢުތައް އިޢުލންކޮށް އަދި ރޭވިގެންދަނވެސް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 9102 5.9ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވ މުޙިއްމު ކަންތައްތައް
އަތޮޅު ކައުންސިލއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސލު ކުރައްވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން
އެ އަތޮޅުގައިވ ރިޒޯޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު މަހސިންތތައް
ލބޭ މަންފ އިތުރުކުރުމއި އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ދިމވަމުންދ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުން ސދ ގޮތުންނއި ނުސދ ގޮތުން ި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ފހަގަކޮށް ޙައްލުކުރުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކަށް ޒިޔރަތްކޮށް އެއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލއި،
ރަށު ކައުންސިލްތަކއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސލު ކުރައްވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެ އަތޮޅުގައިވ
ތޅު ދެކުނުބުރި
އ ޮ
ތޅު އުތުރުބުރި (ގއ) ،ހުވަދު ަ
އގޮތުން ،މި އަހަރުގައި ހުވަދުއަ ޮ
ލވުންތަކެއް ވަނ ބއްވފައެވެެ .
ރިޒޯޓުތައް ހިމަނައިގެން ބައްދަ ު
ރ (ނ) ،މޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ) އަދި ފދިއްޕޮޅު (ޅ) ގައި މި މަހސިންތ ވަނ ބޭއްވިފައެވެ.
ނބު ި
(ގދ) ،މިލަދުންމަޑުލު ދެކު ު

 9191 5.3ވަނަ އަހަރު ބލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްރަށއި ބިންތައް ޢިއުލން ކުރުން
ޓށް ނެރުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވަޢުދު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުން  5އަހަރު ތެރޭގައި މަދުވެގެން  350111ޓޫރިސްޓު އެނދު މކެ ަ
ވެވަޑައިގެންފައިވއިރު ދިވެހިރއްޖޭގެ ސްޕޭޝަލް ޕްލޭންއއި މިސަރުކރުގެ މެނިފެސްޓޯއަށއި ދއިރތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
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ފތުރުވެރިކަން
ދ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރއއި ލަފަޔއި ޚިޔލަށް ރިޢޔަތްކޮށް ަ
ށހެޅުންތަކއި އަ ި
މެމްބަރުންގެ ހު ަ
ޓއް ވަނ އެކުލަވލެވިފައެވެ.
ތަރައްޤކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މި އަހަރު ދޫކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރއަށް ފެންނަ ރަށްތަކުގެ ލިސް ެ
އެގޮތުން ،ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު އެކުލަވލުމުގައި އެއަރޕޯޓަކުން  91މިނެޓުން ދެވޭ ރަށްތަކަށް އިސްކަން ދެވިފައިވކަން ފހަގަ ކުރަމެވެ.
ރށްތައް ޚިޔރު
ފއެވެ .ރިޒޯޓު ތަރައްޤކުރުމަށް ަ
ގނެ ަ
ފހު އެ ރަށްތަކުގެ ހލަތުވަނ ދެނެ ަ
މނިސްޓްރގެ ޓމެއް ފޮނުވުމަށް ަ
އަދި މިރަށްތަކަށް މި ި
ނފްރސްޓްރަކްޗަރ ،މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މިނިސްޓްރ އޮފް
ނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އި ް
ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ޭ
އފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ،މިނިސްޓްރ އޮފް އޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އަދި މިނިސްޓްރ ޮ
އެގްރިކަލްޗަރގެ ލަފގެ އިތުރުން މި މިނިސްޓްރން އެރަށްތަކަށް ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންއަށް ވަނ އަލިއަޅުވލެވިފައެވެ .އަދި މަޝްވަރގެ މަތިން
ނ ހޯދިފައިވ
ޑ ސޯސިއޯ އެކޮނޮމިކް އެސަސްމަންޓް ހެދުމަށް އިޢުލންކުރެވިގެ ް
ނތަކުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެން ް
އެއްކުރެވިފައިވ ރަށްތަކއި ބި ް
ފއިވ ރިޕޯޓަށް
ފންޏެއްކަމަށްވ ސ.ޑ.އ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއއި ޙަވލުކުރެވިގެން ނިންމފައެވެ .އެ ކުންފުނިން ތައްޔރުކޮށް ަ
މިނިވަން ކުން ު
ރިއޔަތްކޮށް ބައެއްރަށްތައް ވަނ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައެވެ .އަދި އެގޮތުން ،އެކުލަވލެވިފައިވ ފަހު ލިސްޓް ވަނ  07ޑިސެންބަރު  9102ވ
ރބި" ޝޯގައި އިޢުލންކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވަނ  30ރަށއި  05ބިން ކަނޑައަޅުއްވފައެވެ.
އަންގރަދުވަހުގައި ބޭއްވުނު "ބު ަ
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7

ށ

ކުޑަޅައިމެންދޫ

04.71

8

ށ

ރ
ފުށިފަ ު

5.91

2

ނ

އ
ކުންނަމަލަ ި

8.61
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ށފަހު އެރަށް ރ.
އަލިފުށ ފަޅުން ރަށެއް ހިއްކުމަ ް

01

01

ރ

00

މ

ސދހުރ (ސދހުރ ވެލިގަނޑއެކު)

09

މ

ބޯހުރ

03

ފ

ށ
އެނބުލުފު ި

0.11

04

ފ

އ
ޖިންނަތުގަ ު

1.82

05

ތ

ކއްޑޫ

3.21

06

ތ

އޮޅުފުށި (އޮޅުފުށިފިނޮޅު)

07

ލ

ކަށިދޫ

3.01

08

ލ

ށ
ބޮޑުމުންޏަފު ި

3.11

02

ލ

ދޮންބެރެހ (އުސްފިނޮޅު) ހޮޅުރަހއއެކު

9.14

91

ގއ

މރެހ

07

90

ގއ

ފުނަދޫވިލިގިއްލ

5.11

99

ގދ

ކަނޑަހަލަގަލ

7.41

93

ގދ

ފެރޭތަވިލިގިއްލ (ކްލަސްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި) ކައިރގައިވ 3

އެއްތިގިއްޔއެކު
4.98

ރަށް :ގދ .ދެކަންބ ،ގދ .ކޮޑެރެޓ އަދި
( )0°22'12.86"N 73° 1'28.98"Eމި ކޯޑިނޭޓްސްގައި
ހިމެނޭ ރަށް
94

ގދ

ކެޑަވރެހ (ގދ .ދިގުރެހއއެކު)

6.49

95

ސ

ހަންކެޑަ

7.01

ސުމރު

އަތޮޅު

ބިން ބޮޑު ފަޅު ރަށްރަށް

ނަންބަރު
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ރަށުގެ ނަން

އަންދޒކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން
(ހެކްޓަރ)

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

96

ހއ

ދައްޕަރު

( 61ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް)

97

ހދ

ވައިކަރަމުރައިދޫ

05

98

ތ

ނ
ކަނިމދޫގެ އުތުރު ފަރތުން ބި ް

01

ބިން ބޮޑު މހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބލަމުގެ އުސޫލުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ނިންމފައިވ ބިންބިން
ސުމރު

އަތޮޅު

ރ
ނަންބަ ު

ނ
ރަށުގެ ނަ ް

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

1

ހއ

އުލިގަން

 36ހެކްޓަރު ( 3875118އަކަފޫޓު)

2

ހއ

ކެލ

 8.13ހެކްޓަރު ( 864404އަކަފޫޓު)

3

ހދ

ނޮޅިވަރަންފަރު ( 3ބިން)

 1.04ހެކްޓަރު ( 05111އަކަފޫޓު)

4

ލ

ގަން

5

ގދ

ވދޫ ( 06ބިން)

 1.23ހެކްޓަރު ( 011111އަކަފޫޓު)

6

ޏ

ފުވައްމުލައް

 9.17ހެކްޓަރު ( 993182އަކަފޫޓު)

ފޭދޫ

 3.9ހެކްޓަރު ( 344445އަކަފޫޓު)

ހުޅުދޫ

 4.65ހެކްޓަރު ( 511111އަކަފޫޓު)

މދޫ

 3ހެކްޓަރު ( 399207އަކަފޫޓު)

ސ
7

(06.38

ހެކްޓަރު (0763098.5
އަކަފޫޓު)

ސަފްޙ 25

 02.86ހެކްޓަރު ( 9037709.6އަކަފޫޓު)

ހިކަހެރަ

 0.5ހެކްޓަރު ( 060452އަކަފޫޓު)

މަރަދޫ

 1.33ހެކްޓަރު ( 35591.2އަކަފޫޓު)

ދ
ހިތަ ޫ

 3.7ހެކްޓަރު ( 328965އަކަފޫޓު)

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 5.4މހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަނޑައެޅުއްވި
ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ،މި މިނިސްޓްރއއި ކައުންސިލއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުން


ތރައްޤކުރުމަށްޓަކައި  95ޖޫން  9102ގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަނޑައަޅުއްވފައިވ ބިންތައް ،ބިޑް
ގދ .ވދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ަ
ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައަކްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު  95ސެޕްޓެންބަރު

 9102ގައި ކައުންސިލްއއި މި މިނިސްޓްރއއި ދެމެދު

ތރެއިން  4ބިމެއް ވަނ ބިޑްކޮށް އެވޯޑް ކޮށްފައެވެ.
ވަނ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ .އަދި އެ ބިންތަކުގެ ެ


ވރިކަން ތަރައްޤކުރުމަށްޓަކައި  07ނޮވެންބަރު  9106ގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަނޑައަޅުއްވފައިވ
ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަތުރު ެ
ބިންތައް ،ބިޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު  07ޑިސެންބަރު  9102ގައި ކައުންސިލްއއި މި މިނިސްޓްރއއި
ދެމެދު ވަނ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.

 9102 5.5ވަނަ އަހަރުގައި ކުއްޔަށް ދެވިފައިވ ބިންތައް
ރަށް

ބިންތައް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު ތރހް

ކުއްޔަށް ދެވުނު ފަރތް

އއ .މަތިވެރި

ނ
 9ބި ް

 92ސެޕްޓެންބަރު 9102

ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

( 5 5.6ފަހެއް) ވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވލުން
ޓނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވ ތަރައްޤކުރުމަށްޓަކައި މި މިނިސްޓްރން ބޭނުން ކުރަމުންދ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތް ދެމެހެއް ެ
މައިގަނޑު އެއް ޑޮކިއުމެންޓް ކަމަށްވ ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރ ޕްލޭން އަކ  9103ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  9107ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ،ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ތައްޔރުކޮށްފައިވ ޕްލޭނަކަށްވެފައި ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވއިރު،
ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރ ޕްލޭން ވިލަރެސް ކުރުމއި ފަސް ވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވލައި އެ ޕްލޭން ތައްޔރުކުރުމަށް މި
ފތުރުވެރިކަމަށް ދުރުރސްތއަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި
ތކުރަމުންނެވެ .މި ޕްލޭން އެކުލަވލުމުގެ ބޭނުމަކ ދިވެހިރއްޖޭގެ ަ
މިނިސްޓްރން މިދަނ މަސައްކަ ް
ރމަށް ތައްޔރު
ގޮތެއްގައި ތަރައްޤގެނައުމެވެ .އަދި މި ޕްލޭން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި ރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންކޮށް ތަރައްޤކު ު
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ގ މަސައްކަތް
ނޓުން ހޯދުމު ެ
އ ޕްލޭންއަށް ބޭނުންވ ބައިތައް ކަނޑައެޅި އެ ބައިތަކަށް ހއްސަ ކޮންސަލްޓަންޓެ ް
ކުރެވިގެންދނެއެވެ .އެގޮތުންެ ،
ކުރިއަށް ދަނއެވެ.

 5.7ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަނޑައަޅުއްވފއިވ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
ފަރތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫނުކުރެވި މި މިނިސްޓްރގެ ދަފުތަރުގައިވ ރަށްތަކުގެ ހލަތު ދެނެގަތުން
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަނޑައަޅުއްވފައިވ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫނުކުރެވި
ށ އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށްގެން އެރަށްރަށަށް ޒިޔރަތްކޮށް
މި މިނިސްޓްރގެ ދަފުތަރުގައިވ ރަށްތަކުގެ ހލަތު ދެނެގަތުމަ ް
އިންސްޕެކްޝަންތަކެއްވަނ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އެ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ސަބަބުން އެ ރަށްތަކުގެ ހލަތު ވަނ ދެނެގަނެވިފައެވެ .އަދި އެ
ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލް ތައް މެދުވެރިކޮށް ބެލުމަށް މިނިސްޓްރިއިން ވިސްނފައިވެއެވެ.

 5.8ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމަށް ރަށްރަށުން ކަނޑައެޅިފައިވ ބިންތައް /ކަނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންވ ބިންތައް
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމއި އެ ބިންތައް ތަރައްޤކުރުމއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް ތަމްރނުކުރުމަށް "ޓެކްނިކަލް
ޓްރެއިނިން ސެޝަން" ތަކެއް ހިންގުން
ނތައް /ކަނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންވ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމއި އެ
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމަށް ރަށްރަށުން ކަނޑައެޅިފައިވ ބި ް
ބިންތައް ތަރައްޤކުރުމއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް ތަމްރނުކުރުމަށް "ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިން ސެޝަން" ތަކެއް ވަނ ހިންގފައެވެ .އެގޮތުން އައްޑޫ
ދންމަތ ދެކުނުބުރި (ހދ) އަދި ކޮޅުމަޑުލު (ތ) ކަނޑޫދޫގައި މި ޓްރެއިނިންގް
ސިޓ ،މުލަކުއަތޮޅު (މ) ،ތިލަދުންމަތ އުތުރުބުރި (ހއ) ،ތިލަ ު
ވަނ ބޭއްވިފައެވެ .މގެ އިތުރުން 7 ،ޑިސެންބަރު  9102ގައި ބޭއްވުނު "ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓސް އިންސްޕެކްޝަން" އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި
ނންގ ދެވިފައެވެ.
ހުރިހ ބޭފުޅުންނަށް މި ޓްރެއި ި
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 5.2ހއ .އުލިގަމުގެ ކުއަންޓިޓ ސވޭއެއް ހެދުން
ތިލަދުންމަތ އުތުރުބުރ (ހއ) އުލިގަމުގައި ( 011ސަތޭކަ) އެނދުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓެލްއެއް ތަރައްޤކުރުމަށް  97ފެބުރުވަރ 9117
ގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ޓ.ޑ.ސ) އއި ހަވލުކުރެވި ނަމަވެސް ހޮޓެލް ތަރައްޤކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށި މގެ
އަހަރުތަކެއް ކުރިން އެމަސައްކަތްވަނ ހުއްޓިފައެވެ .އެގޮތުން 90 ،ޖުލައި  9105ގައި ހއ .އުލިގަމުން ޓޫރިސްޓު ހޮޓ ތަރައްޤކުރުމަށް
ޑ
އެމް.ޓ.ޑ.ސ އއި ވެފައިވ އެއްބަސްވުން ވަނ ބތިލްކޮށްފައެވެ .އަދި  12ޖުލައި  9105މި މިނިސްޓްރއއި މޯލްޑިވްސް މކެޓިންގ އެން ް
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕ.އރް.ސ) އއި ދެމެދު ވެފައިވ އެއްބަސްވުމ އެއްގޮތަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ހއ .އުލިގަމުން އެ
ކޯޕަރޭޝަނަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ތަރައްޤކޮށްފައި ނުވތއއި ،އެކުންފުނގެ މެންޑޭޓަކ ހަމައެކަނި ދިވެހިރއްޖޭގެ
ފަތުރުވެރިކަން ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިޝްތިހރުކުރުން ކަމުގައިވތ ،ހއ .އުލިގަމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ތަރައްޤކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޕ.އރް.ސ އއި
ދެމެދު ވެފައިވ އެއްބަސްވުން  7އޮގަސްޓު  9108ގައި ބޠިލްކުރެވި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ތަރައްޤކުރ ސަރަހައްދު މި މިނިސްޓްރގެ ބެލުމުގެ
ދަށަށްވަނ ގެނެވިފައެވެ.
އެގޮތުން ،މިބިމުގައި ވ ތަކެއްޗއި އިމރތްތަކުގެ ކުއަންޓިޓ ސަރވޭއެއް ހޯދުމަށް އިޢުލން ކުރެވި އެ މަސައްކަތް ވަނ ގެޑޯ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައެވެ .އަދި އެ ބިމުގެ ރިޕޯޓް ވަނ މި މިނިސްޓްރ އަށް ލިބިފައެވެ .އަދި މިބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި މި
ރިޕޯޓަށް ރިއޔަތް ކުރެވިގެން ދނެއެވެ.

 9102 5.01ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު "ޖަޒރ ކެނޯ ރޭސް" އަދި
"ޓޫރިޒަމް ޑޭ ކިކް އޮފް އިވެންޓް"
ތ
އ ދުވަހުގެ މުނސަބ ު
ފތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ވަނ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފހަގަ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުންެ ،
 9102ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ހަރަކތެއްގެ ގޮތުގައި ވ .އަތޮޅުގައި ވަނ "ޖަޒރ ކެނޯ ރޭސް" ގެ ނަމުގައި ހަރަކތެއް ބއްވފައެވެ .މި ހަރަކތުގައި
ހން
ސބަތްވ އަން ެ
ރއްޖޭގެ  04އަތޮޅަކުން  98ފަލިވެރިން ވަނ ބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި ކޮންމެ އަތޮޅެއް ތަމްސލުކޮށްދފައިވަނ އެ އަތޮޅަކަށް ނި ް
އަދި ފިރިހެން ފަލިވެރިންނެވެ.

ހން ފަލިވެރިންނެވެ .އަދި ވ .ފެލިދޫއިން ވ.
އެގޮތުން ،ވ .ކެޔޮދޫއިން ވ .ފެލިދޫއަށް ފަލި ޖަހފައިވަނ އަން ެ

ތގައި ދިވެހިންގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންވެސް ވަނ ބައިވެރިވެފައެވެ .މި ރޭހުގެ
ތިނަދޫ އަށް ފަލިޖަހފައިވަނ ފިރިހެން ފަލިވެރިންނެވެ .މި ހަރަކ ު
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ދ ފަޚުރުވެރި
ފޚުރުވެރި ދެވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ޓމެވެ .އަ ި
ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ އައް ގޮސްފައިވަނ މލެ އަތޮޅުގެ ޓމެވެަ .
އޑު ސިޓއިންނެވެ.
ތިންވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނި އަ ް
އ
މގެ އިތުރުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހއި ގުޅުން ހުރި ހަރަކތްތައް ފެށުމަށް "ޓޫރިޒަމް ޑޭ ކިކް އޮފް އިވެންޓް" ގެ ނަމުގައި ވަނ ެ
އ އެކު އެވެ.
ތން ސަންގުފެމެ ދިވެހި ޖފަތަކ ި
ރޭގައި ހަރަކތެއް ބޭއްވިފައެވެ .އެ އެވެންޓް ކޮށްފައިވަނ ދިވެހި ސަގފަތއި އެއްގޮތްވގޮތުގެ މަ ި

 9191 5.00ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ މަސައްކަތްތައް


 9191ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކތްތަކެއް ރޭވުން.



ބރުންގެ
އަތޮޅު ކައުންސިލއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސލު ކުރައްވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމް ަ
ގއި ބޭއްވުނު މަހސިންތތައް.
އިތުރުން އެ އަތޮޅުގައިވ ރިޒޯޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އަތޮޅު ފެންވަރު ަ



ނ
 9191ވަނަ އަހަރު ބލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްރަށއި ބިންތައް ޢިއުލން ކުރު ް



ށ
 9107ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  4ވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރޕްލޭން ނިމުމަކަށް އައުމއި ގުޅިގެން ރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންކޮ ް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ސަރުކރުގެ މެނިފެސްޓޯއއި ގުޅުވައިގެން  5ވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވލައި ތަންފޒުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުން



ރިޒޯޓްތަކުގެ ބައުންޑަރ ޑމރކޭޝަންގެ މަސައްކަތް.



ރމުގެ
ނ ކައުންސިލއި ގުޅިގެން ބިންތައް ބލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކު ު
ތރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމުގެ ގޮތު ް
މހުން ދިރިއުޅޭ ރައްރަށުގައި ފަ ު
މަސައްކަތްކުރުން.



