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 2    ސަފްޙ  

 
 

 ފިހުރުސްތު 
   
.0 ރިޕޯޓު ފެށުން  6  
   
.9 އޮފ ސް ހިންގުން  7  
އޮފ ސް އުފެއްދުން  9.0 7   
ނޑު މަސައްކަތް  9.9 8 އޮފ ހުގެ މައިގަ   
   

.3 ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް  11  
ރަޖިސްޓްރ ގައިވ  މަޤ މުތަކަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލު  3.0 01   
ސެކްރެޓެރ  އިން ފެށިގެން މަތ ގެ މަޤ މުތަކަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލު  3.9 03   
ސްކޮލަރޝިޕް/ފެލޯޝިޕް/ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މ ހުންގެ މަޢުލޫމ ތު  3.3 08   

   
ސެކްޝަން ލ ގަލް  02  4.  
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލ ސ   9102 4.0 02   
ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުހިންމު ކަންތައްތައް 9102 4.9 02   
ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ގަސްދުކުރ  ކަންތައްތައް 9191 4.3 90   

   
.5 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން  99  
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަޢ ރަފް ޕްލޭނިންގ  5.0 99 ސެކްޝަން އިން ކުރ  މައިގަ   
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވ  މުޙިއްމު ކަންތައްތައް  9102 5.9 99   
ވަނަ އަހަރު ބ ލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްރަށ އި ބިންތައް ޢިއުލ ން ކުރުން  9191 5.3 99   
ނޑައެޅުއްވި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން 5.4 96 މި  ،މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

 މިނިސްޓްރ އ އި ކައުންސިލ އި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުން 
 

ވަނަ އަހަރުގައި ކުއްޔަށް ދެވިފައިވ  ބިންތައް  9102 5.5 96   
)ފަހެއް( ވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވ ލުން  5 5.6 96   
ނޑައަޅުއްވ ފއިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ކުއްޔަށް  5.7 97 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

ންދޫނުކުރެވި މި މިނިސްޓްރ ގެ ދަފުތަރުގައިވ  ރަށްތަކުގެ ހ ލަތު ދެނެގަތު   
 

ނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންވ  ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި އެ 5.8 97  ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރަށްރަށުން ކަނޑައެޅިފައިވ  ބިންތައް/ ކަ
 ބިންތައް ތަރައްޤ ކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް ތަމްރ ނުކުރުމަށް "ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިން ސެޝަން" ތަކެއް ހިންގުން 

 

ހއ. އުލިގަމުގެ ކުއަންޓިޓ  ސ ވޭއެއް ހެދުން  5.2 98   
ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު "ޖަޒ ރ  ކެނޯ ރޭސް" އަދި "ޓޫރިޒަމް ޑޭ ކިކް އޮފް  9102 5.01 98

 އިވެންޓް"
 

ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ  މަސައްކަތްތައް  9191 5.00 99   
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 3    ސަފްޙ  

 
 

.6 ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން  31  
ވަނަ އަހަރު ރ އްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވ ގޮތް  9102 6.0 31   
ގައި ހިންގި މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9102 6.9 30   
ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9191 6.3 39   

   
.7 ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް  33  
ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތް  7.0 33   
ކުއްލި ހ ދިސ ތަކުން ރައްކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ އަށް ހަދަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ހެދުން 7.9 33   
ނޑު ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ހިންގުން  7.3 34 ރައްކ ތެރިކަމުގެ މިންގަ   
ކި ދ އިރ ތަކުގެ ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ބެލެހެއްޓުން އިންޑަސްޓްރ ގެ އެ  7.4 34   
އިންޑަސްޓްރ ގައި ހިނގ ފައިވ  ނުރައްކ ތެރި ހ ދިސ ތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  7.5 34   
ރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައްވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓްގައި ހިންގި އަދި ކު  9102 7.6 35   
އަހަރު މި ޔުނިޓުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ  9102 7.7 36   
ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތައް  9102 7.8 37   
ވަނަ އަހަރު ކުރަން ރޭވިފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް 9191 7.2 38   

   
.8 އައި.ޓ  ސެކްޝަން  41  
ނޑު  9102 8.0 41 މަސައްކަތްތައް ވަނަ އަހަރު ހިންގި މައިގަ   
ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  މަސައްކަތްތައް  9191 8.9 41   

   
.2 ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް 40  
ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތްތައް  2.0 40   
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުން  2.9 40   
އަހަރު ކުރެވުނު ހ އްސަ ކަންކަން ވަނަ  9102 2.3 45   
ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް 9191 2.4 48   