ބލެހެއްޓުން.
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވފައިވ ރަށްރަށއި ފަޅުތަކުގެ އެންމެހ ލިޔެކިއުންތައް ެ



ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސް .އޭ .ޕ) މޮނިޓަރކުރުން.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .6ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން
 9102 6.0ވަނަ އަހަރު ރއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވގޮތް
ރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރއްޖެއަށް ޒިޔރަތް ކޮށްފައިވަނ  005300530ފަތުރުވެރިންނެވެ .މިއ 2018
 9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަ ު
ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތއި އަޅބަލއިރު  04.2%އިތުރު ޢަދަދެކެވެ.
ތކުން
ކށްފައިވ ޤައުމުތަކއި އެޤައުމު ަ
ނމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔރަތް ޮ
ނބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރއްޖެއަށް އެ ް
 9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެ ް
އައި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ތިރގައި އެވަނއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރ އަޅބަލއިރު އިތުރުވި

#

ޤައުމު

ޢަދަދު

ޚިއްސކުރ ނިސްބަތް ()%

0

ޗައިނ

267,875

07.5

1.6

9

އިންޑިއ

145,047

2.5

20.3

3

ތ
ޖަރުމަންވިލ ް

120,168

7.8

09.7

4

ތ
އިޓަލވިލ ް

115,049

7.5

30.5

5

އިނގިރޭސިވިލތް

114,602

7.7

01.1

6

ރަޝިއ

74,332

4.2

06.5

7

ފަރަންސޭސިވިލތް

52,891

3.5

91

8

ޔޫ.އެސް.އޭ

48,267

3.9

97.6

2

ޖަޕން

39,826

9.6

5.6

01

އޮސްޓްރޭލިއ

37,084

2.4

7.4
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ޓ
 9102ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިޔަކު ރއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނ  6.3ދުވަހެވެ .އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޒޯޓު ،ހޮޓ ،ގެސް ް
ހައުސް އަދި ސަފރ އުޅަނދުތަކުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އެނދުގެ ޖގައިގެ  60.6%ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ 9102 .ވަނަ އަހަރު ރިޒޯޓް،
ދގެ ޢަދަދަކ  470109އެވެ .އަދި މިތަންތަނުގެ
ހޮޓ ،ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފރ އުޅަނދު ތަކުގައި އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އެނ ު
ޖުމްލަ ބެޑްނައިޓްސްއަކ  206050086އެވެ.

 9102 6.9ގައި ހިންގި މުހިއްމު ކަންތައްތައް
 .0މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސރވޭ އަދި އިން ޑެޕްތް ސރވޭ 9102
މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސރވޭގެ  9102ވަނައަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ ފުރަތަމަ ސރވޭ ވަނ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .އަދި
މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސރވޭ ގެ ދެވަނަ ސރވޭ އަދި އިން-ޑެޕްތް ސރވޭ ދަނ މިވަގުތު ކުރިއަށް ދަމުންނެވެ .ވިޒިޓަރ ސރވޭއަކ ،ރއްޖެއަށް
ތމަށްޓަކައި މި މިނިސްޓްރން އަހަރަކު ދެފަހަރު
ޒިޔރަތްކުރ ފަތުރުވެރިން ރއްޖެއއި ރއްޖެއިން ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތަކއި މެދު ދެކޭގޮތް ދެނެގަ ު
ނލް އެއަރޕޯޓުން ފުރ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމޒުކޮށް ދެހަފްތގެ
ކުރިއަށް ގެންދ ސރވޭއެކެވެ .މިސރވޭގެ ޑޭޓ އެއްކުރެވެނ ވެލނ އިންޓަނޭޝަ ަ
ސޓު މަހުގައި ކުރެވިފައެވެ .އޮގަސްޓުމަހު ކުރުވުނު ސރވޭގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރގެ
ނ  9102ގެ ފުރަތަމަ ސރވޭ ވަނ އޮގަ ް
މުއްދަތަކަށެވެ .މިގޮތު ް
ވެބްސައިޓަށް ވަނ އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައެވެ.
އަދި އިން-ޑެޕްތް ސރވޭ އަކ މި މިނިސްޓްރން ކަނޑައަޅ ވަކި މައުޟޫޢަކަށް ޚއްސަކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭ ސރވޭއެކެވެ.
މިއަހަރު ފަށ މި ސރވޭގައި ،ދިރސ ކުރެވޭނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގެސްޓަހައުސްތަކއި އޭގެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ .މި ސރވޭ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނ އެއްހަފްތގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 JICA .9ޓްރެއިނިންގް އޮން ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސސް
ޖަޕން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖަންސ އއި ޖަޕން ޓްރެވަލް ބިއުރޯ ގުޅިގެން  9102ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  8އިން
ނޮވެންބަރުމަހުގެ  2އަށް ،ޖަޕންގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގް" ،ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސސް" ގައި މިނިސްޓްރ އޮފް
ޝރޫފް ވަނ
މސްތަފ އަދި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަބްދުﷲ މަ ް
ޓޫރިޒަމްގެ ރިސރޗް އޮފިސަރ ،އަލްފޟިލ އމިނަތު މަނލް ު
ބއިވެރިވެ
ޓރެއިނިންގްގައި  04ގައުމެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިނިސްޓްރގައި މަސައްކަތްކުރައްވ އޮފިޝަލުން ަ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ .މި ް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 9191 6.3ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ މުހިއްމު ކަންތައްތައް


ނ
ޓޫރިޒަމް އިޔަރ ބުކްގެ  9191ވަނައަހަރުގެ ޢަދަދު ނެރު ް



މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސރވޭ ހެދުން (ޖުމްލަ  9ސރވޭ)



އިން-ޑެޕްތް ސރވޭ ހެދުން
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 .7ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
 7.0ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ މަސައްކަތް


ޖހޭ މިންގަނޑުތަކއި
ތރިވުމުގެ ގޮތުން ހަދަން ެ
ނރައްކތެރި ހދިސތަކުން ރައްކ ެ
ނހެން ު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ދިމވ ޤުދުރަތ އަދި އެހެ ި
ޤަވއިދުތައް ހެދުން.



ރައްކތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޝަންތައް ހިންގ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.



ހ
ނނަންޖެ ޭ
ރިޒޯޓު ،ސަފރ ،ގެސްޓް ހައުސް އަދި ހޮޓެލްތަކުގެ ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓ ،އެތަކެޗަށް ގެ ް
އުނިއިތުރު ގެނެސް އަންގަޖެހޭ ފަރތްތަކަށް އެންގުން.



ލ
ކުއްލި ހދިސތަކުން ރައްކތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ހިންގ ތަމްރނު ޕްރޮގްރމްތައް ބަލ ދިރސކުރުމއި ކުއް ި
ށ
ހދިސއެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމުގެ އިންޒރު ލިބުމުން އެކަން ސިނޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރ ފަރތްތަކަށއި މިނިސްޓްރގެ މުވައްޒިފުންނަ ް
އެންގުން.



ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ދިމވ ހދިސތަކއި ބެހޭ އެންމެހ މަޢުލޫމތު އެއްކޮށް ،ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

 7.9ކުއްލި ހދިސތަކުން ރައްކތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރއަށް ހަދަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
ހެދުން
ދިމވެދނެ އަދި ދިމވެފައިވ ކުއްލި ހދިސތަކުން ރައްކތެރިވުމުގެ ގޮތުން  9102ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރން ހަދފައިވ ސަރކިއުލތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނ:


ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި މެދުވެރިވ އެންމެހ ހދިސތައް މިނިސްޓްރއަށް ރިޕޯޓްކުރުމއި އަދި ރިޕޯޓްކުރަންވ ފަރތްތައް ބަޔންކޮށް
ނެރެވުނު ސަރކިއުލ.



ފތުރުވެރިންނަށް އަމޒުކޮށް ރވ ،އިންތިޒމް
ޢތުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މަރުގެ ހދިސތައް އިތުރުވުމއި ގުޅިގެންަ ،
މިއަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ަ
ކުރ މޫދު ކުޅިވަރުތަކުގައި ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކުރުމަށް އަންގ ނެރެވުނު ސަރކިއުލ.
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ގއި ޤއިމްކުރަންޖެހޭ ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔންކޮށް
ތނު ަ
ހރަކތްތެރިވ އެންމެހ ތަން ަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ަ
ނެރެވުނު ސަރކިއުލ.

 7.3ރައްކތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ހިންގުން
އތޯ
އެކި އެކި ހދިސތަކއި ގުޅިގެން ،އެތަންތަނުގައި މިވަގުތު ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅިފައިވަނ ކޮންކޮން ފިޔަވަޅުތަކެ ް
ދެނެގަނެ ،އަދި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވަނ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް 8 ،ޓޫރިސްޓް

ރިޒޯޓެއްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން

އިންސްޕެކްޝަން ވަނ ހިންގިފައެވެ .އަދި އިންސްޕެކްޝަނުގައި ،ހދިސގައި ޝމިލްވ ފަރތްކުގެ ބަޔނަށް ރިޢއަތްކޮށް ،ފހަގަކުރެވުނު
ޅކުރަން ވ ކަންތައްތައް ބަޔންކޮށް ،ކޮންމެ ތަނަކަށް ރިޕޯޓެއްވަނ އެކުލަވައިލެވިފައެވެ.
ކަންތައްތަކއި ،އިތުރަށް ރަނގަ ު

 7.4އިންޑަސްޓްރގެ އެކި ދއިރތަކުގެ ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ބެލެހެއްޓުން
ނތައް
ހދިފައިހުރި މިންވަރު ބަލ ،ޕްލޭ ް
ނތައް ެ
 9102ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރގެ އެކި ދއިރތަކުގައި ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭ ް
ކށްވަނ އަންގފައެވެ .މި ގޮތުން  07ރިޒޯޓއި 033 ،ގެސްޓް ހައުސއި95 ،
ނންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެފަރތްތަ ަ
ދިރސކޮށް ،އުނިއިތުރު ގެން ަ
ސަފރ އުޅަނދުގެ ޑިޒސްޓަރ ޕްލޭންވަނ ބެލިފައެވެ .އަދި މގެ ތެރެއިން 19 ،ރިޒޯޓއި  93،ގެސްޓް ހައުސއި އަދި  14ސަފރ އުޅަނދުގެ
ޑިޒސްޓަރ ޕްލޭންވަނ އެޕްރޫވްކުރެވިފައެވެ.

 7.5އިންޑަސްޓްރގައި ހިނގފައިވ ނުރައްކތެރި ހދިސތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
 9102ވަނަ އަހަރުވެސް ރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި އެކި އެކި ހދިސތައް ހިނގފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ހިނގފައިވ
ހދިސތަކުގެ ތަފްޞލް ތިރގައި ބަޔންކުރެވިފައިއެވަނއެވެ.
ހދިސގެ ބވަތް
ފަތުރުވެރިންގެ މަރުގެ ހދިސތައް
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އ
އަލިފނުގެ ހދިސތަ ް

00

ކނ ވިހަވުމުގެ ހދިސތައް

3

މުވައްޒިފުންގެ މަރުގެ ހދިސތައް

01

ޖުމްލަ

013

 9102 7.6ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓްގައި ހިންގި އަދި ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
ހ
ނ ފޮނުވަންޖެ ޭ
އންގުމުގެ ގޮތު ް
ތރިވެ ތިބުމަށް ެ
ކށް ދުރލ ތައްޔރުވެ ،ރައްކ ެ
ވމުގެ ކުރިން ،އެފަދަ ކރިޘތަ ަ
ހ .ކުއްލި ކރިޘތައް މެދުވެރި ު
ގތުން ،ދިވެހިރއްޖޭގެ
ތއްގައި އަންގ ދިނުމުގެ ޮ
އންމެހ ފަރތްތަކަށް އަވަސް ފުރުސަ ެ
އެލރޓް ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ހަރަކތްތެރިވ ެ
ގުޅުމުން ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދ ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް ޙިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން.
އ މެދުވެރިވ އެކި އެކި ހދިސތަކުގެ ރެކޯޑް މަހުން މަހަށް އެކުލަވލައި ،ކަމއި ގުޅޭ ފަރތްތަކއި ޙިއްސ ކުރުން.
ށ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގަ ި
ރއްކތެރިކަމުގެ ޤަވއިދު" އަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް
ލހައްޓަންޖެހޭ ަ
ނ" .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތންގައި ބަ ަ
ށ
ށހެޅި ކޮމެންޓްތަކަށް ރިޢޔަތްކޮށް ،އަލުން މުރޖކޮށްވަނ ސަރުކރުގެ ގެޒެޓަ ް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ (މަޓ) އިން ހު ަ
ގއެވެ.
ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލ ަ
ތބުމއި ގުޅޭ އެންމެހ މަޢުލޫމތު ފަސޭހަކަމއި
ކށް ދުރލ ތައްޔރުވެ ،ރައްކތެރިވެ ި
ރ .ކުއްލި ކރިޘތައް މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިން ،އެފަދަ ކރިޘތަ ަ
އެކު ޙިއްސކުރުމުގެ ގޮތުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ހަރަކތްތެރިވ އެންމެހ ފަރތްތަކުގެ އެންމެފަހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ލިސްޓެއް ޤއިމްކޮށް،
ކރުން.
މަޢުލޫމތު ޑޭޓބޭސްއަށް އެންޓ ު
ތ ކަށަވަރުކޮށް،
ވ ޯ
ލން ހަދފައި ޭ
ދން ޖެހޭ ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕް ޭ
ގ ގޮތުން ހަ ަ
ދނިވި އެންމެހ ހދިސތަކުން ރައްކތެރިވެ ތިބުމު ެ
ބ .ގެއްލުން ެ
އ އެޕްރޫވްކުރުން.
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަންގ ،ގައިޑްލައިނއި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން ހެދިފައިވ ޕްލޭންތަ ް
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 9102 7.7ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
އަދަދު
0

މަޤްސަދު

ބައްދަލުވުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތއި ގުޅުންހުރި ފަރތްތަކއިއެކު ބޭއްވުނު ކުރިއަށް

އޮތް

އަހަރުތަކުގައި

ހިނގުން

ހދިސތައް

ސ ޕޮލިސް ސަރވިސް ،މަޓ އަދި މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދނެ ފިޔަވަޅުތަކއި ގުޅޭ ގޮތުން
ބައްދަލުވުންތައް( .މޯލްޑިވް ް
އެމް.އެން.ޑ.އެފް)
9

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި މެދުވެރިވ ހދިސތައް އިތުރުވުމއި ހދިސތައް ހިނގުން މަދުކޮށް ،އެކަމަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް
ގުޅިގެން އެކުލަވައިލެވުނު ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓގެ ބައްދަލުވުންތައް.

3

މަޝްވަރކުރުން.

ގެނައުމއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރކުރުން.

ނ ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ޕެރެޑައިސް ރިޒޯޓުގެ ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމއި ގުޅޭ
ހދިސތައް އިތުރުވުމއި ގުޅިގެ ް
ވން.
ބޭއްވުނު ބައްދަލު ު

ކަންކަން

އިތުރަށް

ހަރުދަނކުރުމއި

ގޮތުން

ގުޅޭ

މަޝްވަރކުރުން.
ކަނޑުމަތގެ

ސަލމަތއި

ރައްކތެރިކަން

އިތުރަށް

4

ކޯސްޓް ގ ރޑްއއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

5

ގތުން ފިނޮޅު އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ހިނގި ހދިސއއި ގުޅުން ހުރި
އ ހިނގި ހދިސއއި ގުޅޭ ޮ
ފިނޮޅު އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގަ ި

ހަރުދަނކޮށް ،ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވިދނެ ކަންތައްތަކއި
ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރކުރުން.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ނ
ތ ސފުކޮށް ،ތަޙްޤގއި ގުޅޭ ގޮތު ް
ބައެއް މަޢުލޫމ ު
މަޝްވަރކުރުން.

6

ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގެ ކޭސް އއި ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ހިނގި ހދިސއއި ގުޅުން ހުރި
ސަރވިސްއއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ނ
ތ ސފުކޮށް ،ތަޙްޤގއި ގުޅޭ ގޮތު ް
ބައެއް މަޢުލޫމ ު
މަޝްވަރކުރުން.

7

ގިޒް – ރިޒޯޓު ރެސލިއަންސް އެކްސްޕރޓް މިޝަން އަދި ނެޝަނަލް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ އއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ގެއްލުންދެނިވި

ސިނޢަތުގައި

މެދުވެރިވ

ކރިޘތަކއި ،މި

ފަދަ

އެކި

އެކި

ކރިޘތަކުން

ރައްކތެރިވުމުގެ ގޮތުންއެޅިދނެ ފިޔަވަޅުތަކއި އަދި މިހރު
އެޅިފައިވ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނކޮށް ވަރުގަދަ
ސަފްޙ 36

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ކުރެވިދނެ

ކުރުމަށްޓަކައި

ނ
ބހޭގޮތު ް
ެ

ކންތައްތަކއ
ަ

މަޝްވަރކުރުން.
8

އޫރދޫ މޯލްޑިވްސް އއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ދ ކުއްލި ހދިސތަކއި ގުޅޭ
ގެއްލުން ދެނިވި ކރިޘތައް އަ ި
ށ
އިންޒރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރތްތަކަ ް
ދުރލ،

އަވަސް

ވިހވެސް

ފޯރުކޮށް

ފުރުސަތެއްގައި

އ
އތުރުން ކޮންމެ ތަނެއްގަ ި
ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރގެ ި
ވެސް

ފޯނެއް

ސެޓަލައިޓް

ގުޅޭ

ބހެއްޓުމއި
ެ

ނ
ގޮތު ް

މަޝްވަރކުރުން.

 9102 7.8ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތައް
އަދަދު
0

ބައްދަލުވުން
ވޯކްޝޮޕް

އޮން

ލ
"ނެޝަނަ ް

ކައުންޓަރ

މަޤްސަދު
ޓެރެރިޒަމް

އެމަޖެންސ ދިމވެދނެ

ޕްރިޕެއަރޑްނަސް އެކްސަސައިޒް"

ޙލަތެއްގައި،

ޓެރެރިޒަމްގެ

ގުޅުންހުރި ދއިރތައް ގުޅިގެން

ކަމއި

ވ
އެންމެ އެދެ ޭ

ށ
ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަ ް
މަޝްވަރކުރުން.
9

ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް އެވެރއަނަސް ވޯކްޝޮޕް – ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިން

3

ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ވޯކްޝޮޕްތައް

ކައުންޓަރ

ޓެރަރިޒަމް/

ދއިރއިން

ސެކިއުރިޓ

އ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތަށް ދިމވ ގޮންޖެހުންތަކ ި
ގުޅޭ

ވޯކްޝޮޕް

ހިންގުމުގައި

ނ
ހަރަކތްތެރިވ ޭ

ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން.
އ
ޓެރެރިޒަމއި ގުޅުން ހުރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމތ ި
ދިމވެދނެ
އިންޑަސްޓްރގެ

ސަފްޙ 37

ޓެރެރިޒަމްގެ

ޙލަތެއްގައި،

ފަރތްތައް

އެދެވޭ

އެންމެ

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ގޮތެެެއްގައި

އ
ގޮތްތަ ް

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރކުރުން.
މަދިރި

4

ވޯކްޝޮޕް އޮން " މަދިރި ހޯހޯ ކެންޕޭން"

5

ކޮމަން އެލރޓިންގ ޕްރޮޓޮކޯލް (ކެޕް) ސިސްޓަމއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް

6

ތ ރޑް މޓިންގ އޮފް ދަ ޖޮއިންޓް މޓިންގ މެކޭނިޒަމް ޓު ޑލް ވިތް ދަ ރއްޖެއަށް

ކޮންޓްރޯލް

ކުރުމަށް

އެކި

އެކި

ގ
މުއައްސަސތަކަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ެ
ފަރތުން ކަނޑައެޅިފައިވ ދައުރުތަކއި އަދި އޭގެ
އިތުރަށް

މިކެންޕެއިންގައި

އެމުއައްސަސއަކުން

ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަމއި ގުޅޭ ގޮތުން ޙިޔލު ބަދަލުކޮށް،
މަޝްވަރކުރުން.
މޯލްޑިވްސް މޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން އުފެއްދި
މޮބައިލް

އެޕްލިކޭޝަނއި

މަޢުލޫމތު

ގުޅޭ

ޙިއްސކުރުން.

އިޝޫ އޮފް ސޭފްޓ އޮފް ޗައިނޒް ޓުއަރިސްޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް"

ސަލމަތއި

ޗައިނ

ޒިޔރތްކުރ
ރައްކތެރިކަން

ގ
ފަތުރުވެރިން ެ

އިތުރަށް

ހަރުދަނ

ކުރުމއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރކުރުން.

 9191 7.2ވަނަ އަހަރު ކުރަން ރޭވިފައިވ މުހިއްމު ކަންތައްތައް
 )0ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ދިމވ ޤުތުރަތ އަދި އެހެނިހެން ނުރައްކތެރި ހދިސތަކުން ރައްކތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރއަށް
ނ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނކުރުން.
ހަދަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކއި ޤަވއިދުތައް ހަދ ސަލމަތ ކަންކަ ް
ށޓަކައި
 )9އިންޑަސްޓްރގެ އެކި ދއިރތަކުން ރައްކތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅފައިވޭތޯ ބެލުމަ ް

އިންސްޕެކްޝަންތައް ރވ

ހިންގުން.
ޓން
 )3ރިޒޯޓު ،ސަފރ ،ގެސްޓް ހައުސް އަދި ހޮޓެލްތަކުގެ ޑިޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ދިރސކޮށް ،އެތަކެތގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއް ު
 )4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ދިމވ ހދިސތަކއި ބެހޭ އެންމެހ މަޢުލޫމތު އެއްކޮށް ،ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

ސަފްޙ 38

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

)5

ކުއްލި

ހދިސއެއް

ދވެރިވެއްޖެކަމުގެ
މެ ު

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

އިންޒރު

ބމުން،
ލި ު

އަމަލުކުރަންވ

އ
ގޮތ ި

ތން
ބެހޭގޮ ު

އެންމެހ

ލ
ކ ް
ފޯ ަ

ޕޮއިންޓްތައް

އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ،ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރމްތައް ރވ ،ހިންގުން.
ލހައްޓަންޖެހޭ ރައްކތެރިކަމުގެ ޤަވއިދު" ފސްކޮށް ،ގެޒެޓް ކުރުން.
" )6ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތގައި ބަ ަ
ނރައްކތެރި ބަލިތައް) ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތް
 )7ގެއްލުން ދެނިވި ކރިޘތައް އަދި ކުއްލި ހދިސތަކއި ގުޅޭ އިންޒރު (ސުނމ ،ބިންހެލުންު ،
އ ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ،ސަފރ އުޅަނދު އަދި ޑައިވިންގ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރގަ ި
ރކަމުގެ ޙިދުމަތް
ސެންޓަރތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރ ފަރތްތަކަށް ދުރލ ،ވިހވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ،ފަތުރުވެ ި
ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ،ވަކި ނަންބަރެއް ޤއިމްކޮށް ،އެނަންބަރު " ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް"
ޑޭޓ ބޭސް ގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ،ޖަނަވަރ  9191ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުން.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 .8އައި.ޓ ސެކްޝަން
 9102 8.0ވަނަ އަހަރު ހިންގި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް


ފަޔރވޯލް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ލައިސަންސް ރިނިއުކުރުން.



މިނިސްޓްރގެ އެކިއެކި އިވެންޓްސް އަދި ޕްރޮގްރމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އައި.ޓ އަދި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުން.



މިނިސްޓްރގެ ވައިފައި ރައުޓަރުތައް އައުކުރުން.



ސެންޓްރަލް  9ޕްރިންޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރުން.



ނންވ ގްރެފިކްސް އަދި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމއި އިވެންޓް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
ބ ު
މިނިސްޓްރގެ އިވެންޓްތަކަށް ޭ



ޓމްސް ސިސްޓަމަށް މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވ ހުރިހ ފެސިލިޓތައް ލިންކްކުރުން.

 9191 8.9ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ މަސައްކަތްތައް


އިންޑަސްޓްރ އެޗް.އރ ޑޭޓބޭސް ލޯންޗްކުރުން



މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން



ސ.ސ.ޓ.ވ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުން.



ދލުތައް ގެނައުން.
ޖހޭ ބަ ަ
އައި.ޕ ފޯން ސިސްޓަމަކަށް މިނިސްޓްރގެ ޕއޭބއެކްސް ބަދަލުކޮށް ނެޓްވޯކްއަށް ގެންނަން ެ



ސރވ ރއައް ބޭނުންވ ސެކިއުރިޓ އަޕްގްރޭޑް ގެނެސް ،ހ ރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 .2ކޮލިޓ އެޝުއަރަންސް
 2.0ކޮލިޓ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓް އިން ކުރ މަސައްކަތްތައް
ކޮލިޓ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނ:
ޖންސތަކުންދޭ
ދ މަރުކަޒުތައް އަދި ޓްރެވަލް އެ ެ
ގ ޚިދުމަތް ޭ
ޒޓް ،ހޮޓެލް ،ގެސްޓް ހައުސް ،އުޅަނދުފަހަރު ،ފނުމު ެ
ހ .ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ ރި ޯ
ނންދޭ ޚިދްމަތއި ތަން ސަރުކރުގެ ކަމއިބެހޭ ޤަވއިދުތަކއި އެއްގޮތަށް ހުރިތޯބަލ ފސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލ އެތަންތަ ު
ރވއި ހިންގުން.
ގސްޓް ހައުސް ،ފނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު،
ށ .މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ ރިޒޯޓް ،ހޮޓެލްެ ،
މށް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު
ފންވަރުހުރ ޤަވއިދުތަކއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލު ަ
އުޅަނދުފަހަރު އަދި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ެ
ތ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމ ު
ފންވަރު ކަނޑައެޅުމއިބެހޭ ގޮތުން ތައްޔރުކުރަން ޖެހޭ ޤަވއިދުތައް ހެދުމުގައި
ނ .ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތއި ތަނުގެ ެ
ޢަމަލގޮތުން ބައިވެރިވުން.

 2.9ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުން
ށދޭ
އ ފޯރުކޮ ް
ގ މިންގަނޑު މި މިނިސްޓްރގެ ޤަވއިދުތަކ އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ އ ި
ތނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތު ެ
ނ ަ
ދ ތަ ް
ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ޭ
ރވެސް ވަނ
ބލުމަށް ޢއްމުކޮށްކުރ އިންސްޕެކްޝަންތައް  9102ވަނަ އަހަ ު
އކަށގެންވ މިންގަނޑެއްގައިތޯ ެ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ހުރ ެ
އއުކޮށްދިނުމުގެ
ވގެން އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ަ
ނގުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަ ެ
ތންތަނއި ހި ް
ތރުން އަލަށްހުޅުވ ަ
ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ .އޭގެ އި ު
ގގޮތުން ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަންތަކއި ދިމވއެކިއެކި ހދިސތަކއި ގުޅިގެންނއި ހުށަހެޅޭބައެއް މައްސަލަ ނުވަތަ
ކުރިން ތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުމު ެ
ޝަކުވފަދަކަންކަމއި ގުޅިގެންވެސް ވަނ އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ކޮޓަރގެ އަދަދު

މިހރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދ

އެނދުގެ އަދަދު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ

މިހރު އޮޕަރޭޓް

ތަންތަން

ކުރަމުންދ ތަންތަނުގެ

ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް

އަދަދު

ކުރެވުނު އަދަދު

0

ރިޒޯޓް

054

07،574

35،039

78

9

ހޮޓ

01

814

0،699

7

3

ގެސްޓްހައުސް

526

4,924

9,847

58

4

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

033

804

1,622

08

5

ޑައިވް ސްކޫލް

937

-

-

34

6

ޓްރެވަލް އޭޖެންސ

403

-

-

86

7

ޔޮޓް މެރނ

3

254

418

-

8

ޓ
ބެއަރ ބޯ ް

7

81

155

-

ހ  -ރިޒޯޓް ޗެކްކުރުން
 9102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  78ރިޒޯޓް އިންސްޕެކްޝަން ވަނ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މގެ ތެރޭގައި ރިޒޯޓް އަލަށް ހުޅުވުމަށް ކުރެވޭ
ޕކްޝަން ހިމެނެއެވެ.
އިންސްޕެކްޝަން ،ލައިސަންސް އކުރުމަށް ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަށް އަދި ރޫޓން އިންސް ެ
ދ
މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ ކުރެވުނު  18ރިޒޯޓް ހުޅުވުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓްކުރެވި އަ ި
ހުޅުވުނވެސް ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
ރިޒޯޓްގެ ނަން

ރަށުގެ ނަން

ހުޅުވި ތރޚް

ކޮޓަރގެ އަދަދު

އެނދުގެ އަދަދު

1

ދަ ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް

ބ .ތިލަދޫ

 94ޖަނަވަރ 9102

30

69

2

ފރުފުށި މޯލްޑިވްސް

ރ .ފރުފުށި

 04ފެބްރުވަރ 9102

81

061

3

ޔޫ އެންޑް މ ބައި ކޮކޫން

ރ .އުތުރުމފަރު

 91ފެބްރުވަރ 9102

012

908

4

ދަ ރެޒިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް

ގއ.ދިގުރަށް

 98ފެބްރުވަރ 9102

085

371

ދިގުރަށް
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

5

ހެރިޓަންސް އރަށް

ރ .އރަށް

 3މރިޗު 9102

051

311

6

އިންނަހުރ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް

ޅ.އިންނަހުރ

 5މރިޗު 9102

78

056

7

ބަލިއޯނ ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސް

ދ.މގައު

 07މރިޗު 9102

76

059

8

ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއ މޯލްޑިވްސް
ށ
އިތފު ި

9

ކ.އިތފުށި

ރިއު އެޓޯލް އެންޑް ރިއު ޕެލެސް

ދ.މފުށި /

މޯލްޑިވްސް

ކެނދިގަނޑު

 97މރިޗު 9102

047

924

 06މެއި 9102

441

881

01

ސައި ލެގޫން މޯލްޑިވްސް

އެނބޫދޫ ފަޅު

 90މެއި 9102

071

341

00

ހ ރޑް ރޮކް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް

އެނބޫދޫ ފަޅު

 92މެއި 9102

028

326

02

އެމެރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް އެންޑް
ސްޕ ފަސްމެންދޫ

03

ލ.ކުޑަފަރެސް،

 95ޖުލައި 9102

94

48

ރ.މމުނަގައު

 0އޯގަސްޓް 9102

27

024

05

ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މމުޓ ރިޒޯޓް

ގއ.މމުޓ

 9ސެޕްޓެންބަރު 9102

036

970

06

ސިނަމަން ވެލިފުށި މޯލްޑިވްސް

ވ.އރަށް

 4ސެޕްޓެންބަރު 9102

21

081

07

ވަރު އައިލެންޑް ރިޒޯޓް

ކ.މަޑިވަރު

 96ސެޕްޓެންބަރު 9102

099

944

 94އޮކްޓޫބަރު 9102

51

011

04

ރަހ ރިޒޯޓް

ރ.ފަސްމެންދޫ

 91ޖޫން 9102

033

966

ވސް
ނންޓަލް މޯލްޑި ް
އިންޓަރކޮންޓި ެ
މމުނަގައު

18

ސައުތު ޕމް ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސް

ފަރެސް

ސ.އިސްމަހެލހެރަ،
ކެޑެވހެރަ

މިއަހަރުތެރޭ ބެލިފައިވ ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުރި އިސްލހް ކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތައް ،ވަކި މުއްދަތެއް ދ ،ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަނ
ކމުގެ ގޮތުން
ބތަކެތގެ ރައްކތެރި ަ
ގ ތެރޭގައި ޢއްމު ގޮތެއްގައި ހުންނަނ ކ ޯ
ކންތައްތަކު ެ
އެންގިފައިވެއެވެ .ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގަންޖެހުނު ަ
ށ
ހ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅުކޮ ް
ގ ހދިސއަކުން ރައްކތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެ ޭ
ނ އަލިފނު ެ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނކުރުމއި ،ހިނގފ ެ
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ހންނަ ޚިދުމަތްތަކއި
ހަރުދަނކުރުމއި ،ކުނިނައްތލުމއި އަދި މިނޫނަސް އެހެނިހެން ތިމވެއްޓއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެން ު
މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން އިމރތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.

ށ  -ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ ހޮޓ ،ގެސްޓްހައުސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
 9102ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ  7ހޮޓެލް އަދި  58ގެސްޓް ހައުސް އިންސްޕެކްޝަން ވަނ ކުރެވިފައެވެ .މިތަންތަން ބަލ
ތން ތަރައްޤ
ނ ަ
ނ ފަތުރުވެރިންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކއި އެޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށއި ،އަލަށް ހުޅުވ ތަ ް
ފސްކުރެވިފައިވަނ މިތަންތަނު ް
ކއެވެ.
މށްޓަ ަ
ކުރެވިފައިވަނ މި މިނިސްޓްރގެ ޤަވއިދ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލު ަ

ނ  -ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ އުޅަނދުފަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
 9102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ  08ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ އިންސްޕެކްޝަން ވަނ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ފަތުރުވެރިން
ށ
ބައިތިއްބ އުޅަނދު އިންސްޕެކްޓް ކުރަނ މި މިނިސްޓްރގައި އެފަދަ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށއި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުން ފަތުރުވެރިންނަ ް
ބއެއް އުޅަނދު
ވރު ބެލުމަށެވެ .މގެ އިތުރުން ަ
ނނަ ޚިދުމަތްތައް ބެލުމަށއި އަދި އުޅަނދއި އެއިން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެން ަ
ލިބެން ހު ް
ޗެކްކުރެވިފައިވަނ އެއުޅަނދުފަހަރުގައި ބަނގުރ ވިއްކނަމަ އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިންތިޒމްތައްހުރ މި މިނިސްޓްރގެ ޤަވއިދއި އެއްގޮތަށް
މށެވެ.
ހަމަޖެހިފައިތޯ ބެލު ަ

ރ  -ޑައިވް ސްކޫލްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
ހމަވުމއި ގުޅިގެން ލައިސަންސް އައު
 9102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޑައިވް ސްކޫލްތަކުގެ އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ަ
ޒޓްތައް ބަލައި
ވއެވެ .އަދި މގެ އިތުރުން ރި ޯ
ތންތަން ބަލައި ފސްކުރެވިފައި ެ
އ ަ
ށ ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދުމުން ެ
ކުރުމަށް ނުވަތަ އަލަ ް
ފސްކުރުމުގައި އެތަންތަނުގެ ޑައިވް ސްކޫލްތަކުގެ އންމު އިންސްޕެކްޝަންތައްވެސް ވަނ ހެދިފައެވެ .މި ގޮތުން މިއަހަރު މުޅިއަކު  34ޑައިވް
ސްކޫލް ވަނ ބަލައި ފސްކުރެވިފައެވެ.
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ބ -ދަތުރު ރވ ހިންގުމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
ގ
ވތަ ލައިސަންސް ެ
ނސް ދިނުމަށް ނު ަ
ތނުގެ އޮޕެރޭޓިން ލައިސަ ް
ދ ތަން ަ
 9102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ރވ ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ޭ
ނ ބަލ ފސް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން  86ތަން ބަލައި ފސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވތ ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށްޓަކައި އެތަންތަ ް

 9102 2.3ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ހއްސަ ކަންކަން
ހ -ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގެ ތަންތަނުގެ ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމުގެ އޮޑިޓއިގުޅޭ:
ދދެވިފައިވ ތަންތަނުގެ ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ
ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބަން ހުއް ަ
ނން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑުތައް ހުރ މި މިނިސްޓްރ އއި
އެކުލަވލެއްވި ސިޔސަތުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ު
މށް  07ފެބްރުވަރ
ކަމއިގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސތަކުގެ ޤަވއިދުތަކއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލު ަ
އިންސްޕެކްޝަންތައް ވަނ  91ސެޕްޓެންބަރު

ފށިގެން ކުރަންމުންދިޔަ
 9102ވަނަ ދުވަހުން ެ

ވހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމލެވިފައެވެ .މިގޮތުން ،މި އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން
 9102ވަނަ ދު ަ

ބލައި ފސްކުރެވުނެވެ .ރއްޖޭގެ  91އަތޮޅެއްގައި ހިންގ
ރއްޖޭގެ ހުރިހ އަތޮޅެއްގައި ހިންގ ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބ އެންމެހައި ތަންތަން ަ
ޓ
ތށް މުޅި ޖުމްލަ  0160ޓޫރިސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމަން ް
ވސެންޓަރތައް ހިމެނޭގޮ ަ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ހޮޓެލް ،ޔޮޓް މެރނ ،ގެސްޓްހައުސް އަދި ޑައި ް
އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މގެ ތެރޭގައި  043ރިޒޯޓު 3 ،ޔޮޓް މެރނ 01 ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ،މހުން ދިރިއުޅޭ  80ރަށަކުން 535
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ،އަދި  024ޑައިވް ސެންޓަރ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ހަމައެއއެކު ،މި އިންސްޕެކްޝަންގެ ތެރެއިން މި
މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރ ނުކޮށް ހިންގ  076ގެސްޓްހައުސް ފހަގަކުރެވި އެ ތަންތަންވެސް ވަނ ބަލައި ފސްކުރެވިފައެވެ.
އިންސްޕެކްޝަންގައި ބެލުނުކަންތައްތައް:
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-

އ
ގެސްޓުންނއި ގުޅުންހުރި ބައިތަ ް

-

މުއައްޒަފުންނއި ގުޅުންހުރި ބައިތައް

-

ސަރުކރުގެ އެކި އިދރތަކއި ގުޅުންހުރި ބައިތައް

-

އ
ތިމވެއްޓ ގުޅުންހުރި ބައިތަ ް

-

ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމ ގުޅުންހުރި ބައިތައް

-

އ
ޢއްމު ބައިތަ ް

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މި އިންސްޕެކްޝަންތަކުން ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ތަފސް ހިސބުތައްވެސް ވަނ އެއްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން 043 ،ރިޒޯޓއި  9ޔޮޓް
މެރނއިން އެއްކުރެވިފައިވ މަޢުލޫމަތުގެ ޚުލސއެއް ތިރގައި ބަޔންކުރެވިފައިވނެއެވެ.


ވަޒފގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 37,138



ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 17,609



ބިދޭސ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 19,529



ސަރވިސް ޗޖއިބެހޭ މަޢުލޫމތު ހމަކޮށްފައިވަނ  105ރިޒޯޓުން



ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒފގައި ތިބި މިންވަރު  45%އަށްވުރެ ދަށް  58ރިޒޯޓު ފހަގަކުރެވިފައިވއިރު ކަނޑައެޅިފައިވ
މިންގަޑަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް  86ރިޒޯޓުން ހިފަހައްޓފައިވޭ



ޢންމު ގޮތެއްގައި ސަރވިސް ޗޖްގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވަނ  911އއި  511ޑޮލަރއި ދެމެދު އަދަދަކަށް

ފހަގަ ކުރެވުނު އެހެނިހެންކަންތައްތައް


ގެސްޓް ކޮޓަރިތަކުގައި ލައިފްޖެކްޓްނެތުން( .އންމުގޮތެއްގައި އޯވަރ ވޯޓަރ ވިލތަކުގައި ލައިފްޖެކެޓް ހުރުން)



ބައެއް ރިޒޯޓްތަކުގައި ޖެޓ/ވޯޓަރ ވިލފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިފް ބޯއ ނެތުން



ނ
ބޑުތައް ހަރުކުރެވިފައިނެތު ް
މޫދު އަދި ސުވިމިންގ ޕޫލްފަދަ ތަންތަނުގައި ސަމލުވެ ރައްކތެރިވންޖެހޭ ކަންކަން ފހަގަކުރުން ޯ



ކޮރިޑޯތަކއި އންމު ތަންތގައި އިމަރޖެންސ ޕްލޭން އަދި އިމަރޖެންސ ލައިޓް ހަރުކުރެވިފައި ނެތުން



ނ
ބައެއް ރިޒޯޓުގައި އެކަށގެންވ ސަލމަތ ނިޒމެއް ޤއިމް ކުރެވިފައިނެތު ް



ށ -ލޯކަލް ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރން ޕްރޮގްރމް:
މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އިންތިޒމްކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދރތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދ ސިވިލް ސރވިސްގެ
ނގިފައެވެ 0 .ދުވަހުގެ މިތަމްރން ޕްރޮގްރމްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް އަމޒުކޮށްގެން  9102ވަނަ އަހަރު  4ރަށެއްގައި ތަމްރނު ޕްރޮގްރމެއް ވަނ ހި ް
ނ
ކ ސިޓ ،ހއ .ދިއްދޫ އަދި ހދ .ކުޅުއްދުއްފުށ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރ ު
ދަށުން އައްޑޫ ސިޓ،ފުވައްމުލަ ު
ރސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކއި ޓޫރިޒަމ ގުޅުންހުރި
ޕްރޮގްރމެއް ވަނ ބޭއްވިފައެވެ .މިތަމްރން ޕްރޮގްރމުގެ މަޤްޞަދަކ އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގ ޓޫ ި
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އންސްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިލް ތަކއި ޙަވލުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރން ރވފައިވ
ތދޭ ތަންތަނުގެ ި
ދަތުރު ރވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަ ް
ކށް އަހުލުވެރިކުރެވުމެވެ.
ތން ޗެކްކުރުމުގެ ތަމްރނު ދިނުމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރގެ ޤަވއިދުތަ ަ
ގޮތުގެ މަޢުލޫމތު ދ އެތަން ަ

ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރކުރުން އަދި ރަޖިސްޓްރ އކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަން ލމަރުކަޒ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި،
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭއްވުނު ތަމްރން ޕްރޮގްރމް
ތން ރަޖިސްޓްރކުރުމަށް އަދި ރަޖިސްޓްރ އކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަންތައް ލމަރުކަޒ އުސޫލުން
ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ ތަން ަ
ނސިލް އިދރގެ
ގ ހުރިހ އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައު ް
ނސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމއިއެކ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ރއްޖޭ ެ
ހިންގުމަށްޓަކައި ،ލޯކަލް ކައު ް
ގއި ތަމްރން ޕްރޮގްރމެއް ވަނ ހިންގިފައެވެ.
ހ މލޭ ަ
ސިވިލް ސރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްސަކުރެވިގެން  07ޑިސެންބަރު  9102ވަނަ ދުވަ ު
މިގޮތުން ތަމްރން ޕްރޮގްރމްގައި ރއްޖެ  059ކައުންސިލް އިންވަނ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ގނު ތަމްރން ޕްރޮގްރމު ތަކުގައި މުޅިއެކު  088ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދރތަކުގެ 968
ތނަށް ހިން ު
މިގޮތުން މިހ ަ
މުވައްޒަފުންވަނ ތަމްރން ކުރެވިފައެވެ.