   
.01 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް  42  
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތްތައް  01.0 42   
ނިމުނުއިރު އަލަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓ ތަށް ވަނަ އަހަރު  9102 01.9 42   
ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް  9191 01.3 53   

   
.00 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް 54  
އެންޑް އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔުނިޓުން ކުރ  މަސައްކަތް އިންޓަރނޭޝަނަލް  00.0 54   
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަފްސ ލް  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި  އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް 00.9 54 ޔުނިޓުން ކުރ  މައިގަ   
ރިސޯސް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް. ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން 9102 00.3 55   
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 4    ސަފްޙ  

 
 

ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންއިން ކުރަން  9191 00.4 65
 ހަމަޖެހިފައިވ  މަސައްކަތްތައް 

 

   
.09 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން  66  
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތް  09.0 66   
ގައި އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު ރިޒޯޓުތަކ އި ދައުލަތުގެ ބިންބިމުގައި ތަރައްގ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް ހޮޓ ތައް އަދި  9102 09.9 68

 ގެސްޓް ހައު
 

މުހިންމު ކަންތައްތައް ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވ   9102 09.3 70   
   

.03 އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް  71  
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތް  03.0 71   
ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރެވިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް 9102 03.9 71   

   
.04 ޕޮލިޓިކަލް އެފެއ ޒް ޔުނިޓް  72  
ޕޮލިޓިކަލް އެފެއ ޒް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް 04.0 72   
ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9102 04.9 72   
ޕ ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ  އަދި މިނިސްޓްރ ގެ ސިޔ ސ  ، މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، މިނިސްޓަރގެ ނ އިބު 04.3 79

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސ  ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުފުޅުތައް /   
 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައްވަން ނިންމަވ ފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9191 04.4 86   
   

.05 އެޑްމިން ޔުނިޓް  87  
ވަނަ އަހަރު އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު  9102 05.0 87   
އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައްވަނަ  9191 05.9 88   

   
.06 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް  82  
ލިބުނު އ މްދަނ އ އި ހިނގި ޚަރަދު )ޓްރަސްޓް ފަންޑް( 06.0 82   
ލިބުނު އ މްދަނ އ އި ހިނގި ޚަރަދު  06.9 21   
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނުނު ބައެއް ޚ އްސަ  9102 06.3 21   

   
.07 ރިޕޯޓް ނިންމުން  20  

   
: ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އި، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދ ފައިވ  ރަށްރަށުގެ ލ ސް 0ޖަދުވަލު  29

ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމ ތު ހޯލްޑްރައިޓްސް އެހެން ފަރ ތްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވ  ރިޒޯޓ އި   
 

 

   
   



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 5    ސަފްޙ  

 
 

: ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓ ، ޓްރެއިނިންގް ރިޒޯޓް، ޓްރ ންސިޓް ހޮޓ  އަދި ސިޓ  ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ ކުރުމަށް 9ޖަދުވަލު  23
އެގްރިމެންޓްތަކަށްގެނެވޭ އިސްލ ހުތަކ އި ކުއްޔަށްދ ފައިވ  ތަންތަން ތަރައްޤ ކޮށް ނިންމުމަށް ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ލ ސް 

 އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން ސޮއިކުރެވިފައިވ  އެމެންޑްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 
 

 

   
. އޮޅުވެލި، ޅ. ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން ކ 2ވަނަ އިޞްލ ޙުގެ  7ގެ ( ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު) 22/9: ޤ ނޫނު ނަންބަރު 3ޖދުވަލު  24

ވައްކަރުގެ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވ  އެޑެންޑަމުގެ މަޢުލޫމ ތު . އަދި ބ ވަގަރު. ހުދުފުށި، ށ  
 

 

   
ދިއްދޫފިނޮޅުގެ . ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން އދ 2ވަނަ އިޞްލ ޙުގެ  7ގެ ( ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު) 22/9: ޤ ނޫނު ނަންބަރު 4ޖަދުވަލު  25

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވ  އެޑެންޑަމުގެ މަޢުލޫމ ތު  9102އޮގަސްޓު  03އަހަރަށް އިތުރުކޮށް  42މުއްދަތު   
 

 

   
: އިޞްލ ޚު ކުރެވޭ ޤަވ އިދުތައް 5ޖަދުވަލު  26   

   
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓ ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު  9102: 6 ޖަދުވަލު 27   
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 6    ސަފްޙ  

 
 