ޖުމްލަކޮށް ކުރެވިފައިވ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ޢަދަދު( :ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމުގެ އޮޑިޓއި ސެކްޝަންގެ ރޫޓން އިންސްޕެކްޝަން)
ރޫޓން

އޮޑިޓް

ޖުމްލަ

ފެސިލިޓ
ރިޒޯޓް

78

043

990

ހޮޓ

17

01

07

ގެސްޓްހައުސް

58

535

523

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

08

11

08

ޑައިވް ސްކޫލް

34

024

998

ޓްރެވަލް އޭޖެންސ

86

11

86

ޔޮޓް މެރނ

19

13

15

ޓ
ބެއަރ ބޯ ް

11

11

11

-

076

-

ރަޖިސްޓަރ ނުކޮށް ހިންގ
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

983

0160

0344

 9102ވަނަ އަހަރު  0344ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއ ސެކްޝަންގެ ރޫޓން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
 983އިންސްޕެކްޝަނއި ،ހއްސަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  0160އިންސްޕެކްޝަނެވެ.

 2020 2.4ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ މުހިންމު ކަންތައްތައް
ޓރިސްޓު އުޅަނދު ،ފނުމބެހޭ މަރުކަޒުތައް އަދި އެހެނިހެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 .0ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅޭ ޚިދްމަތްދޭ ރިޒޯޓް ،ހޮޓ ،ގެސްޓްހައުސްޫ ،
ބލުމުގެ ގޮތުން ޤަވއިދުން ބަލ ފސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ެ
 .9ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރގެ މަސައްކަތް ރއްޖޭގެ ހުރިހ ކަންކޮޅަކަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވުމއިއެކު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ސަރަހައްދ
މދުވެރިކޮށް
އިދރތަކއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ މހުން ބައިވެރިކޮށް އެމަސައްކަތް މުސްތަޤްބަލުގައި އެތަންތަން ެ
އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ޤބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ކރުމުގެ
 .3އިންޑަސްޓްރއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިވެފައިވުމއިއެކު ކުރިން ހެދިފައިހުރި ފެންވަރއިބެހޭ ޤަވއިދުތައް އިޞްލހު ު
މަސައްކަތް.
މޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ސެކްޝަނއި ގުޅިގެން
ނންކުރުމަށް އިންފޮ ޭ
 .4އިންސްޕެކްޝަނަށް ބޭނުންކުރަމުންދ ޗެކްލިސްޓްތަކުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމތު ބޭ ު
ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިވެލޮޕްކޮށް ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

 01.0ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް އިން ކުރ މަސައްކަތްތައް
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނ:
ހ .ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ހޮޓެލް ،ގެސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބ

ގ ވިޔަފރި ހިންގ މަރުކަޒުތައް އަދި ޓްރެވަލް
އުޅަނދުފަހަރު ،ފނުމު ެ

އެޖެންސ އަދި ޔޮޓް މެރނ މި މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރކުރުމއި ހުއްދަ ދޫކުރުން
ގސްޓް ހައުސް،
ތން (ރިޒޯޓު ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓެ ،
ށ .ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓަރކުރަންޖެހޭ ތަން ަ
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ،ޓްރެވަލް އެޖެންސ ،ޑައިވް ސްކޫލް ،ޔޮޓް މެރނ) ޤަވއިދުން ރަޖިސްޓަރކުރުމއި މިތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރތަކުގެ
އޓުން.
މައުލޫމތު ޤަވއިދުން ބެލެހެ ް
ނ .ރއްޖެއަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ ،ކަނޑައެޅިފައިވ އުސޫލުތަކއިއެއްގޮތަށް ދޫކުރުން.
ފއިވ ތަންތަނުގެ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްދިނުން.
ރ .ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކއި އެއްގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވި ަ
ބ .ޓޫރިސްޓް ގައިޑްކަމުގެ ފސްދޫކުރުމއި އެކަމއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ދ ދޫކުރުން.
ޅ .ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒ ކައިވެނިކޮށްދޭ ފަރތްތަކަށް ދެވޭ ހުއް ަ
ކ .ސްޓްރޓަރ އުސޫލުން ރިޒޯޓްތަކުގެ ކޮޓަރި ރަޖިސްޓްރ ކުރުން.

 9102 01.9ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އަލަށް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓތަށް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ

ރަޖިސްޓްރ ކުރެވުނު އަދަދު

ކޮޓަރގެ އަދަދު

އެނދުގެ އަދަދު

0

ރިޒޯޓް

18

2271

3801

9

ހޮޓ

1

36

72

3

ގެސްޓްހައުސް

97

725

1450

4

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

5

46

96

ތަންތަން
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5

ޑައިވް ސްކޫލް

31

-

-

6

ޓްރެވަލް އޭޖެންސ

74

-

-

7

ޔޮޓް މެރނ

1

30

60

8

ޓ
ބެއަރ ބޯ ް

2

23

50

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވަނ  164ރިޒޯޓެވެ .މގެ ތެރެއިން މިހރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނ
ލ ރިޒޯޓްތަކަށް
ލށް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށފައިވ  18ރިޒޯޓް ހިމެނެއެވެ .މުޅި ޖުމް ަ
 154ރިޒޯޓެވެ .މގެތެރޭގައި  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަ ަ
 033ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި ރ-ޑިވެލޮޕްކުރުމަށްޓަކައި  2019ވަނަ އަހަރު ބަންދުކުރެވިފައިވ ރިޒޯޓްތަށް ތިރގައި ބަޔންކުރެވިފައި އެވަނއެވެ.
ރވިފައެވެ.
ހ .ޓުވިން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް (އދ .މފުށިވަރު) ވަނ  10ޖޫން  9102އިން ފެށިގެން ބަންދުކު ެ
ބންދުކުރެވިފައެވެ.
ށ .ދިގުފަރު އައިލެންޑް ރިޒޯޓް (ބ .ދިގުފަރުވިނަގަނޑު) ވަނ  19ޖުލައި  9102އިން ފެށިގެން ަ

މގެ އިތުރުން ސަބްލސް ހަމަވުމއި ގުޅިގެން ތިރގައިވ ރިޒޯޓް ވަނ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.
ހ .ކޮކޯ ޕްރައިވް ކުޑަހިތި (ކ .ކުޑަހިތި) ވަނ  12މެއި  9102އިން ފެށިގެން ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

މގެ އިތުރުން  9102ވަނަ އަހަރު ރިޒޯޓްތަކުގައި ސިންބޮލިކް ވެޑިންގ ކުރުމުގެ  96ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޔޮޓް މެރނ
އދަ
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވަނ މުޅި ޖުމްލަ  13ޔޮޓް މެރނއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ޔޮޓް މެރނތަކަށް ދެހު ް
ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ޓެރެވަލް އެޖެންސ
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައި ވަނ މުޅިއަކު  0466ޓްރެވަލް އެޖެންސއެވެ .މގެ ތެރެއިން މިހރު އޮޕަރޭޓް
ކުރަމުންދަނ  983ޓްރެވަލް އޭޖެންސއެވެ .އަދި  9102ވަނަ އަހަރު މގެ ތެރެއިން  74ޓްރެވަލް އެޖެންސ ރަޖިސްޓްރކޮށްދފައިވެއެވެ .މުޅި
ޖުމްލަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސތަކަށް  118ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
އޖެންސ ގެ ލައިސަންސް
މގެ އިތުރުން  11ޓްރެވަލް ޭ

ވލް
 2019ގައި ވަނ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  12ފަރތުން ޓްރެ ަ

ތ އެފަރތުން އިންސްޕެކްޝަން ރވ ނުދެވިގެން
އޭޖެންސ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމް ފުރިހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަ ަ
ތލްކުރެވިފައެވެ.
ވރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަނ ބ ި
ނުވަތަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެން ަ

ގެސްޓްހައުސް
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ގޮތުގައި މި މިނިސްޓްރގައި  887ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރކުރެވިފައިވެއެވެ.
ގސްޓްހައުސްއެވެ .އަދި މގެތެރެއިން  27ގެސްޓްހައުސް  9102ގައި ރަޖިސްޓްރ
ކރަމުންދަނ  528ޓޫރިސްޓް ެ
މގެތެރެއިން މިހރު އޮޕަރޭޓް ު
ކޮށްދފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް  158ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މގެ އިތުރުން  52ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ލައިސަންސް  2019ގައި ވަނ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  04ފަރތުން ޓޫރިސްޓް
ވތައެފަރތުން އިންސްޕެކްޝަން ރވ ނުދެވިގެން
ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމް ފުރިހަމަނުވުގެ ސަބަބުން ނު ަ
ތލްކުރެވިފައެވެ.
ވރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަނ ބ ި
ނުވަތަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެން ަ

ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް
ޓ
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި މި މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވަނ މުޅިއަކު  33ޓޫރިސް ް
ށފައިވެއެވެ.
ހރުގައި  10ހޮޓެލް ރަޖިސްޓްރކޮ ް
ވނަ އަ ަ
ޓ ހޮޓަލެވެ .އަދި ަ 9102
ހޮޓަލެވެ .މގެތެރެއިން މިހރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނ  09ޓޫރިސް ް
މުޅި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށް  07ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މގެ އިތުރުން  01ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ލައިސަންސް  2019ގައި ވަނ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ.
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ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު
ސޓް
މ މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓްރކުރެވިފައި ވަނ މުޅިއަކު  364ޓޫރި ް
މނު އިރު ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި ި
 9102ވަނަ އަހަރު ނި ު
އުޅަނދެވެ .މގެތެރޭއިން  15ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް  9102ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަށް 35
ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މގެ އިތުރުން  11ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް  2019ގައި ވަނ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  02ފަރތުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު
ނ އިންސްޕެކްޝަން ރވ ނުދެވިގެން ނުވަތަ
ނވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތައެފަރތު ް
ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމް ފުރިހަމަ ު
ތމުގެ ސަބަބުން ވަނ ބތިލްކުރެވިފައެވެ.
ނ ު
އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެންވަރު ެ
ވފައި ވަނ މުޅިއަކު  14އުޅަނދަކަށެވެ .މގެތެރެއިން  19ބެއަރ ބޯޓް
ބޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެ ި
ރ ބެއަރ ޯ
މނު އި ު
 9102ވަނަ އަހަރު ނި ު
 2019ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވެއެވެ .މގެ އިތުރުން  01ބެއަރ ބޯޓް ލައިސަންސް  2019ގައި ވަނ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ.

ޑައިވް ސްކޫލް
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މި މިނިސްޓްރގައި މުޅި ޖުމްލަ ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވ ޑައިވް ސްކޫލްގެ އަދަދަކ  318އެވެ.
އޭގެތެރެއިން މިހރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދަނ  938ޑައިވް ސްކޫލްއެވެ 30 .ޑައިވް ސްކޫލް  9102ގައި ރަޖިސްޓްރކޮށް ދފައިވެއެވެ.
މގެ އިތުރުން  17ޑައިވް ސްކޫލްގެ ލައިސަންސް  9108ގައި ވަނ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  19ފަރތުން ޑައިވް ސްކޫލް
ތ
ނ އިންސްޕެކްޝަން ރވ ނުދެވިގެން ނުވަ ަ
ވތަ އެފަރތު ް
ނވުގެ ސަބަބުން ނު ަ
ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމް ފުރިހަމަ ު
ތމުގެ ސަބަބުން ވަނ ބތިލްކުރެވިފައެވެ.
ނ ު
އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެންވަރު ެ

ޓުއަރ ގައިޑް ފސް
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓުވަރ ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި މި މިނިސްޓްރން ހުއްދަ ދެވިފައިވަނ މުޅި ޖުމްލަ  023އަދި 93
ފަރތަކުން ހުއްދަ އައުކޮށްފައިވެއެވެ.
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ކްރޫސް ޕމިޓް އަދި ޗޓަރ ލައިސަންސް
ރސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނ
އރު ރއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކަށް މުޅި ޖުމްލަ  093ކް ޫ
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ި
ދެވިފައެވެ .އަދި  029ޗޓަރ ލައިސެންސް ދެވިފައިވެއެވެ.
 9102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓަރކޮށް މިހރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓތަކުގެ މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު
 16ގައި އެވަނއެވެ.

 9191 01.3ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ މުހިންމު ކަންތައްތައް
 .0ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅޭ ޚިދްމަތްދޭ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ހޮޓެލް ،ގެސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބ އުޅަނދުފަހަރު ،ފނުމުގެ ވިޔަފރި ހިންގ
މަރުކަޒުތައް އަދި ޓްރެވަލް އެޖެންސ އަދި ޔޮޓް މެރނ ގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމްތަށް ރިވައިސްކުރުން.
ކށް އެދޭ ފޯމް ރިވައިސްކުރުން.
 .9އަދި މި މިނިސްޓްރން ދޫކުރެވޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތަ ަ
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އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ ހިއުމަން ރިސޯސް

ކއެކި
އގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ދއިރގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ތަފތު އެ ި
މި ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަ ި
ތަޢުލމއި ތަމްރންގެ ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމއި ބައިނަލްއަގްވމ ޖަމްއިއްޔތަކުން ރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހުށަހަޅ އެކިއެކި
ވރިކަމުގެ ދއިރއަށް އިންސނ ވަސލަތް އިތުރު
މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެ ޖަމިއްޔތަކއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ .މގެ އިތުރުން ފަތުރު ެ
އވެ.
ވމުގެ ޕްރޮގްރމްތަކއި އެހެނިހެން ކަންތައް ރވ ހިންގުން ހިމެނެ ެ
ކުރުމަށް ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކުރު ު

 00.0އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔުނިޓުން ކުރ މަސައްކަތް
ދިވެހިރއްޖޭގެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ސިނއަތުގައި

އިންސނ

ވަޞލަތްތައް

ރމަށް
ތަރައްޤކު ު

ކަނޑައެޅިފައިވ

ޕްލޭނިންގ

ތރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވމ
އޤްވމ ޖަމްއިއްޔތަކުން ހުށަހަޅ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކއި ފަ ު
މަސައްކަތްތައްކުރުމއި ،ބައިނަލް ަ
ޖަމްއިއްޔތަކއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

 00.9އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި

އިންޑަސްޓްރ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް ،ޔުނިޓުން ކުރ މައިގަނޑު

މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަފްސލް
އިންޑަސްޓްރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕްލޭނިންގް އެންޑް ސްޓްރެޓެޖ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި އިންސނ ވަސލަތްތަށް ތަރައްޤކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވ ސްޓްރެޓެޖތަކއި ޕްލޭންތަށް ތައްޔރުކުރުމއި
ތންފޒްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ޕްލޭންތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ަ

ބައިނަލްއަޤްވމ ޖަމްއިއްޔތަކއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުން
ބައިނަލްއަޤްވމ ޖަމްއިއްޔތަކއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އެހތެރިކަން
ފއިވ
ފޯރުކޮށްދިނުމއި ބައިނަލްއަޤްވމ ޖަމްއިއްޔއިތަކއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހި ަ
ސަފްޙ 54

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ބނުންވ ފަންޑް ،އެކިއެކި ފަރތްތަކއި ގުޅިގެން ހޯދުމއި ބައިނަލްއަޤްވމ ޖަމްއިއްޔތަކއެކު އޮންނަ އެކިއެކި
ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ހިންގުމަށް ޭ
ޖަލްސތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

 9102 00.3ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވ
މުހިންމު ކަންތައްތައް
ޓޫރިޒަމް ސިނއަތަށް ދިވެހން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށއި ،ޓޫރިޒަމް ދއިރގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ދިވެހި ޒުވނުން
ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށއި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރމްތައް:


ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ ޖޮބް ފެއަރ 9102

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފހަގަކުރުމއި ގުޅިގެން މި މިނިސްޓްރން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތަށް އަމޒުކޮށްގެން ބެއްވުނު ޖޮބް
ފެއަރ  97އިން  92ސެޕްޓެންބަރު

 9102ގައި ނިޔަލަށް ފަރުކޮޅުފުށގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .މި ޖޮބް ފެއަރގައި  31ޓޫރިސްޓް

ރިޒޯޓް 0 ،އެސޯސިއޭޝަން  0 ،ޔުނިވަރސިޓ އަދި  9ކޮލެޖަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ޖޮބް ފެއަރ ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކ
މވެ .އަދި ޖޮބް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި ހުރި ވަޒފގެ ފުރުސަތުތަކއި ތަފތު އެކި ޕްރޮގްރމްތަކުގެ މަޢުލޫމތު ދިވެހި ޒުވނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނު ެ
ފެއަރ އަށް  511އަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޒިޔރަތްކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި  02ސްކޫލަކުން  372ދަރިވަރުންނއި  63ޓޗަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.
#

ސްކޫލްގެ ނަން

0

އަޙްމަދިއްޔ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

91

9

އަމނިއްޔ ސްކޫލް

91

9

3

ޝނަލް ސްކޫލް
ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭ ަ

91

3

4

ސ.އެޗް.އެސް.ސ

91

2

5

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

91

3

6

ޢޒ ސްކޫލް

99

6

7

ޢިޔސުއްދން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

91

9
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ދަރިވަރުން

ޓޗަރުން
4

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

8

ހިރިޔ ސްކޫލް

91

3

2

ހުރަވ ސްކޫލް

91

8

01

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

91

3

00

މަޖދިއްޔ ސްކޫލް

91

9

09

ކަލފނު ސްކޫލް

91

9

03

މުހިޢްދން ސްކޫލް

91

0

04

ރެހެންދ ސްކޫލް

91

3

05

ތޖުއްދން ސްކޫލް

91

3

06

ޖަމލުއްދން ސްކޫލް

91

3

07

އަރަބިއްޔ ސްކޫލް

91

0

08

އިމދުއްދން ސްކޫލް

91

3

02

ހއި ސްކޫލް
ނލް ަ
އންޓަރނޭޝަ ަ
ބިލަބޮންގ ި

07

9

372

63

ޖުމްލަ



އެކްސްޕޯޝަރ ޓްރިޕް

 9102ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރއ ސްކޫލްތަކއި ގުޅިގެން ހަތަރު ސްކޫލްއެއްގެ  014ދަރިވަރުން އެކްސްޕޯޝަރ ޓްރިޕްގައި
ރޒޯޓުތަކުގެ އެކި
ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ ،މި ޓްރިޕްގެ މަޤްސަދަކ ދަރިވަރުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމތު ފޯރުކޮށްދ ި
ޑިޕޓްމެންޓްތަކަށް ޒިޔރަތްކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދ ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނޢަތުގެ ވަޒފތަކަށް
ޝައުގުވެރިކުރުވުމެވެ .މިދަތުރުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގެ މައުލޫމތއި ވަޒފގެ ފުރުސަތުތަކއި ،ސ .އެސް.
އރް އަދި ތިމވެށި ހިމޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޢުއުލޫމތު ދެވުނެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ސްކޫލްގެ ނަން :ހދ .އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒު
ރިޒޯޓްގެ ނަން :ޖޭއޭ މަނަފަރު
ތރޙް 05 :އޭޕްރިލް 9102
ބައިވެރިންގެ އަދަދު95 :

ސްކޫލްގެ ނަން :ޖަމލުއްދން ސްކޫލް
ރިޒޯޓްގެ ނަން :ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމ މޯލްޑިވްސް
ތރޙް 03 :ޖުލައި 9102
ބައިވެރިންގެ އަދަދު32 :

ލ
ސްކޫލްގެ ނަން :އަޙްމަދިއްޔ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫ ް
ޒޓް އެންޑް ސްޕ
ރިޒޯޓްގެ ނަން :ހުވަފެންފުށި ރި ޯ
ތރޙް 04 :ސެޕްޓެންބަރު 9102
ބައިވެރިންގެ އަދަދު91 :

ލ
ސްކޫލްގެ ނަން :އަޙްމަދިއްޔ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫ ް
ރިޒޯޓްގެ ނަން :ސެންތރ ރަސްފުށި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕ މޯލްޑިވްސް
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ތރޙް 04 :ސެޕްޓެންބަރު 9102
ބައިވެރިންގެ އަދަދު91 :


ކމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
ބިދޭސ ދަރިވަރުން އިންޓރންސްގެ ގޮތުގައި ރއްޖެ ގެނުއައުމަށް ބޭނުންވ "އިޢުތިރޒެއް ނެތް" ަ

ނ ދޫކޮށްފައެވެ.
ބނުންވ "އިޢުތިރޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔު ް
ނސް ރއްޖެ ގެނައުމަށް ޭ
ނން ވަނ  278ބިދޭސ އިންޓރ ް
މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކްޝަ ު
އންޓަރންޝިޕް
މި ޢިއުތިރޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމަކ ބޭރު ޔުނިވރސިޓ ތަކުގައި ތަޢުލިމް ހސިލްކުރަމުންދ ބިދޭސ ދަރިވަރުން ދިވެހިރއްޖޭގައި ި
އަދކުރުމަށް އެދި ރިޒޯޓަށް ހުށަހަޅ ،ރިޒޯޓްއިން އެއްބަސްވުމުން ،އެންމެ ގިނަވެގެން  6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން
ދޫކުރ ސްޕެޝަލް ވިސއަށް މި މިނިސްޓްރ އިން ދޫކުރ ލިޔުމެކެވެ.