 ރިޕޯޓު ފެށުން  .0

ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ  އަށް ޙަމްދ  ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އަދި ކައުނަބިއްޔ  މުޙައްމަދުގެފ ނަށ އި އެކަލޭގެފ ނުންގެ هللا ޢ ލަމްތަކުގެވެރި 

 .އ ލުންނ އި އަޞްހ ުބންނަށް ޞަަލވ ތ އި ސަލ މް ލެއްވުން އެދި ދުޢ  ކުރަމެވެ

ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް  9191ލ ޞ ގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތަކުގެ ޚު ކޮށްފައިވ އިން  މިނިސްޓްރ މި ވަނަ އަހަރު  9102މިރިޕޯޓުގައި 

 ރޭވިފައިވ  ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވ ނެއެވެ.
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 7    ސަފްޙ  

 
 

 އޮފ ސް ހިންގުން  .9

 އޮފ ސް އުފެއްދުން  9.0

ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ިއން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިދ ފައިވ  ބ ރުގެ ދަށުްނނ އި،  49ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސ ގެ 

 ވަނަ މ އްދ އިްނ، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން، 9ެގ  0ޖ. )އޮިފޝަލް ކަންތައް( ޗެޕްޓަރ 68/0ޤ ނޫނު ަނންބަރު 

ގެ ަދށަށް ަބަދލުކުރައްވައި މި މިނިސްޓްރ މިނިސްޓްރ  އޮފް ލ ގަލް ރިފޯމް އ ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އި އެމިނިސްޓްރ ގެ ދަށުން ިހންގަމުންދިޔަ ތަްނތަން 

ވިއޭޝަނުްނ ގެ ނަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭމި މިނިސްޓްރ ނަންގަވައި،  ންމި މިނިސްޓްރ ސިވިލްއޭވިއޭޝަނ ބެހޭބައި 

 އި ވަނ  ބަދަލުކުރައްވ ފައެވެ. ގަ 9118 ނޮވެންބަރު  03އ ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނަމަށް  ،މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް

ވަނަ ދުވަހުން ފެިށގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް  30 ޖަނަވަރ  9109ގެ ދަށުން ހިނގަުމންދިޔަ ޤައުމ  އަރުޝ ފު މި މިނިސްޓްރ 

 ޤ ނޫނު އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދަުށްނ ހިނގަމުންދ  ތަނެއްގެ ޮގތުގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހަމަޖައްސަވައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

 9109 ފެބްރުވަރ   19ގެ މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރ ޔ ރުގެ ދަށުން ވަނަ މ އްދ އިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތި 039އަސ ސ ގެ 

 ގައި އަލުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

އަދި އައު ޤ ނޫނު އަސ ސ ގެ ފަހުން ވުޖޫދަށް އައި ބައެއް ޤ ނޫނުތަކ  ގުޅިގެން އުފެދިފައިވ  ބައެއް މުއައްސަސ ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ 

ގެންދިޔަ ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން ކުރަމުންދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭތ  ސަރުކ ރުގެ  ގެ ދަށުން ހިނގަމުންމި މިނިސްޓްރ ތެރޭގައި 

ކުގެ ތެރޭގައި ވަކި އިދ ރ އެއް ޤ އިމްކުރައްވައިގެން ކުރަން އެކަށ ގެންވ ހައި ުފޅ  ދ އިރ އެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެޑިޕ ޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަ

ވަނަ މ އްދ އިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔ ރުގެ  006އްވައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސ ގެ ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަ

އިން ފެށިގެން އުވ ލެއްވުމ އި ގުޅިގެން  9109ނޮވެންބަރު 95ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން މި މިނިސްޓްރ ދަށުން 

ޤައުމ  ، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އ ޓްސްހިންގުން ޙަވ ލުކުރެވިފައިވ  ތަންތަނަކ ،  ރިޒަމް، އ ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރޓްރ  އޮފް ޓޫމިނިސް

 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.، ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން، ކުތުބުޚ ނ 

ެގ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ  އިޚްތިޔ ރު 006ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސ ގެ 

ވަނަ  07ނޮެވންބަުރ  9103ިއ އެވުޒ ރ ތަކުގެ ދަށުން ިހނގަުމންދ  ތަްނތަން އަުލންހަމަޖެއްސެވުމ ގުޅިގެން، ވުޒ ރ ތަކ ދަށުން، ސަރުކ ރުގެ 

ވައި، ދުވަހުން ފެށިގެން " މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް"ގެ ނަމަށް ބަދަުލ ކުރައް