ޕްރ އޮޕެނިންގް ކޯޓގެ ދަށުން ބިދޭސން ރއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވ " އިޢުތިރޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

ނ ބިދޭސން
ށ ޕްރ އޯޕެނިންގ ކޯޓގެ ދަށު ް
ކ ް
އ ތަރައްޤކޮށްފައިވ  03ރަށަ ަ
ނ އިން ވަނ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގަ ި
މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކްޝަ ް
ގެނައުމަށްޓަކައި "އިޢުތިރޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައެވެ.

#

1

ރަށުގެ
ނަން
އެނބޫދޫ
ނ
ލެގޫ ް

އަތޮޅު ބވަތް ހުޅުވޭނެކަމަށް ލަފކުރ ތރޙް

ކ

ރިޒޯޓު

 30ޖުލައި 9102

769

 98ފެބްރުވަރ 9102

371

ބޮނަވިސްޓ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

311

ހެވ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

041

ބ ރިޒޯޓްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2

ދިގުރަށް

ގއ ރިޒޯޓު

3

ފަރެސް

ލ

ރިޒޯޓު

އެޕްރލް 9102

4

ބަތަލ

އއ

ރިޒޯޓު

 90އެޕްރލް 9102

5

މފުށި އަދި
ކެދިގަނޑު

ސަފްޙ 58

ދ

ރިޒޯޓު

އެނދު

ލސް ހޯލްޑަރ

 14މެއި 9102

868

ޑްރމް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިއު އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

6

މމުޓ

ގއ

ރިޒޯޓު

 10އޮގަސްޓު 9102

971

ޕްރިސްޓން އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7

ފަސްމެންދޫ

ރ

ރިޒޯޓު

 02ޖޫން 9102

979

އެމިލް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

8

މމުނަގައު

ރ

ރިޒޯޓު

 31އޮކްޓޫބަރު 9102

024

ލެއިޝަރ ހޮރިޒޯންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

ށ
ކުނވަ ި

ވ

ރިޒޯޓު

 90ޖޫން 9102

049

ސޖޭއެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 10މަޑިވަރު

ކ

ރިޒޯޓް

 93އޮގަސްޓު 9102

944

ދޮންކެޔޮ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 00އރަށް

ވ

ރިޒޯޓް

 12ސެޕްޓެންބަރު 9102

081

އރަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 09ހުރުއެޅި

އދ

ރިޒޯޓް

 99ޖަނަވަރ 9191

391

ހުރުއެޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 03ކޮއްޓެފަރު

ރ

ރިޒޯޓް

ޖަނަވަރ 9191

441

އޭބއެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިޒ ދޫކުރުމުގެ "އިޢުތިރޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

ނ
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސ އަކ މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގުޅިގެން ދިވެހިރއްޖެއަށް އިންވެސްޓަރު ް
ވސްޓްކުރުމަށް ބރުއެޅުމއެކު ،އިންވެސްޓަރުން ދިވެހިރއްޖެ އެތެރެވުމއި ބޭރުވުމުގައި އަވަސް އަދި ފަސޭހަ
ޝަޢުޤުވެރިކުރުވުމަށއި ،އިން ެ
ޓކައި ދޫކުރ ވިސއެކެވެ .މި ވިސއަށް އަމަލުކުރަމުންދ ޤަވއިދުގެ ދަށުން އިންވެސްޓަރު ،އިންވެސްޓްކުރ
ދނުމަށް ަ
ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ި
ދއިރއެއްގެ ކަމބެހޭ ވުޒރއަކުން "ޢިއުތިރޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޫކުރުމަށް ވަނ ހަމަޖެހިފައެވެ .އެގޮތުން މި މިނިސްޓްރން ވަނ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތއި އެކަމ ގުޅުންހުރި ވިޔަފރިތަކަށް  51މިލިއިން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށް ވުރެއް ގިނައިން އިންވްސްޓްކޮށްފައިވ  01ފަރތަކަށް
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސ ދުކުރުމުގެ "ޢިއުތިރޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައެވެ.
#

ޤައުމު

ވިސ ދޫކުރި ފަރތް

ކުންފުނި ނަން

އިންވެސްޓްކުރި އަދަދު

1

މރ .ޝްރިކންތް ޑޭޝް

އިންޑިއ

އެސް.ޕ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

$100,542,779

2

މރ .މުއޒް މުޙައްމަދު ރަހިމި

ނ
ބްރިޓިޝް ސިޓިޒަ ް

އެސް.ޕ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

$100,542,779

3

މސ .އެސިން ގުރަލް އަރގަޓް

ޓރކިޝް

އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

$75,863,479

4

މރ .ހަކަން އޮޒްޓރކް

ޓރކިޝް

އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

$75,863,479

5

މރ .ސަލިލް ޕަނިގްރަހ

އިންޑިއަން

ޑ .ޕ.ސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

$52,138,470

ސަފްޙ 59

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

6

މސ .މަރިއަނ ކަސިލިއ ޒިހިމަން ސްވިޒްލޭންޑް

މަހޯގަނ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނޒިމް

7

މރ .ގަން ކިމް ލެންގ

8

ސ
މރ .ތިޓ ތޮންގްބެންޖަމަ ް

9
10

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މރ .މަރެކް ސޯރފް
މރ .ލިބަރ ޕްރިސްޓަލް

ސިންގަޕޯރ ސިޓިޒަން

ހޮރިޒޯންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔޫ.އެސް.އޭ

ޑްރމް އައިލެންޑްސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް 9
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

$53,087,654
$52,000,000
$161,265,309

ޗެކް ރިޕަބްލިކް

ގްލެޑޯނިއ މޯލްޑިވްސް

$275,893,771

ޗެކް ރިޕަބްލިކް

ގްލެޑޯނިއ މޯލްޑިވްސް

$275,893,771

މި މިނިސްޓްރ ގެ މުވައްޒިފުން ޓޫރިޒަމް ދއިރއިން ތަޢުލމް ހސިލްކުރުމަށއި ،ތަމްރން ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ
އިންޓރނޭޝަނަލް ސަމިޓް ،ކޮންފެރެންސް ،ޓްރެއިނިންގ ،ކޯސް ފަދަ ޕްރޮގްރމްތައް:
ހ .ޖަލްސގެ ނަން :މޓިންގ އޮފް ދި ސައުތް އޭޝިއ ސަބްރޖަނަލް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން (ސަެަސެކް) ނޯޑަލް އޮފިޝަލްސް އެންޑް ވޯރކިންގ
ގްރޫޕްސް
ކ
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :އޭޝިއަން ޑިވޮލަޕްމަންޓް ބޭން ް
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :ސޯލް ،ކޮރެއ 02 -08 ،މރޗް 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 -އފ .އަލްފޟިލ ފތިމަތު ޝަރްމ /ސނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ށ .ޖަލްސގެ ނަން :ޕޓ އެނުއަލް ސަމިޓް
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޕޓ
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :ސބޫ ،ފިލިޕންސް 09-12 ،މެއި 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 ޑރ .ނައުޝދު މުޙައްމަދު /ޑެޕިއުޓ މިނިސްޓަރ އަލްފޟިލް އަލ ޝިނން  /ޑިރެކްޓަރސަފްޙ 60

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ނ .ޖަލްސގެ ނަން 17 :ވަނަ އައިއެފްޓ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރމް
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޗައިނ ގްލޯބަލް ސެންޓަރ ފޯރ ޓޫރިޒަމް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :މަކއޯ ،ޗައިނ 99 -05 ،މެއި 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 އފއ .އަލްފޟިލ ފތިމަތު ސަމޙް  /އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އފ .އަލްފޟިލް އަބްދުﷲ އިޔޒު  /ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އފއ .އަލްފޟިލ ފތިމަތު ޒައިނ ޝަރފް  /އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ -އފ .އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ސިނން /އެންވރްމަންޓް އޮފިސަރ

ރ .ޖަލްސގެ ނަން 30 :ވަނަ ޖޮއިންޓް މޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ކޮމިޝަން ފޯ އސްޓް އޭޝިއ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް އެންޑް ދި
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ކޮމިޝަން ފޯރ ސައުތް އޭޝިއ ،ފިފްޓ ސެވަން މޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ،އޯ ކޮމިޝަން ފޯ ސައުތް
އޭޝިއ(ސއެސްއޭ) ،ފިފްޓ މޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ

ކޮމިޝަން ފޯ އސްޓް އޭޝިއ އޭޝިއ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް (ސއޭޕ)،

އެ ންޑް ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ރޖަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ތުރޫ ޓޫރިޒަމް
އ
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓޯ .
ޖން 9102
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :ތިމްޕޫ ،ބޫޓންޫ 15-13 ،
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 -ޑރ .އަޙްމަދު ޞލިޙް  /ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

ބ .ޖަލްސގެ ނަން :ދި ތރޓންތް ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ/އެޝިއ ޕެސިފިކް އެކްޒެކްޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރމް އޮން ޓޫރިޒަމް ޕޮލިސ އެންޑް
ސްޓްރެޓެޖ؛ ޓޫރިޒަމް އެންޑް އިނޮވޭޝަން :ނިއު އޮޕޯރޓިއުނިޓސް ފޯރ ގްރޯތް އެންޑް ޑިވޮލަޕްމަންޓް
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ކަލްޗަރ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ،ކޮރެއ
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :ޖެޖޫ ،ކޮރެއ 98-95 ،ޖޫން 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 އފ .އިބްރޙިމް ފިކްރ  /އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރސަފްޙ 61
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ޅ .ޖަލްސ ނަން:

ދި ސެވަންތް އެނުއަލް ކޯރިޑިނޭޝަން މޓިންގ އޮފް ދި ކޮމްސެކް ވޯރކިންގ ގްރޫޕް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް

ޖަލްސ ހިންގ ފަރތް :ކޮމްސެކް
ޖަލްސ ހިންގ ޤައުމއި ތރޚް :އިސްތންބުލް ،ތުރުކ 07 -05 ،ޖުލައި 9102
ކޯހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 -އފ .އަލްފޟިލް އިބްރހިމް ފަރުހދު  /ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ

ކ .ޖަލްސގެ ނަން 93 :ވަނަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ޖެނެރަލް އެސަމްބްލ
އ
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެންޑަބްލިއު.ޓޯ .
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :ސެއިންޓް ޕޓރސްބގް ،ރަޝިއ 03-12 ،ސެޕްޓެންބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 ޑރ .އަޙްމަދު ސލިޙް /ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރއޔޫބް  /ރިސެޕްޝަނިސްޓް
 -އފއ .އަލްފޟިލ ތަމނަތު އަ ް

އ .ޖަލްސގެ ނަން:

ޗިމަލޮންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފޯރަމް އޮން ޓޫރިޒަމް ޑިވޮލަޕްމަންޓް އިން ޒުހހ

އ
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ގުއަންގްޒޯ ޗިމަލޮންގް ގްރޫޕް އަދި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓޯ .
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :ޒުހހ،ގުއަންގޮންގް ޕްރޮވިންސް ،ޗައިނ 07-06 ،އޮކްޓޫބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 -އފއ .އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ސިނން  /އެންވރްމަންޓް އޮފިސަރ

ވ .ޖަލްސގެ ނަން 18 :ވަނަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން އރބަން ޓޫރިޒަމް
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ އަދި މޭޔރސް އޮފސް އޮފް ނޫރް ސުލްތން
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :ނޫރް-ސުލްތން ،ކަޒަކިސްތން  09-12އޮކްޓޫބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 -ޑރ .އަޙްމަދު ސލިޙް /ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

މ  .ޖަލްސގެ ނަން :ފޯރޓންތް މޓިންގ އޮފް ދި ކޮމްސެކް ޓޫރިޒަމް ވރކިންގ ގްރޫޕް
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރަތް :ކޮމްސެކް
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :އަންކރ ،ތުރުކ  30އޮކްޓޫބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 -އފ .އަލްފޟިލް ޢަލ ރައްޒން  /ސނިއަރ އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ފ .ޖަލްސގެ ނަން :އރކިޕެލަޖިކް އެންޑް އައިލެންޑް ސްޓޭޓް (އޭއައިއެސް ފޯރަމް) " ،ނެޗުރަލް ބިއުޓ އެންޑް ޕްރޮސްޕެރިޓ :މެރައިން އިކޯ
ޓޫރިޒަމް އޮޕޮޓިއުނިޓ"
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެން.ޑ.ޕ އަދި އިންޑޮނޭޝިއގެ ސަރުކރު
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް 31 :އޮކްޓުބަރު –  10ނޮވެންބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 ޑރ .އަޙްމަދު ސލިޙް /ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރދ .ޖަލްސގެ ނަން :އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން އިކޯ ޓޫރިޒަމް ފޯ އރކިޕެލަޖިކް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް ކަންޓްރސް (އޭއައިއެސް)
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެން.ޑ.ޕ އަދި އިންޑޮނޭޝިއގެ ސަރުކރު
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :މަނޑޯ ،އިންޑޮނޭޝިއ 97-96 ،އޮކްޓޫބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 -އފ .އަލްފޟިލް އިބްރޙިމް ފަރުހދު  /ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ

ތ.

ޖަލްސގެ ނަން :ތ ރޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕން މިނިސްޓރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ އަދި ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕން
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :މަނޑޯ ،އިންޑޮނޭޝިއ 97-96 ،އޮކްޓޫބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
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 -އފ .އަލްފޟިލް އިބްރޙިމް ފަރުހދު  /ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ

ލ .ޖަލްސގެ ނަން :ތ ރޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕން މިނިސްޓރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް
ޖަލްސ ބޭއްވި ފަރތް :ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ އަދި ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕން
ޖަލްސ ބޭއްވި ޤައުމއި ތރޚް :އޮސކ ،ޖަޕން 22 -28 ،އޮކްޓޫބަރު 9102
ޖަލްސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 އފ .އަލްފޟިލް އަސަދު ރިޟ /ޑެޕިއުޓ މިނިސްޓަރ -އފ .އަލްފޟިލް އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު /ސނިއަރ އެކްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ގ .މިނިސްޓަރސް އޮފިޝަލް ވިޒިޓް ޓޫ ސްޕްެެއިން އެނސް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މރޓް 9102
ނބަރު 9102
ޤައުމއި ތރޚް :ވގޯ ،ބސެލޯނ ،ސްޕެއިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމް ލަންޑަން 09-10 ،ނޮވެ ް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:
 އފ .އަލްފޟިލް ޢަލ ވަޙދު /މިނިސްޓަރ ޑރ .ނައުޝދު މުޙައްމަދު /ޑެޕިއުޓ މިނިސްޓަރ އފއ .އަލްފޟިލ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނފް /ޕމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ އފ .އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ހުއްސން /ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ އފއ .އަލްފޟިލ ފތިމަތު ނިއުޝ /ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ އފ .އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރހް /އަވަސް ނިއުސް އފ .އަލްފޟިލް ހުސައިން ޝަޔހް /ހފް ކޯޓް މޯލްޑިވްސް -އފ .އަލްފޟިލް އަޙްމަދު ނސިހް /ޕަބްލިކް ސރވިސް މޑިއ
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 9191 00.4ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
ސެކްޝަންއިން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވ މަސައްކަތްތައް
 .0ޓޫރިޒަމް ސިނއަތަށް ދިވެހން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށއި ،މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ދއިރ ގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން
އިތުރުކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރމްތައް


އިންޓރންޝިޕް ޕްރޮގްރމް



ސްކޫލް ވިޒިޓް ޕްރޮގްރމް



ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއަށް އަޙްލުވެރިކުރުވުމެ ދަތުރުތައް



މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދ ޔޫތް ޗެލެންޖް 2091



ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ ޖޮބް ފެއަރ

 .9މި މިނިސްޓްރ ގެ މުވައްޒިފުން ޓޫރިޒަމް ދއިރއިން ތަޢުލމް ހސިލްކުރުމަށއި ،ތަމްރން ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ
އިންޓރނޭޝަނަލް ސަމިޓް ،ކޮންފެރެންސް ،ޓްރެއިނިންގ ،ކޯސް އަދި ފެއަރ ފަދަ ޕްރޮގްރމްތައް
 .3ޕޓ އެނުއަލް ސަމިޓް 2020
 .4ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ އޭޝިއ ޕެސިފިކް އެކެޒެކުޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރމް
 .5ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ޕްރެކްޓިކަމް ޕްރޮގްރމް
 .6ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ /ޕޓ ފޯރަމް އޮން ޓޫރިޒަމް ޓްރެންޑްސް އެންޑް އައުޓްލުކް
 .7ކޮމިޓ ފޯރ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ކޮމރޝަލް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް ދި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލމިކް ކޯޕަރޭޝަން (ކޮމްސެކް) ވޯރކިންގް
ގްރޫޕް ބައްދަލުވުން
 .8ޕޓ އެޑްވެންޗަރ ޓްރެވެލް އެންޑް ރެސްޕޯންސިބަލް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް އެންޑް މރޓް 9191
 .2ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ އޭޝިއ ޕެސިފިކް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރމް
 .01ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލ 9191
ނލް ޓޫރިޒަމް ޓްރޭޑް ފެއަރ 9191
 .00ފިތޫރް އިންޓަރނޭޝަ ަ
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ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

 09.0ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ މަސައްކަތް
ށހެޅުންތަކއި އަދި އަލަށް ތަރައްޤކުރ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތައް ތަރައްޤ ކުރެވޭ ރަށްރަށއި ،ރިޒޯޓްތައް އިމރތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހު ަ
ރިޒޯޓްތަކުގެ އިމރތް ކުރުމއި ބެހޭ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގ އެކަމުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމއި ،ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤ ކުރެވޭ
ރިޒޯޓްތަކއި ރަށްރަށް ޢިމރތް ކުރަމުންދ ފިޔަވަހގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް ބަލ މަސައްކަތް ކުރެވެމުނުންދަނ ޤަވއިދއި އެއްގޮތަށްތޯބަލ
ކރުމއި ރެކޯޑް
ގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ދޫ ު
ޝރޫޢުތަކއި ފެންވަރުމަތިކުރުމު ެ
ނގައި ހިންގޭ ތަރައްޤގެ މަ ް
ތ ު
ފސްކުރުމއި ،ހޮޓފަދަ ތަން ަ
ތރައްޤ ކުރުމުގައި ސަރުކރުން އެކިފަރތްތަކަށްދެއްވ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓގެ ޢިނޔަތްތަކއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް
ބެލެހެއްޓުމއި ،ފަތުރުވެރިކަން ަ
ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމއި ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅުންހުރި ހަރަކތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ހޮޓ ،ޔޮޓް މެރނ ތަރައްޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބެލެހެއްޓުން:
ށ
ތއްގައި ކުރެވިފައިވަނ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤކުރުމަ ް
 9102ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން މައިގަނޑު ގޮ ެ
މޝްރޫޢުތަކުގެ
އ ހިންގޭ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ަ
އކަތއި މިހރު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ހިންގ ރިޒޯޓްތަކުގަ ި
އަލަށް ދެވުނު ރަށްރަށުގެ މަސަ ް
ކގެ އިންސްޕެޝަންތަކެވެ .ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ ކުރުމަށް
މަސައްކަތއި ،މިރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނިމުނު ރަށްތަ ު
ގ
ނ އެރަށެއް ެ
ތރައްޤ ކުރފަރތުގެ އެދެމުގެމަތި ް
ތރެއިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައި މުއްދަތުވަނ ރަށް ަ
ކުއްޔަށް ދެވިފައިވ ރަށްރަށުގެ ެ
ހރެ އިތުރުކޮށް ދެވިފައެވެ.
ބތަކ ު
މަސައްކަތް ހިނގަމުންދ ޕްރޮގްރެސްއަށް ބަލ ތަފތު ސަބަ ު

އަލަށް ތަރައްޤކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން
އން  9102ވަނައަހަރު  48ވރކްޕްލޭން އަދި އިސްލހުކުރެވިފައިވ
ރވިފައިވ މަޝްރޫޢު ތަކުގެތެރެ ި
އަލަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ދޫކު ެ
ވރކްޕްލޭން ވަނ ފސްކުރެވިފައެވެ( .މގެ ތެރޭގައި އަލަށް ތަރައްޤކުރަމުންދ ރަށްރަށއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ހުއްދަދފައިވ ތަންތަން ހިމެނޭ)
އަލަށް ތަރައްޤކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން  84ރަށެއްގެ ކޮންސެޕްޓް އަދި ރިވައިސްޑް ކޮންސެޕްޓް ވަނ ފސްކުރެވިފައެވެ.
އ ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕަރމިޓް ފސްކުރެވިގެން
ޓރަކްޝަން ޕަރމިޓް (މގެ ތެރޭގަ ި
ކންސް ަ
އަދި އަލަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވ ރަށްތަކުގެ ޮ 41
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ދފައިވޭ) ،އަދި މިހރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދ ރިޒޯޓްތަކުގައި އިތުރު އިމރތްތައް އެޅުމަށް ނުވަތަ ޕރޝަލް ރިނޮވޭޝަން ކުރުމަށް  97ރިޒޯޓަކަށް
ހުއްދަދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މިސެކްޝަން އިން ދފައިވ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕަރމިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  57ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދފައިވޭ.

ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓތަކުގެ ފެންވަރުމަތި ކުރުން:
ދމަތް
ށ ދެވޭ ޚި ު
ދިވެހިރއްޖެއަށް ޒިޔރަތްކުރ ފަތުރުވެރިންނަށއި ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރ މުއައްޒަފުންނަށް އަދި ފަތުރުވެރިންނަ ް
ގޅުކުރުމަށްޓަކައި  9102ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ .އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން ރިޒޯޓްތަކުގެ
އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ރަ ަ
އވެ.
ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ސްޓްރަކްޗަރސް އެޅުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ހުއްދަ ދެވިފައިވެ ެ

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރއަށް ސަރުކރުން ދެއްވފައިވ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓގެ އިނޔަތްތައް:
ފއިވ މަޝްރޫޢު ތަރައްޤކުރުމަށް ސަރުކރުން ނިންމަވފައިވ  1%ޑިއުޓގައި
އަލަށް ތަރައްޤކުރުމަށް ދޫކުރެވި ަ

570,275,335.51

ފކޮށްދެވިފައިވކަން ކަސްޓަމްސްގެ ރެކޯޑުތަކުން
ޑސެންބަރު 9102ގެ ނިޔަލަށް މ ު
މިލިއަން ރުފިޔގެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ ޖަނަވަރ ި – 9102
ދައްކައެވެ.

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށއި ބިންބިމުގެ ލޭންޑް އޭރިއރ ރަޖިސްޓްރކުރުން:
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށއި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކރަށް ދެއްކުމބެހޭ
ޤަވއިދު ) (2010/R-20ގެދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދފައިވ ބިންބިމުގެ ލޭންޑް
އސޫލުގެ ދަށުން ލޭންޑްއޭރިއަރ ރރަޖިސްޓަރ
އޭރިއ ސަރވޭކުރުމއި ރރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވ ު
ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  93ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ
އަށް ފޮނުވފައިވެއެވެ .އަދި  09ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓް ވަނ ފސްކުރެވިފައެވެ.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޤަވައިދު ނަންބަރު  2012/R-34އަދި 9106ގައި 2016/R-4
ޤަވައިދު ނަންބަރު  2012/R-34އަދި 9106ގައި  2016/R-4އިސްލހުގެ ދަށުން  2ލަގްޒަރ އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ ޑިއުޓ މފް
ރން ފޮނުވި 8
ސޕޯޓް އޮތޯރިޓއަށް ވެރިފައި ކު ަ
ޓ ޓްރން ް
ސފިކޭޝަން ސެޓްފިކެ ް
ނ  2ކްލެ ި
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނ ކުރެވިފައެވެ .އަދި މިގޮތު ް
ސިޓގެ ޖަވބުވަނ ލިބިފައެވެ.

ތަރައްޤ ކޮށް ނިމިފައިވ އަދި  9102ގައި ހުޅުވުނު ރިޒޯޓުތައް:
 9102ގައި  01ރަށެއްގެ ރިޒޯޓް އިމރތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިމި އަދި ދެޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

 9102 09.9ގައި އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު ރިޒޯޓުތަކއި ދައުލަތުގެ ބިންބިމުގައި ތަރައްގކޮށްފައިވ
ޓޫރިސްޓް ހޮޓތައް އަދި ގެސްޓް ހައުސް

#

ރިޒޯޓް

1

ރިޒޯޓް

2

ރިޒޯޓް

3

ރިޒޯޓް

ނަން

ޑްރމް ލޭންޑް  -ދަ ޔުނކް ސ އެންޑް ލޭކް

ރަށުގެ ނަމއި

އެނދުގެ

އަތޮޅު

އަދަދު

ލައިސަންސް
ދޫކުރެވިފައިވ
ތރ ޚ ް
 98ޖަނަވަރ

ދ
ބ .ހިރުނ ު

34

ށ
ހދ .ހޮނޑފު ި

008

 4މރޗް 9102

ކ .އަކިރިފުށި

988

 94ޖޫން 9102

4

ރިޒޯޓް

ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ މޯލްޑިވްސް

ބ .މިރިއަންދޫ

036

5

ރިޒޯޓް

ޖޯލި މޯލްޑިވްސް

ރ .މުރަވަންދޫ

39
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ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕ
ހޮނޑފުށި އައިލެންޑް ރިޒޯޓް
ފއަރ އެޓް
އޮބްލޫ ސިލެކްޓް ބައި އެޓްމޮސް ި
ސަންގެލި

9102

 06އޮގަސްޓު
9102
 15ސެޕްޓެންބަރު
9102

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

6

ރިޒޯޓް

ޒެން ރިޒޯޓްސް

ނ .ކުރެދިވަރު

06

7

ރިޒޯޓް

ކުޑަދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް އައިލަންޑް

ޅ .ކުޑަދޫ

34

8

ރިޒޯޓް

ސަން އަކުއަ އިރުވެލި މޯލްޑިވްސް

ށ
ދ .އަލުވިފު ި

949

9

ރިޒޯޓް

ކޕޭ ޑިއެމް ބޗް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕ

ރ .ހުރުވަޅި

944

10

ރިޒޯޓް

ލަކްސް ނޯރތް މލެ އެޓޯލް

ކ .އޮޅަހަލި

31

#

ހޮޓެލް

ނަން

ރަށުގެ ނަމއި

އެނދުގެ

އަތޮޅު

އަދަދު

1

ލ
ހޮޓެ ް

މގިރި ހޮޓެލް

ކ .މލެ

014

2

ލ
ހޮޓެ ް

ލ
އިފުރު ޓްރންސިޓް ހޮޓެ ް

ރ .އިފުރު

311
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 96ސެޕްޓެންބަރު
9102
 31އޮކްޓޫބަރު
9102
 30އޮކްޓޫބަރު
9102
99
ނޮވެންބަރު9102
96
ނޮވެންބަރު9102

ލައިސަންސް
ދޫކުރެވިފައިވ
ތރ ޚ ް
 01އޭޕްރިލް
9102
 31އޭޕްރިލް
9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

 2019 09.3ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވ މުހިންމު ކަންތައްތައް
 .1ފަތުރުވެރިކަން ފުޅކުރުމުގެ ގޮތުން ތަރައްޤ ކުރެވޭ ރިޒޯޓް/ހޮޓ ތަކުގެ އިމރތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނ ޤަވއިދުތަކއި
ހށަހެޅޭ ކުރެހުންތައް ފސްކުރުން.
އެއްގޮތައްތޯބަލ މިމަސައްކަތައް ު
ބނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
ޝރޫއުތައް ބަލ ފސްކުރުމަށްފަހު ޭ
 .2ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތައް ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ނިމުނު މަ ް
ހ
 .3ޓޫ ރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށއި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކރަށް ދެއްކުމބެ ޭ
ށން ރިޒޯޓްތަކުގެ ލޭންޑް އޭރިއ ސަރވޭކުރުމއި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.
ޤަވއިދު ) (2010/R-20ގެދަ ު
 .4އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓ މަޢފް ކުރު މަށް ކަނޑައެޅިފައިވ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓ މަޢފް ކުރުމުގެ އިދރ މަސައްކަތް .އަދި މިއުސޫލު
އިސްލހުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ ނަމަވެސް އންމުކޮށް އިއުލން ކުރެވިފައެއް ނުވޭ
މ އަދި ޑޮކިއުމެންޓްސް އަޕްޑޭޓްކުރެވި ވެބްސައިޓްއަށް އެރުވިފައިވެއެވެ.
 .5ސެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފޯ ް
 .6ސެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރ އެސް.އޯ.ޕ ރަނގަޅަށް ލިޔެވި އންމުކޮށް އިއުލންކުރުމަށް މަޝްވަރކުރެވުން.
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.03

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް

 03.0އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ މަސައްކަތް
ވޒަން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތައް ތަރައްޤ ކުރެވޭ ރަށްރަށއި ،ރިޒޯޓްތައް އިމރތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޯސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަން ޕްލޭން ަ
ހށަހަޅ ޝަކުވތައް
ނ ތިމވެއްޓއި ގުޅޭގޮތުން ު
ދނުމުގެ އިތުރު ް
އޓއި ގުޅުންހުރި އެކި އެކި މަޝްރުޢޫތައް ބަލ ހުއްދަ ި
ކުރުމއި ހުއްދަދިނުން ،ތިމވެ ް
ނ
ރވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށްދފައިވ ތަންތަ ް
ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނެއެވެ .މގެ ،އިތުރުންވެސް ފަތު ު
ތން ބަލ ފސްކުރުން
ތަރައްޤކޮށް ހިންގަމުންދަނ ތިމވެށްޓއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވލފައިވ ޤނޫނއި ޤަވއިދުތަކއި އެއްގޮތައްތޯ ބެލުމަށް ތަން ަ
ހިމެނެއެވެ.

 9102 03.9ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރެވިފައިވ މުހިންމު ކަންތައްތައް
ކސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށް ހުއްދަދިނުން.
ނން ހުށަހަޅ ޯ
 .1ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށްދފައިވ ތަންތަ ު
ޔށް ދފައިވ ރަށްތަކއި ފަޅުތައް އަދި މިސިނއަތުގައި ހިންގަމުންދ ރިޒޯޓުތަކުން ކުރިއަށްގެންދ ތިމވެއްޓ
 .2ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއް ަ
ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބަލައި ޗެކްކުރުން.
ރ ޝަކުވ/މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު
ތނއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅ ތިމވެއްޓއި ގުޅުންހު ި
ޔށްދފައިވ ތަން ަ
 .3ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއް ަ
ނށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.
އަޅަންޖެހޭ ތަންތަ ަ
 .4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ބވަތެއްގެ ކުންޏެއް މޫދަށް ނޭޅުމަށް ބރުއަޅ
މޫދަށް ކުނި އެޅުން މަނކުރުން.
 16 .5އޮކްޓޫބަރު  9102އިން  07އޮކްޓޫބަރު  9102އަށް ޗައިނގެ ގުއަންޒޯ ގައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ.އޯ ގެ ފަރތުން ބޭއްވި "ޗިއަމްލޮންގް
ނލް ފޯރަމް ފޯ ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް" ގައި ބައިވެރިވުން.
އިންޓަނޭޝަ ަ
 .6ސަރުކރުގެ ތިމވެއްޓ ބެހޭ ސިޔސަތުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ސިނއަތުގައި ކުރަން ނިންނފައިވ ކަންކަން މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓއި
ގުޅިގެން ވިލަރެސް ކުރުން.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ޕޮލިޓިކަލް އެފެއޒް ޔުނިޓް

 04.0ޕޮލިޓިކަލް އެފެއޒް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓަރގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމއި ،އަތޮޅުތަކއި ރއްޖެއިން ބޭރަށް މިނިސްޓަރ ކުރައްވ ސަރުކރުގެ ރަސްމ
ޓން.
ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހައި އިންތިޒމްތައް ހަމަޖެއްސުމއި ،މިނިސްޓްރގެ ސިޔސ ބޭފުޅުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއް ު

 9102 04.9ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވ މުހިއްމު ކަންތައްތައް


ގެސްޓް ހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް

 9108ޑިސެންބަރު  92ގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ފަރތުން ބޭއްވުނު ގެސްޓް ހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް އަކ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރގައި
ހިމެނޭ އެސޯސިއޭޝަންސް އއި ޓޫރިޒަމއި ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރތަކއި ސަރުކރުގެ އެހެން ވުޒރތަކއި ކުންފުނިތައް އަދި ދިވެހިރއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް އޮޕަރޭޓް ކުރައްވ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ސިމްޕޯސިއަމްއެކެވެ.



ބ ކްރޯލް

 9102ފެބްރުވަރ

ދ ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު
ތމުގެ އިވެންޓަކ މިނިސްޓްރ އަ ި
ފ ު
ނ  2އަށް ބ އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު ެ
 9އި ް

ނ  UNESCO Biosphere Reserveއަދި ނިންމލ ބ .ކެންދޫ އިން
ގ ް
ށން ފެށި ެ
އށް ދިޔައ ބ.އޭދަފު ި
ހަރަކތެކެވެ .މި ހަރަކތް ކުރި ަ
ނިންމލަފައެވެ.



ޓ
ނ ް
ޓބޯލް ޓޯރނަމަ ް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޮންސަރޝިޕް ޓު އަންޑަރ  03އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް ފު ް

ވހިރއްޖެ އަށް
ނޓް ގައި ދި ެ
ލ ޓޯރނަމަ ް
ލ ފުޓްބޯ ް
ނޓަ ް
ނޑަރ  03އިންޓަރކޮންޓިނެ ް
ނ  06އަށް ދުބއގައި ބޭއްވުނު އަ ް
 2019ފެބްރުވަރ  04އި ް
ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ .މިފުރުޞަތު ލިބިފައި ވަނ ކުރގެ ރިއަލް މެޑްރިޑް އަދި ސްޕެއިންގެ ގައުމ ޓމުގެ މޮޅު
ކުޅުންތެރިޔ މިޝަލް ސަލްގޑޯ މެދުވެރިކޮށެވެ.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ޕެރަމޯޓަރ އިވެންޓް 9102

 9102ފެބްރުވަރ  99ގައި ބޭއްވުނު ޕެރަމޯޓަރ މޯލްޑިވްސް ހަރަކތަކ މިނިސްޓްރ އއި ގުޅިގެން ސްކައި ގައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރތުން
މިސްޓަރ ޑޭވިޑް ހޑިންހަމް އިންތިޒމު ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކތެކެވެ .މި ހަރަކތް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރއްޖޭގެ އެޑްވެންޗަރ
ކނުން ކޮޅުމަޑުލު (ތ) އހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.
ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ތިލްދުންމަތި އުތުރުބުރި (ހއ) ތުރ ު



ސޭފްޓ ބޯޑު އަދި ބޗް ސްކައުޓް އިން ލޯންޗް ކުރުން

އދި މިރަސްމިއްޔތުގައި ބައިވެރިވ މިނިސްޓަރ
ކރުން ބޭއްވުނ ހުޅުމލެގައެވެަ .
ބޑު އަދި ބޗް ސްކައުޓް ލޯންޗް ު
 9102މެއި  06ގައި ސޭފްޓ ޯ
ނ
އޮފް ފިޝަރޒް އަލްފޟިލ ޒަހ ވަޙދު ،ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރގައި ހިމެނޭ އެސޯސިއޭޝަންސް ،ސަރުކރުގެ އެހެން ވުޒރތަކުގެ ބޭފުޅު ް
ހފައިވަނ ބ .ދަރަވަންދޫ ،އއ .ރަސްދޫ ،އއ .ތޮއްޑޫ ،އއ .އުކުޅަސް ،އދ.
ބައިވެރިވެ ވަޑައިންގެންނެވިއެވެ .ސޭފްޓ ބޯޑް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެ ި
ތލުސްދޫ ،ކ.
ވލިމލެ ،ކު .
ފށި ،ކ .ހުރ ،ހުޅުމލެ ،މލެި ،
އދޫ ،ކ .ހިންމަ ު
ދިގުރަށް ،އދ .ހަންޏމދޫ ،ކ .ދިއްފުށި ،ކ .ގުޅި ،ކ .ގުރަ ި
އދި ސ .ހިތަދޫ ގައެވެ.
މފުށި ،ވ .ތިނަދޫ ،ލ .ގަން ަ



ދިވެހި ސަރުކރއި ޖޯޖިއއި ދެމެދު ފަހުމުނމއެއްގައި ސޮއި ކުރުން

 9102ޖޫން  08ގައި ބޭއްވުނު ޕޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ދިވެހިރއްޖޭގެ ސަރުކރއި ޖޯޖިއ ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ އިތުރަށް ހަރުދަނ
ކުރުމަށް ކުރެވުނު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮން ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ ފލްޑް އޮފް ޓޫރިޒަމް ގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.



ސޭފްޓ އެންޑް ސެކިއުރިޓ އޮޑިޓް

ށ
ދިވެހިރއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރކޮށް ހިންގަމުންދ ރިޒޯޓުތަކއި ގެސްޓްހައުސްތަކއި ޑައިވިންގ ސެންޓަރުތަކުގެ ސަލމަތއި ރައްކތެކަމުގެ މިންގަނޑުތަ ް
ދ މަރުކަޒުތަކުގައި ސަލމަތއި ރައްކތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަށް
ފުރިހަމަކުރެވިފައި ވޭތޯބަލައި ،ފަތުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ޭ
ތމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަނެކެވެ.
ގ ު
އަޅަމުންގެންދޭތޯ ބަލައި ދެނެ ަ



އަތޮޅު ކޮންފަރެންސް

ދިވެހިރއްޖޭގެ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްއއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކއި ،ގެސްޓަހައުސްތަކއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސލް ކުރައްވ ރައްޔިތުންގެ
ނ
ނގެ އިތުރުން އެ އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓްތައް ހިމަނައިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުން ސދ ގޮތުންނއި ނުސދގޮތު ް
މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ް
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ށ
ލިބޭ މަންފ އިތުރުކުރުމއި އަތޮޅއި ރަށު ފެންވަރުގައި ދިމވަމުންދ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތއި ގުޅުންހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމަ ް
ށ
ތން މިހތަނަ ް
ރކަޒ ނިޒމުގެ ތެރެއިން ގުޅުން އިތުރައް ބަދަހިކުރުމަށް ފެށިފައިވ ކޮންފަރެންސް ތަކެކެވެ .މިގޮ ު
ކުރެވިދނެ ކަންތައްތަކއި ލމަ ު
ވދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ) އއި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ގދ) އަދި މޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ) ،މިލަދުންމަޑުލު
ކޮންފަރެންސް ބޭއްވިފައިވަނ ހު ަ
ބއްވުމަށް ވަނ
ނ އަތޮޅު ތަކުގައި ކޮންފަރެންސް ޭ
ދ  9191ވަނަ އަހަރުގައި އެހެ ް
ޅ (ޅ) އަތޮޅު ތަކުގައެވެ .އަ ި
ދެކުނުބުރި (ނ) އއި ފދިއްޕޮ ު
ހަމަޖެހިފައެވެ.