ވައި އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އި މ ޑިއ  އ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ސްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން މިނިސްޓްރ ގެ މަސައްކަތުގެ ލިއެތ ރ ޚުންފެށިގެ
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އްޔ ގެ އްސެވިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިެގންދަވ  ގޮތައް ހަމަޖެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން ބަލަހައްޓަވަމުން

 17ގެ މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރ ވަނަ މ އްދ އިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން  039ޤ ނޫނު އަސ ސ ގެ 

ގެ )ހ( ިއން ވަނަ މ އްދ   006އަދި އޭގެފަހުން ިދވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ޫނނު އަސ ސ ގެ  ަބދަލު ުކރެއްވެވިއެވެ.ގައި  9104 ޖަނަވަރ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓްރ ންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އުވ ލެއްވުމ  ގުޅިގެން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން،

މި ވަނަ މ އްދ އިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން  039ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސ ގެ 

ބަދަލު ކުރައްވަވ  ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރ ގެ ގައި  9104ޖޫން  02ގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރ 

ދިމިހ ތަނަށް އެންމެފަހުްނ ގެނެވުނު ބަދަލުގެނެވިފައިވަނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސ ގެ އެވެ. އަހަމަޖެއްސެވި  ށުން ކުރ  ގޮތަށްދަ

ރަްއޤ  ކުރުމ ބެޭހ ތަސަރަޙައްދ  ވައިގެ ބަނދަރުތައް ،  ވަނަ މ އްދ އިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން 039

ނޑައެޅު އެޚިދުމަތްތަކ  ގުޅޭ ވިޔަފ ރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔ ސަތު  ،މ އި، ސަރަޙައްދ  ވައިގެ ބަނދަރު ތަކުން ދެވޭ ވައިގެ ޚިދުމަތްތަކ އިސިޔ ސަތު ކަ

ނޑައެޅުމ އި، އެބަނދަރުތަކަށް ބޭުނންވ   ނޑައެޅުމ އި، ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤ ކުރ ނެ ރަށްތައް ކަ އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ބިނ ކޮށް ތަރައްޤ  ކަ

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރ ގެ  09 އޮގަސްޓު 9104ކުރުމ އި، ރ އްޖޭގެ މަދަނ  ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދ އިރ ގެ ޙ ލަތު ދިރ ސ ކުރުމަކ  

ިއން ވަނަ މ އްދ ެގ )ހ(  006އަދި އޭގެފަހުން ދިެވހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫުނ އަސ ސ ގެ   މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

 ނޮވެންބަރު  08މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވ ފައިަވނ  ގެ މި މިނިސްޓްރ ، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން

 ގައެވެ.  9102

 

ނޑު މަސައްކަތް  9.9  އޮފ ހުގެ މައިގަ

އ އި މި މިިނސްޓްރ ގައި ވ ގޮތުގެ ަމތިން،  (9102 ނޮވެްނބަރު 08) PAR/88/2019/103-1ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އޮފ ހުގެ ސިޓ  ނަްނބަރު 

 ޙަވ ލުކުރެވިފައިވ  މަސައްކަތްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ިއިންވެސްޓްކުރ  ފަރ ތްތަކުން ޝައުޤުވެރިވ  ގޮތެއްެގ މަތިން ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި އިންވެސްޓްކުރ  ފަރ ތްތަކުގެ އިތުބ ރު ހޯދައ

 ގެ ދ އިރ  ބައްޓަން ކުރުން.ފަތުރުވެރިކަމު

  ިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ އެންމެހައި އުސޫލްތައް " ބްރޭންޑް" ކުރުމ އި،"ޕޮޒިޝަން"ރ އްޖެއަކ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައ

ނޑައެޅުން.  ކަ

 ްިލބޭ އ މްދަނ  އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރ ވައި ހިންގުން. ފަތުރުވެރިކަމުން ދައުލަތަށ 
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 ިއެގަވ ޢިުދތައް ހިންގުމ އި، ފަތުރުވެރިކަމ ެބހޭ ޤ ނޫނުތައް އެކުލަވައިލުމަށް ޭބނުންވ  ، ފަތުރުވެރިކަމ ބެހޭގޮތުން ހަަދންެޖހޭ ޤަވ ޢިދުތައް ހަދައ

 ފަންނ  އެހ  ފޯރުކޮށްދިުނން.