ޖަޒރ ރއްޖެ މަގޭ ރއްޖެ

 9102ޖުލައި  92ގައި ބޭއްވުނު ޖަޒރ ރއްޖެ މަގޭ ރއްޖެ އަކ  9102ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ
ހަރަކތްތަކުގެ އިފްތިތޙ ރަސްމިއްޔތެކެވެ .އަދި މި ރަސްމިއްޔތުގައި ފަސްވަނަ ޓޫރިޒަމް މސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވލުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތޙުކުރުމއި،
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި މަސައްކަތް ކުރައްވ މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތޙްކުރުމއި ،ލައިފްގ ރޑް ޕްރޮގްރމުގެ މަސައްކަތް
އިފްތިތޙުކުރުމއި އަދި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކތްތައް ރަސްމކޮށް އިފްތިތޙްކުރެވިގެން ދިޔައެވެ .މި ރަސްމިއްޔތުގައި އިއްޒަތްތެރި
ވޑައިގެންނެވިއެވެ.
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިބްރހމް މުޙއްމަދު ޞލިޙް އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސމް ބައިވެރި ެ
މގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައސް ،ރައސް މުޙައްމަދު ނަޝދު ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްގެ އޮފހުގެ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ
މބަރުންނއި އަދި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރގެ ސްޓޭކްހޯލްޑރސް
ބޭފުޅުންނއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސލް ކުރައްވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ކައުންސިލް ޓްރެއިނިންގ

ލމަރުކަޒ ނިޒމުގެ އުޞޫލުން ރއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ
ބައިވެރިވުމއި ޙިއްސ މަދުކަން މި މިނިސްޓްރއަށް ފހަގަވެފައިވތ ،އެސަބަބަށްޓަކައި އެކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރނު ދިނުމަށއި ،އަމަލ ތަޖުރިބ
ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ،އެކައުންސިލްތަކަށް ޚއްޞަ ޕްރޮގްރމެއް މި މިނިސްޓްރން ވަނ ހިންގފައެވެ .މިގޮތުން މި މިނިސްޓްރން ކުރިއަށް
ލދުންމަތި އުތުރުބުރި (ހއ) އަދި ތިލަދުންމަތި
ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރމް ފަށފައިވަނ އައްޑޫ ސިޓ (ސ) ،ފުވައްމުލަކު ސިޓ (ޏ) ،ތި ަ
ށ
ބއްފުޅުންނަ ް
ނދިއުމަށްޓަކައި  9102ޑިސެންބަރ  7އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ ޭ
މ ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށް ގެ ް
ދެކުނުބުރި (ހދ) ގައެވެ .އަދި ި
ބއްވފައެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް



އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

އެކްސްޕޯޝަރ ޓްރިޕް

ޒ ް
ރ ޯ
ސ ް
ރ ް
ގ ޫ
ނ ާ
ރ ްއޖ ޭ ަގ ިއ ިހ ް
ށ ިދ ެވ ިހ ާ
ނ ް
ނ ަ
ރ ް
ޓ ަޗ ު
ރ ް
ޓ
ޓ ި
ޓ ި
ނ ެވ ި
 9102ވަނަ އަހަރު ވަނ ސްކޫލްގައި ކިޔަވ ދަރިވަރުންނއިެ ،ބ ެލ ި
ނ ައ ިދ ީ
ރ ަ
ށ ުފ ު
ސ ިދ ުއ ަމ ް
ރ ްޕ ް
ޝރ ް
ސޕ ޯ ަ
ށ ެއ ްކ ް
ަތ ަކ ް
ބ ަފ ެއ ެވ .މި ޓްރިޕްސް ތަކަކ ސްކޫލްގައި ކިޔަވ ދަރިވަރުންނއި ،ބެލެނިވެރިން އަދި
ސ ުތ ިލ ި
ޓ ި
ނދިޔަ ފައިދ ހުރި ފުރުޞަތެކެވެ.
ޓޗަރުންނަށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލިބިގެ ް



މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސްޓފުންގެ އޮފިޝަލް އައި.ޑ

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އއި ކަސްޓަމަރުންނއި ދެމެދު ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށއި ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓސްއަށް އިންސެޕްޓް ކުރުމަށް ދއިރު
ލ އައި.ޑ ކޑު ބޭނުން ކުރަން ފެށުނެވެ.
ސްޓފުންގެ ކޑު މުހިންމު ވތ މިނިސްޓްރ އިން  9102އޮގަސްޓު  90އިން ފެށިގެން އޮފިޝަ ް



ދުނިޔޭގެ ފަރުތުވެރިކަމުގެ ދުވަސް

މ ހަރަކތްތައް
ހރަކތްތައް ބޭއްވިފައެވެ .އަދި ި
މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ވަނ އެކި ަ
ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރގައި ހިމެނޭ އެކިފަރތްތަކުން ވަނ ތއދު ދެއްވފައެވެ.

ނ
ހ) ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓ ގުރުއަތުލު ް
 9102ސެޕްޓެންބަރު  08ގައި ބަންޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ބޭއްވުނު ހަފްލގައި ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓ ޓމުތަށް ވަނ ގުރުއަތުން
ލ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
ފޓްބޯ ް
ހޮވފައެވެ .މި ރަސްމިއްޔތުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ު
ވއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ބައިވެރިވެވަޑައިންނެ ި

ށ) ޖަޒރ ކެނޯ ރޭސް
މ
ރހުންނެވެި .
ލދެ އަތޮޅު ޖަޒރވަންތަ ކެނޯ ޭ
ގންދިޔައ  9102ސެޕްޓެންބަރު  96ގައި ފެ ި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމ ހަރަކތްތައް ފެށި ެ
މ
ފލިދޫއަށް އަންހެން ޓ ު
ރޭހުގައި ބައިވެރިވ ރއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އަންހެން ޓމަކއި ފިރިހެން ޓމެއްކެވެ .ވ .ކެޔޮދޫއިން ފެށިގެން ވެ .
ނނެވެ .އަދި ،އެރޭ ވ .ކެޔޮދޫގައި
ރހެން ޓމު ް
ނދޫއަށް ކެނޯގައި ދަތުރުކުރ ފި ި
ކެނޯގައި ފަލިޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވއިރު ވ .ފެލިދޫއިން ވ .ތި ަ
ސަންގުފުމުމއި ހަވ އެރުވުމއި އެކ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނއި ރޭހުގެ ބައިވެރިންނއިއެކު ކެއެމެއް ބޭއްވުނެވެ.
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ނ) ޓޫރިޒަމް ޖޮބް ފެއަރ
ގ މުއްދަތަކަށް
ށ  3ދުވަހު ެ
ބރު  97އިން  31އަ ް
ނ ަ
ފރުކޮށްދިނުމަށް  9102ސެޕްޓެ ް
މޢުލޫމތު ޯ
ހރި ވަޒފތަކއި ބެހޭ ަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ު
މލޭގައި ބޭއްވުނު ފެއއެކެވެ .އަދި މިއ ،މި އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢރު ކަމަށްވ

“Tourism and Jobs: a better

” future for allގެ ދަށުން ހިންގި ހަރަކތެކެވެ.

ރ) އަނގޮޅިތމު ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ބިންގ އެޅުން
ނ ރއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ފަތުރުވެރިން
ރކަން ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ގޮތު ް
ތ ސިންދަފތުކޮށް ރަށުފަތުރުވެ ި
މިއ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަ ު
ކރެވިގެންދނެ
ލބޭގޮތަށް ފަރުމ ު
ތން މަޢުލޫމތު ި
ޒިޔރަތްކޮށް އެ ސަރަޙައްދުތަކއި ގުޅޭގޮތުންނއި ،ރއްޖޭގެ ތރޚއި ،ސަގފަތއި ،ތިމވެއްޓއި ގުޅޭގޮ ު
ނ  9102ސެޕްޓެންބަރު  31ގައި ބިންގ އެޅުމުގެ އެޅުނު ފުރުތަމަ ސެންޓަރެވެ.
ސެންޓަރުތަކެއް ގއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތު ް

ބ) ޓޫރިޒަމް އޯޕަން ޑޭ
ނ
ނމަށް ބޭއްވު ު
ލ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދި ު
 9102ސެޕްޓެންބަރު  31ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބކުރުމަށް ސްކޫ ު
ހަރަކތެކެވެ .މި ހަރަކތުގައި ސްކޫލު ދަރިވަރުން މި މިނިސްޓްރއަށް ޒިޔރަތްކޮށް ،މިނިސްޓްރގެ މަސައްކަތް ހިނގގޮތް ބަލައި ،މިނިސްޓްރގެ
ވެރިންނއި މުވައްޒަފުންނަށް ސުވލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ޅ) ފްރޑައިވް ވޯލްޑް ރެކޯޑް ގއިމުކުރުން
ވރުން އެއްފަހަރ ފނުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ގއިމުކުރުމަށް ބޭއްވުނު
 9102އޮކްޓޫބަރު  0ގައި އެއްތަނަކަށް އެންމެ ގިނަ ފްރޑައި ަ
ހަރަކތެކެވެ .ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަޅުތެރޭގައި  511ބައިވެރިންނއެކު ބޭއްވުނު ހަރަކތުގައި އިއްޒަތްތެރި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިބްރހމް
މުޙއްމަދު ޞލިޙް އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސމް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްގެ
ކ ވުޒރތަކުގެ މުވައްޒަފުންނއި ދިވެހިރއްޖޭގެ ޑައިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ .އަދި
ގ ބޭފުޅުންނއި ދިވެހިރއްޖޭގެ އެ ި
އޮފހުގެ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރު ެ
ހަރަކތުގައި ދުނިޔޭގެ ފްރޑައިވިންގް ޗެމްޕިއަން ވިލިއަމް ޓްރޫބްރިޖް ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.
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ކ) ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓ
ޅ
ވހުގެ ފުޓުބޯ ަ
ކޓޫބަރު  9ގައި ބޭއްވި  0ދު ަ
ކށް ހުޅުވލެވިގެން  9102އޮ ް
ލ ހިމެނޭގޮތަށް) ހުރިހ ސްކޫލަ ަ
ދ ހުޅުމ ެ
މލޭގެ (ވިލިމލެ އަ ި
ފިއެސްޓއެކެވެ .މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނއި ގުޅިގެން ނޮކްއައުޓް ސްޓައިލަށް ބޭއްވިގެންދިޔަ މި ފިއެސްޓގެ ތެރެއިން ހޮވި ކުޅުންތެރިންނަށް ރއްޖޭގެ 13
ލ ކަޕުގައި ވދަކުރުމުގެ
ޓނެންޓަ ް
ށ ހަމަޖެހިފައިވ އިންޓަރކޮން ި
ނ އަހަރު ދުބއގައި ބޭއްވުމަ ް
އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ ސްކޮޑުން ޖގަދެވި  9191ވަ ަ
ފުރުޞަތު ރއްޖޭގެ  03އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ ޓމަށް ލިބިގެންދނެއެވެ .އަދި ،ފިއެސްޓގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔއަށް ދުބއގެ ސްޕެނިޝް ސޮކ
ޅންތެރިޔ އަދި
މ ކަމުގައި އެހތެރިވެދެއްވ ސްޕެއިން ގެ ކުރގެ މަޝްހޫރު ކު ު
ލބިގެންދިޔައެވެި .
ގ ފުރުޞަތު ި
ސްކޫލުގައި ތަމްރނުތައް ހެދުމު ެ
ރިއލް މެޑްރިޑްގެ ކުރގެ ކެޕްޓަން މިޝެލް ސަލްގޑޯ އެވެ.

އ) ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް އެންޑް ގލ ޑިނަރ
 9102އޮކްޓޫބަރު  3ގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގެ އިސްފަރތްތަކަށް އަމޒުކޮށްގެން މި ސިނޢަތއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަންކަމުގައި
މަޝްވަރކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްގައި ބޭއްވުނު މަހސިންތއެކެވެ .މި މަހސިންތގައި މަޝްވަރކުރެއްވި މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ސެކިއުރިޓ ،ތިމވެށި،
ކންފަރެންސް
ރޞަތުތައް ހުޅުވލިއެވެ .އަދިޮ ،
އތުރު ފު ު
ނނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގެ ތެރެއިން ި
ވހި ފަންނނު ް
ވަޒފގެ ފުރުޞަތު އަދި ދި ެ
ކމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމ ގލ ޑިނަރ ބޭއްވުނުއެވެ .އަދި މި ރަސްމ ގލގައި އިއްޒަތްތެރި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ
ނިންމުމަށްފަހު އެރޭ ފަތުރުވެރި ަ
އިބްރހމް މުޙއްމަދު ޞލިޙް އއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސލް ކުރައްވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން އަދި ޓޫރިޒަމް
އވެ.
އިންޑަސްޓްރގައި ހިމެނޭ އެކި ފަރތްތައް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި ެ



މިނިސްޓްރ އއި ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓ ދެމެދު ފަހުމުނމއެއްގައި ސޮއި ކުރުން

ގ
ފހިކޮށްދިނުމު ެ
ކންވެސް މިފަދަ އެހތެރިކަން ަ
ރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގެ އިންސނ ވަސލަތް ތަރައްޤކުރުމަށއި މިނޫން ދއިރތަ ު
މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްއއި ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓއއި ދެމެދު ފަހުމުނމއެއްގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ .މިފަހުމުނމގައި ސޮއި
ކުރެވިފައިވަނ މިނިސްޓަރ އިނގިރޭސިވިލތަށް ލކުރެއްވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.
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ސްޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމަންޓް ދިވެހިރއްޖެ ސަރުކރއި ރެއލް ކްލަބް ސެލްޓ ޑި ވގޯގެ (ސެލްޓ ވގޯ) ދެމެދު ސޮއި ކުރުން

ސަރުކރުގެ ސިޔސަތުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފތުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދ މަސައްކަތުގެތެރެއިން ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމްގެ ދއިރ
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސްޕެއިންގެ ލަލގގައި ވދަކުރަމުންދ ރެއލް ކްލަބް ސެލްޓ ޑި ވގޯގެ (ސެލްޓ ވގޯ) ޖޒގައި ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯގޯ 3
ބރު  4ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
ދ އެ ކްލަބއިއެކ  9102ނޮވެން ަ
އަހަރު ދުވަހަށް ބޭނުންކުރުމއިމެ ު



ޓ
ބުރަބި އިވެން ް

ނސްޓްރއިން ތިން ޕްރޮގްރމެއް ވަނ އިފްތިތހު ކުރައްވފައެވެ.
 9102ޑިސެންބަރު  07ގައި ބޭއްވުނު ބުރަބި އިވެންޓުގައި މި ި
ގ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްރަށއި ބިންތައް ޢިއުލން ކުރުން
ހ)  9191ވަނަ އަހަރު ބލަމު ެ
ހރިއްޔ ވަޢުދު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުން  5އަހަރު ތެރޭގައި މަދުވެގެން  350111ޓޫރިސްޓު އެނދު މކެޓަށް ނެރުމަށް ރައސުލްޖުމް ޫ
އ އަދި އަތޮޅު
ހށަހެޅުންތަކ ި
ތތެރި މެމްބަރުންގެ ު
ގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޢިއްޒަ ް
ވެވަޑައިގެންފައިވއިރު މިސަރުކރުގެ މެނިފެސްޓޯއަށއި ދއިރތަކު ެ
ކައުންސިލްތަކއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރއއި ލަފަޔއި ޚިޔލަށް ރިޢޔަތްކޮށް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މި އަހަރު
ދޫކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރއަށް ފެންނަ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓެއް ވަނ އެކުލަވލެވިފައެވެ .އަދި ރިޒޯޓު ތަރައްޤކުރުމަށް ރަށްތައް ޚިޔރު ކުރުމުގައި
މިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރސްޓްރަކްޗަރ ،މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މިނިސްޓްރ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ،މިނިސްޓްރ އޮފް އޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރގެ ލަފފުޅ އެއްގޮތައް ކުރިއަށް ގެނދެވުނެވެ.

ށ) މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އަހަރ މަޖައްލ ވޮލިއުމް 0
ދނުމުގެ ގޮތުން
އ އންމުންނ ހަމައަށް ގެނެސް ި
މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އަހަރ މަޖައްލއަކ މިނިސްޓްރގެ އެންމެހައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަ ް
ނެރުނު މަޖައްލއެކެވެ .މި މަޖައްލގައި ހިމެނިފައިވަނ  9102ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރން ކުރި މައިގަނޑު މުހިންމު ކަންކަމއި ،މިސަރުކރުގެ
ސްޓްރެޓޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރން ކުރަން ރވފައިވ ކަންކަމއި 9102 ،ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރގެ
ނޑަރުއެވެ.
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތއި ،އަންނަ އަހަރުގެ އިވެންޓް ކަލަ ް
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ނ) އެކްޕރިއެންސް މޯލްޑިވްސް ޑޮކިއުމެންޓްރ
ވހުގެ ހުރުމުގައި ރިޒޯޓއި ގެސްޓްހައުސްއއި
ދިވެހިރއްޖެ އިޝްތިހރު ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މެލޭޝިޔގެ ރައްޔިތަކަށް ދިވެހިރއްޖެއަށް  7ދު ަ
ށ
ގން ދިޔައެވެ .މިގޮތުން މެލޭޝިޔއިން އައި ޓޫރިސްޓު ޒިޔރަތް ކުރި ތަންތަނަށް ނިސްބަތްކޮ ް
ހޮޓަލއި ސަފރގެ ތަޖުރިބ ކުރުމަށް ފުރުޞަތުލިބި ެ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖަރކަން ދައްކލުމައްޓަކައި ރެކޯޑު ކުރެވުނު ޑޮކިއުމެންޓްރ އެކެވެ.

 04.3މިނިސްޓަރ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ،މިނިސްޓަރގެ ނއިބު ،ޕރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ އަދި
މިނިސްޓްރގެ ސިޔސ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުފުޅުތައް  /ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސ
އަލްފޟިލް ޢލ ވަޙދު ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ހ) އއ ،ޅ އަދި ނ އަތޮޅއް ކުރެއްވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ޑިސެންބަރު  96އިން  97އަށް އިއްޒަތްތެރި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިބްރހމް މުޙއްމަދު ޞލިޙް އަރިހުގައި ކުރެއްވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ށ) ދުބއ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ފެބްރުވަރ  03އިން  07އަށް ސްޕެއިން ގެ ކުރގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔ އަދި ރިއލް މެޑްރިޑްގެ ކުރގެ ކެޕްޓަން މިޝެލް ސަލްގޑޯގެ
ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ .އަދި މިދަތުރު މެދުވެރިކޮށް ރއްޖޭގެ  13އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ ސްކޮޑުން ޖގަދެވި 9191
ނންޓަލް ކަޕުގައި ވދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރއްޖޭގެ  03އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ
ވަނަ އަހަރު ދުބއގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ އިންޓަރކޮންޓި ެ
ހއްސކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.
ޓމަށް ލިބިގެންދނެ ހިޔލުތައް ި

ނ) އިންޑިޔ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ފެބްރުވަރ

ލބަލް ބިޒްނަސް ސަމިޓްގައި މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެ
 90އިން  94އަށް އިންޑިޔގެ ނިއު ދިއްލގައި ބޭއްވުނު  5ވަނަ ގް ޯ

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މލެ ސިޓ ކައުންސިލްގެ މަޔަރ އަލްފޟިލ ޝިފ މުޙައްމަދު ،އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލް މެޔަރ
ލ
ދ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ރައސް އަލްފޟި ް
ފވައްމުލަކު ސިޓ މެޔަރ އަލްފޟިލް ޢަބްދުﷲ ފަލހު ޝަރފް އަ ި
ޢބްދުﷲ ޞދިޤްު ،
އަލްފޟިލް ަ
ޢަބްދުލް

ލަތފް

ހަސަން

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ރ) ބަރލިން އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
ނސްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި މި
ބއްވި އައި.ޓ.ބ ފެއަރގައި މި ި
ލން ގައި ޭ
 9102މރޗް  6އިން  2އަށް ޖަރުމަން ވިލތު ބަރ ި
ރަސްމ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިބް އަލްފޟިލް އަސްޢަދު ރިޟ މިނިސްޓަރގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެޑައިންނެވިއެވެ.

ބއިވެރިވެވަޑައިގަތުން
ބ) ޕޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ަ
 9102ޖޫން  07އިން  08އަށް ކުރުނބ މޯލްޑިވްސް ގައި ބޭއްވުނު ޕޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި
މި ފޯރަމްގައި އެކި ޤައުމުގެ ސަފރުންނއި ބައްދަލު ކުރައްވ ދިވެހިރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނ ކުރުމަށއި ސިންދަފތު ކުރެވިދނެ
ކަންތައްތަކއި މެދު މަޝްވަރކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

ޅ) މެލޭޝިޔ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮގަސްޓު  95އިން  30އަށް ކުރެއްވި މެލޭޝިޔގެ ކުއަލަ ލަންޕޫރުގައި ބޭއްވުނު ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް ގައި މިނިސްޓަރ
އދި މިނިސްޓަރގެ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ އަލްފޟިލ އައިޝަތު ސޫޒަން ޙަނފް
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެަ .
ބައިވެރި ވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި ދަތުރު ފުޅުގައި މެލޭޝިޔގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މުޙައްމަދިން ކެޓަޕ އއި
 UNWTOގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޒޫ ޝެންޒޮންގ އަދި މެލޭޝިއއަށް ދިވެހިރއްޖެއިން ކަނޑައަޅފައި ހުންނަވ ސަފރު އަލްފޟިލ
ވިސމް ޢަލ އއި ބައްދަލު ކުރެއްވެވިއެވެ.

ކ) ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ނޮވެންބަރު 0އިން  09އަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ސްޕެއިންއަށް ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅުގައި ސްޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމަންޓް ދިވެހިރއްޖެ
ޑންއަށް ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރ
މދު ސޮއި ކުރެވުނެވެ .އަދި ލަން ަ
ސަރުކރއި ރެއލް ކްލަބް ސެލްޓ ޑި ވގޯގެ (ސެލްޓ ވގޯ) ދެ ެ
އއި ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓ ދެމެދު ފަހުމުނމއެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ .އަދި ބަރސެލޯނއަށް މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔ އަދި ރިއލް މެޑްރިޑްގެ
ކުރގެ ކެޕްޓަން މިޝެލް ސަލްގޑޯގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ .މިދަތުރުގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިބް ޑޮކްޓަރ ނަޢުޝދު
މުޙައްމަދު ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ އަލްފޟިލ އައިޝަތު ސޫޒަން ޙަނފް ،ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުއްސން އަދި
ހގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ ފޠިމަތު ނިޢުޝ މިނިސްޓަރގެ އަރި ު
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އ) ރއްޖޭގެ ހުރިހ އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
މިނިސްޓަރ  9102ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހިރއްޖޭގެ ހުރިހ އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި މިދަތުރު ތަކުގައި މިނިސްޓަރ އަތޮޅު
ށ
ތރުގެ މަޤްޞަދަކ ރއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަ ް
އ ބައްދަލު ކުރެއްވެވި އެވެ .މިދަ ު
ކައުންސިލް ،ރަށު ކައުސިލް ،ގެސްޓްހައުސް އަދި ފުލުހުންނ ި
ރއްވ އެކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރ ކުރުމަށްޓަކައިއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަން ތައްތަކައ ގުޅިގެން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފހަގަ ކު ަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ސލިޙް
ހ) އައްޑޫ ސިޓއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
ސއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ
 9102މެއި  95އިން  96އަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައްޑޫ ސިޓގައި ބޭއްވުނު ކޮންފަރެން ް
ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ށ) ބޫޓން އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
ނ  UNWTOގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު
ނ ތިމްފޫގައި ބޭއްވު ު
 9102މެއި  92އިން ޖޫން  8އަށް ބޫޓ ް
ފުޅެކެވެ .އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިރއްޖެ  UNWTOކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއ ގެ ޗެއަރ އަކަށް އަނ ހޮވފައެވެ.

ނ) ގއ އަދި ގދ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
ށ ކުރެއްވެވި
ޅ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަ ް
އށް ގދ ގައި މިނިސްޓްރގެ ފަރތުން ގދ އަށް ބޭއްވުނު އަތޮ ު
 9102ޖޫން  98އިން ަ 31
ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ރ) ރަޝިޔ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ސެޕްޓެންބަރު  01އިން  04އަށް ރަޝިޔގައި ބޭއްވުނު  UNWTOގެ  93ވަނަ ޖެނަރަލް އެސެމްބްލ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް
ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.
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ބ) ކަޒަކިސްތނަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 2019އޮކްޓޫބަރު  2އިން  03އަށް ކަޒަކިސްތންގައި ބޭއްވުނު  UNWTOގެ  8ވަނަ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން އަރބަން ޓޫރިޒަމް ގައި
ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ޅ) އިންޑޮނޭޝިއ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮކްޓޫބަރު  98އިން ނޮވެންބަރު 0އަށް އިންޑޮނޭޝިއ މަނޑޯ ގައި ބޭއްވުނު އކަޕެލެގޯ އެންޑް އައިލެންޑް ސްޓޓްއަޕް ފޯރަމް އެންޑް
ބިސްނަސް ސަމިޓް އޮން އިކޯ ޓޫރިޒަމް ގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ އަލްފޟިލ އައިޝަތު ސޫޒަން ޙަނފް
ހ) މަލޭޝިޔ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮގަސްޓު  95އިން  30އަށް ކުރެއްވި މެލޭޝިޔގެ ކުއަލަ ލަންޕޫރުގައި ބޭއްވުނު ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް ގައި މިނިސްޓަރ
އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ށ) ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ނޮވެންބަރު 0އިން  09އަށް ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނއަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ ނައިބް ޑޮކްޓަރ ނައުޝދު މުޙައްމަދު
ހ) ފިލިޕންސް އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102މައި  7އިން  03އަށް ފިލިޕންސް ޗެބޫ ގައި ބޭއްވުނު ޕޓ އެނުއަލް ސަމިޓް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ށ) އިންޑިއ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
އވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.
އ ބަ ި
ނ އިންޓަރ މިނިސްޓރިއަލް މޓިންގަ ި
އށް އިންޑިއގައި ބޭއްވު ު
ނ ަ 94
 9102ޖުލައި  99އި ް
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ނ) އައްޑޫ ސިޓއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
މށް ކުރެއްވެވި
ޑވްސް ބިސްނަސް އެކްސްޕޯ އިން އިކިއުޓަރ ވިލެޖްގައި ބައިވެރިވު ަ
ނ މޯލް ި
 9102އޮގަސްޓު  0ގައި އައްޑޫ އިޓގައި ބޭއްވުނު ސަދަ ް
ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ރ) އއ .އުކުޅަސް އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮގަސްޓު  96އިން  98އަށް އއ އުކުޅަސް ގައި ބޭއްވުނު އުކުޅަސް ޓެކް  9102ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު
ފުޅެކެވެ.

ބ) ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ނޮވެންބަރު 0އިން  09އަށް ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނއަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ ނައިބް އަލްފޟިލް އަސްޢަދު ރިޟ
ހ) ބަރލިން އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
ބއްވި އައި.ޓ.ބ ފެއަރގައި މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 9102މރޗް  6އިން  2އަށް ޖަރުމަން ވިލތު ބަރލިން ގައި ޭ

ށ) އޮސަކ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮކްޓޫބަރު  93އިން ނޮވެންބަރު 0އަށް ޖަޕން އޮސަކގައި ބޭއްވުނު  3ވަނަ ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގެ މިނިސްޓރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް
މޓިންގގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ސނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ހ) އއ .އުކުޅަސް އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮގަސްޓު  96އިން  98އަށް އއ އުކުޅަސް ގައި ބޭއްވުނު އުކުޅަސް ޓެކް  9102ގައި މިނިސްޓަރ ނައިބް ޑޮކްޓަރ ނައުޝދު މުޙައްމަދު
އއި އެކ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސަފްޙ 83

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ށ) އޮސަކ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮކްޓޫބަރު  93އިން ނޮވެންބަރު 0އަށް ޖަޕން އޮސަކގައި ބޭއްވުނު  3ވަނަ ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގެ މިނިސްޓރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް
ބ އަލްފޟިލް އަސްޢަދު ރިޟ އއި އެކ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މޓިންގގައި މިނިސްޓަރގެ ނައި ް

ސނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފޟިލް ޢަލ ރައްޒން
ހ) ތުރުކއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
މށް ކުރެއްވެވި
ނ  COMCECގެ ޓޫރިޒަމް ވޮރކިންގ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވު ަ
ވންބަރު 3އަށް ތުރުކގައި ބޭއްވު ު
 9102އޮކްޓޫބަރު  92އިން ނޮ ެ
ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ އަލްފޟިލް އިބްރހމް ފަރުހަދު
ހ) ތުރުކއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
ބއިވެރިވުމަށް
ރޒަމް ވޮރކިންގ ސެޝަންގައި ަ
އނުއަލް މޓިންގެ  COMCECގެ ޓޫ ި
އށް ތުރުކގައި ބޭއްވުނު ެ
 9102ޖުލައި  03އިން ަ 08
ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ށ) އިންޑޮނޭޝިއ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު-
ސ
ނޑް އައިލެންޑް ސްޓޓްއަޕް އެންޑް ބިސްނަ ް
އންޑޮނޭޝިއ މަނޑޯ ގައި ބޭއްވުނު އކަޕެލެގޯ އެ ް
ވންބަރު 9އަށް ި
އން ނޮ ެ
 9102އޮކްޓޫބަރު ި 95
ސަމިޓް އޮން އިކޯ ޓޫރިޒަމް ގެ ވޮރޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ އަލްފޟިލ ރިފޢަތު ރަޝދު
ހ) ގއ އަދި ގދ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ޖޫން  98އިން  31އަށް ގދ ގައި މިނިސްޓްރގެ ފަރތުން ގދ އަށް ބޭއްވުނު އަތޮޅު ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް
ޑޮކްޓަރ އަޙަމަދު ސލިޙް އއި އެކ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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ށ) ގއ ވިލިނގިލި އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
މގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.
 9102އޮކްޓޫބަރު  30ގައި ގއ ވިލިނގިލި ގައި ބޭއްވުނު ފޯރަ ް

ސނިއަރ ޕޮލިސ ޑިރެކްޓަރ އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ޙުއްސން
ހ) ކުރުނބ މޯލްޑިވްސް އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102އޮގަސްޓު  92ގައި ކުރުނބ މޯލްޑިވްސް ބޭއްވުނު ރެސިލިއެންޓް އެޓޯލްސް ނޭޝަންސް އިން ޕްރޮޑަކްޓިވ އޯޝަންސް ކޮންފަރެންސްގައި
ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ށ) ސޮނެވއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
ލ ޕްރޮވައިޑަރސް ސިމްޕޯސިއަމް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު
 9102ސެޕްޓެންބަރު  7އިން  2އަށް ސޮނެވގައި ބޭއްވުނު ކެޕިޓަ ް
ފުޅެކެވެ.
ނ) ބ .މޅޮހަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ސެޕްޓެންބަރު  05ގައި ބ .މޅޮހުގައި ބޭއްވުނު ނަމޫނ ބ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ރ) ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ނޮވެންބަރު 0އިން  09އަށް ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނއަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ އަލްފޟިލ ފޠިމަތު ނިއުޝ
ހ) ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު
 9102ނޮވެންބަރު 0އިން  09އަށް ސްޕެއިން ،ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނއަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފޟިލް ޢަލ ހޝިމް
ހ) ޗައިނ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު.
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މށް ކުރެއްވެވި
ނރަލް އެސެމްބްލ ގައި ބައިވެރިވު ަ
ބއްވުނު  UIMގެ  29ނަމަ ޖެ ަ
 9102އޮކްޓޫބަރު  03އިން  93އަށް ޗައިނ ގިންގދައޮ ގައި ޭ
ރަސްމ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 9191 04.4ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައްވަން ނިންމަވފައިވ މުހިއްމު ކަންތައްތައް
ހ) މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި އެކުލަވލފައިވ ހުރިހ ގަވއިދެއް އިސްލހުކުރުން
ނ
ށ) މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކުރު ް
ނ) މިނިސްޓްރގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވ ފެސިލިޓސްތަކުގެ ސޭފްޓ އެންޑް ސެކިއުރިޓ އޮޑިޓެއް ހެދުން
ރ) އޮފސް އޮޓޮމޭޝަން
ބ) ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް  9191ފހަގަ ކުރުން
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.05

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

އެޑްމިން ޔުނިޓް

 9102 05.0ވަނަ އަހަރު އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމތު


މަޢުލޫމތު ހޯދ ލިބިގަތުމުގެ ޤނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމތު ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަރތްތަކަށް އޮފހުން ދެވެން ހުރި މަޢުލޫމތު ޙިއްސ
ކުރެވުނު.



އޮފހުގެ ޖގައިގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރިން އެމް އައި ޓ ޑ ސ ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޢިމރތް ހޯދުނު.



ނށް ބަދަލު ގެނައުމައްޓަކ ބައެއް ރޫމް ރޫޅުމއި އަދި ބައެއް ވެރިން ތިއްބެވުމަށް  3ރޫމެއް ހެދުނު.
އޮފހުގެ ވެރިން ތިއްބެވި ބައެއް ތަންތަ ަ



ވ ތަން
ފން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެ ި
ވޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަ ު
ލގަލް ސެކްޝަނއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އިތުރުން އެން ަ
ބަދަލު ކުރެވުނު.



ލ ކުރުމުގެ
އޮފހުން ކުއްޔަށް ހިފފައިވ ގުދަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދޫކޮއްލުމައްޓަކައި ގުދަނުގައިހުރި ތަކެތި ގުޅފަޅުގައި ތަނަކަށް ބަދަ ު
މަސައްކަތް ކުރެވުނު.



ތއްބަވނެ
ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރައްވަން ި
މވައްޒަފުންނަށއި އިންޓނުންގެ ޮ
އަލަށް ވަޒފ ދެވުނު އެންމެހ ު
ޖގަ ހަމަޖެއްސެމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



ށ މޑިއ ހަމަޖައްސ އެކަންކަމއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމތުތައް މޑިއ ތަކއެކު
ތތަކަ ް
ނ ބައެއް ހަރަކ ް
ގން ހިންގު ު
އންތިޒމްކޮށް ެ
އޮފހުގެ ފަރތުން ި
ޙިއްސ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



އޮފހުގެ މަސައްކަތްތަކއި ގުޅިގެން ދެވޭޚިދުމަތްތައް ހޯއްދަވފަރތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެދިފައިވ ޤަވޢިދުތަކ ޚިލފްވ ފަރތްތައް ،ހަމަޖެހިފައިވ
އުސޫލްތަކ އެއްގޮތަށް ޖުރިމަނ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



ނސް އެންމެހ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.
އޮފސް ޢިމރތުގެ މެއިންޓަނަ ް



އޮފސް ހުޅުވ ލެއްޕުމުގެ ހުއްދަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހުއްދަ ހަމަޖައްސައިދިނުމއި ،ހައުސިން މިނިސްޓްރން ދޮރުތަކުގެ
އެކްސެސް ހޯދަންޖެހޭ ފަރތްތަކަށް އެކަމުގެ ހުއްދަހޯދދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



ނންވ އެންމެހ ސްޓޭޝަނަރސް ފަދަ ތަކެތި ހޯދ ދެވުނެވެ.
އޮފހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ބޭ ު



އޮފސް ހުޅުވ ލެއްޕުމއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ،އެކި ސެކްޝަން ތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހތެރި ކަމއެކު ކުރެވުނެވެ.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ނ
ނންގަވައިގެން އިންތިޒމް ކުރެއްވި ބައެއް ސެމިނަރ ،ވރކްޝޮޕް ފަދަ ބައްދަލު ވުންތަކުގައި އޮފހުގެ ފަރތު ް
އެހެނިހެން އޮފސްތަކުން އިސް ަ
ބައިވެރިކުރައްވ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމތުތައް ޙިއްސ ކުރުމއި ،އެފަދަ ކަންކަމއި ގުޅިގެން އޮފހަށް ލިބޭ ސިޓތަކަށް ޖަވބު ދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



ކމުންނއި
ތ ކުރެއްވޭނެ ޖގަ ހަމަޖައްސަން ޖެހިފައި ވުމއެކު ޖގައިގެ ދަތި ަ
އޮފހުގެ މަސައްކަތް އިތުރުވެ އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަ ް
އިތުރު ޖގަ ބޭނުންވތ އޮފސް ރި ސްޓްރަކްޗރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް އައި ޓ ޑ ސ އއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޙަވލު
ކުރެވުނެވެ.



ޓނެވެ.
އޮފހުގެ ޔައުމިއްޔ ތައް ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއް ު



ނވެ.
މނައިގެން) ސްޓޮކް ފޮތަށް އެޅު ެ
މިނިސްޓްރގެ ސްޓޮކްގައި ހުރި ހުރިހ ތަކެތި (ފޮށިގަނޑުތައް ހި ަ

 9191 05.9ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް


އޮފސް ރި ސްޓްރެކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.



އވެއެވެ.
އޮފހުގައި ގެންގުޅޭ ހިފ ގެންގުޅޭ ތަކެތގެ ދަތިކަން ހުރުމއެކު އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި



ނ
އަރުޝފއި ގުޅިގެން ދުވަސްވ އޮފހުގެ ލިއުންތައް އކައިވް ކުރުމއި ޖަމ ކުރެވިފައިވ ދުވަސްވ ތަކެތގެ ތެރެއިން ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ެ
ނއްތލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޭވިފައި
ތަކެއްޗއި އެއްވެސް އަގެއް ނުލިބޭނެ ތަކެއެއްޗއި އކައިވް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ލިޔެކިއުންތައް ަ
ވެއެވެ.



ނންވ ތަކެތި ފަސޭހަކަމއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރގޮތަށް ރޭވިފައިވެއެވެ.
އޮފހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ބޭ ު



އޮފހުގެ ސައި ކޮޓަރި މަރމތު ކޮށް ޖގަ އިތުރުކޮށް ފަރުނޗަރ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ.



ޓ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ނ އަލުން ރެނޮވޭ ް
އ ޚއްސަ މޓިންގ ރޫމްތަކެއް ހަދ އެތަ ް
އެމް އައި ޓ ޑސ ހިންގ އިމރތް ލިބިފައިވތ އެތަނުގަ ި
ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ.
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.06

ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 06.0ލިބުނު އމްދަނއއި ހިނގި ޚަރަދު (ޓްރަސްޓް ފަންޑް)
އމްދަނގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސގެ ޖުމްލަ
9102
38,724,355.00

ދދު މަތގައި އެވަނއެވެ.
ލބުނު ޖުމަލަ އަ ަ
އމްދަނގެ ގޮތުގައި ފައިސ ލިބުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކއި ،އެކަންތައްތަކަށް ި


ސއެސްރރް ގޮތުގައި ލިބިފައިވ ފައިސގެ އަދަދު 38,724,355.00



ސްޕޮންސގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ ފައިސގެ އަދަދު 6,959,300.00

ޚަރަދުވި ފައިސގެ ޖުމްލަ
9102
6,178,262.49
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 06.9ލިބުނު އމްދަނއއި ހިނގި ޚަރަދު
އމްދަނގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސގެ ޖުމްލަ

9102
-

ބނު ޖުމްލަ އަދަދު މަތގައި އެވަނއެވެ.
ނ މައިގަޑު ކަންތައްތަކއި ،އެކަންތައްތަކަށް ލި ު
އމްދަނގެގޮތުގައި ފައިސ ލިބު ު

ޚަރަދުވި ފައިސގެ ޖުމްލަ
9102
44,116,009.12

 9102 06.3ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނުނު ބައެއް ޚއްސަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޚަރަދުތައް
ޕޮރޮޖެކްޓް

ޚަރަދު

ފަންޑް

ގެސްޓްހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް

948,095.80

ބަޖެޓް 9102

މޯލްޑިވްސް ވިސިޓަރ ސަރވޭ

991,000.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ޑޭ ފހަގަކުރުން

4,419,960.02

ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ސޭފްޓ އެންޑް ސެކިއުރިޓ އޯޑިޓް

109,924.50

ބަޖެޓް 9102

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޜަމް ކޮންފަރެންސް

1,431,936.86

ބަޖެޓް 9102

އިނޝިލް ސޯށިއޯ-އިކޮނޯމިކް އެންޑް އެންވައިރަމެންޓަލް އެސެސްމަންޓް

1,669,712.00

ބަޖެޓް 9102

ސަފްޙ 90
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.07

އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ރިޕޯޓް ނިންމުން

މިރިޕޯޓުގައި  9102ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރ ހިންގުމުގައި ކުރެވިފައިވ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވލެވިއްޖެކަމަށް
އުއްމދު ކުރަމެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި ބަޔން ކުރެވިފައިވ ހުރިހ ކަންތައްތައް ކުރުމއި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ އޮފހުން
އަދި ސަރުކރުގެ އެހެން އޮފސްތަކުން ވެދެއްވފައިވ އެހތެރިކަމަށް ނިހޔަތަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ .އަދި މި މިނިސްޓްރ އަށް ދިމވެފައިވ ބޮޑެތި
މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ދެއްވފައިވ ފުރިހަމަ އިރުޝދއި ލަފފުޅަށް ޙއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ .މިދއިރ މިހ
ފުޅކޮށް ތަރައްޤކުރެވިފައިވަނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތުގެ އެއްބރުލެއްވުމއި އެކުގައި ކަމަށްވތ ،އެފަރތަށްވެސް އިޚްލސްތެރިކަމއެކު ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢއަކ ދިވެހިންނަކ އަމންކަމއި ސުލްޙަވެރިކަމއެކު ކުރިއަރ ތަރައްޤވުމުގެ ހެޔޮ ނަސބއި ވިސްނުން ލިބިފައިވ
ބައެއްކަމުގައި ﷲ ސުބުޙނަހޫވަތަޢލ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރިމަގުގައި ދިވެހިރއްޖޭގެ އައު އުސް މިންތަކެއް
ޙސިލްވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފޤު ދެއްވށިއެވެ .އމން.
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ޖަދުވަލު  :1ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް
ތަރައްޤކުރުމަށް ކުއްޔަށްދފައިވ ރަށްރަށުގެ ލސް ހޯލްޑްރައިޓްސް އެހެން
ފަރތްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވ ރިޒޯޓއި ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމތު
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

ޖަދުވަލު  :2ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓ ،ޓްރެއިނިންގް ރިޒޯޓް،
ޓްރންސިޓް ހޮޓ އަދި ސިޓ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤކުރުމަށް
ކުއްޔަށްދފައިވ ތަންތަން ތަރައްޤކޮށް ނިންމުމަށް ލުއިގޮތްތައް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ލސް އެގްރިމެންޓްތަކަށްގެނެވޭ އިސްލހުތަކއި
އެއްގޮތްވގޮތުގެ މަތިން ސޮއިކުރެވިފައިވ އެމެންޑްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމތު
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޖަދުވަލު  :3ޤނޫނު ނަންބަރު ( 9/22ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  7ވަނަ
އިޞްލޙުގެ  2ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ކ .އޮޅުވެލި ،ޅ .ހުދުފުށި ،ށ .ވަގަރު
އަދި ބ .ވައްކަރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވ އެޑެންޑަމުގެ
މަޢުލޫމތު
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޖަދުވަލު  :4ޤނޫނު ނަންބަރު ( 9/22ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  7ވަނަ
އިޞްލޙުގެ  2ވަނަ މއްދގެ ދަށުން އދ .ދިއްދޫފިނޮޅުގެ މުއްދަތު 42
އަހަރަށް އިތުރުކޮށް  03އޮގަސްޓު  9102ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވ އެޑެންޑަމުގެ
މަޢުލޫމތު
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޖަދުވަލު  :5އިޞްލޚު ކުރެވޭ ޤަވއިދުތައް
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އަހަރ ރިޕޯޓް 9102

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޖަދުވަލު  9102 :6ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވ ޓޫރިސްޓް
ފެސިލިޓތަކުގެ މަޢުލޫމތު
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