  ްނޑައެޅުން. ހަދައި،ރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހ ރު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޤަވ ޢިދުތަކ އި އުސޫލްތައ ނޑުތައް ކަ  މިންގަ

 .ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ  ތަރައްޤ ވަމުންދ  ގޮތް ދިރ ސ ކޮށް، ކަމ ބެޭހ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔ ރުކުރުނ 

  ްދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤ ނޫނުގެ ދަުށން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ހުއްދަ ދޫކުރަންޖެހޭ ަތންތަނ

 ޖިސްޓްރ ކޮށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދޫކުރުން.ރަ

  ރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރ  ތަންތަން ހިންގަނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤ ޫނނުތަކ އި ނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤ

 ޤަވ ޢިދުން އެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން.، އެކުލަވައިލައިތަކ  އެއްގޮތަށްތޯ ެބލުމ އި، އެތަންތަނުގެ ަދފްތަރެއް ޤަވ އިދު

 ިނޑައަޅައި، އެތަންތަނުގެ ަދފްތަރެއް މ ިއ، ރަށްރަށ އި، ަތންތަްނ ކުއްފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގ ކުރުމަށް ބިންބ ޔަށް ދޫކުރ ނޭ އުޞޫލުތައް ކަ

 ގެންދިއުން.ން އެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަުމން ޤަވ އިދުއެކުލަވައިލައި، 

 ެން އެ ދަފްަތރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިުއން.ޤަވ އިދު، މ ހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ކުރ ރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި މަސައްކަތްފަތުރުވ 

 ިގައި އިންސ ނުންގެއެފަދަ ޙ ދިސ އެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތަށް މެުދވެރިވެދ ނެ ޙ ދިސ ތަކުން  ރައްކ ތެރިވުމ އ 

ތަކ އި، ގައިޑްލަިއންތައް ޤަވ އިދުއެފަދަ ޙ ދިސ އަކުން ލިބިދ ނެ މ އްދ  ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަަދންޖެހޭ ، ފުރ ނަ ސަލ މަތްކުރުމ އި

 ހަދައި ހިންގުން.

 ިމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކ  ލަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލައި، ކަރ އްޖޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރ ސ ތައްކޮށް، އެކުލަވައ

 ޕްލޭންތައް ތަންފ ޒްކުރުން.ގުޅިގެން އެ 

 ުވެރިކަމުގެ ޞިނ ޢަތު ދެމެހެއްެޓނެވިގޮތަކަްށ ތަރައްޤ ކޮށް ފުޅ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރ ސ ތ ކޮށް، ޢަމަލ ގޮތުްނ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަތުރ

 ގުން.އެކަންތައްތައް ހިން

 ަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނ ޢަތ ގުޭޅ ރެކޯޑުތައް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ އ އި މިނޫންވެސް ޒަމ ނ  ވަޞ ލަތްތަކުގެ ބޭުންނހިފައިގެންފ 

 ރައްކ ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

  ،ްން ޝ އިޢުކުރުން.ޤަވ އިދުދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ ގުޅޭ ތަފ ސްހިސ ބު އެއްކޮށް، ބަލަހައްޓަިއ، ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށ 

  ުވަނަ މ އްދ ގައި ހިމަނ ފައިވ  އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. 05)ދިވެިހރ އްޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު(ގެ  2/99ޤ ނޫނު ނަްނބަރ 

  ުން.މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކ އި ގުޅިގެން، ޤ ނޫނ ގޮތުން ހިންގަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓ 
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 ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް  .3

 މަޤ މުތަކަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލު  ރަޖިސްޓްރ ގައިވ   3.0

 މަޤ މް  ތ ރ ޚް  އުނި  އިތުރު 

9102ޖަނަވަރ   04 -- 10  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 

9102ޖަނަވަރ   04 10 --  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 

9102ފެބްރުވަރ   96 -- 10 ކައުންސެލް އެސޯސިއޭޓް ލ ގަލް    

9102ފެބްރުވަރ   96 10 --  ސ ނިއަރ ލ ގަލް އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  90 10 --  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

9102އޮގަސްޓު  90 10 --  އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ 

9102އޮގަސްޓު  90 10 --  ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  90 10 --  އެސިސްޓެންޓް ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ 

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

9102އޮގސްޓު  99 10 --  އެސޯސިއޭޓް ލ ގަލް ކައުންސެލް  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑިރެކްޓަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑިރެކްޓަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ސްޓެޓިސްޓ ޝަން  
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9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ސ ނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ސ ނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް އެންވަޔަރަންމަންްޓ އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑިރެކްޓަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނ ޝަން  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރ މަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ  

9102އޮގަސްޓު  99 10 --  އެސިސްޓެންޓް ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ  

9102 އޮގަސްޓު 98 10 --  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  އެސޯސިއޭޓް ލ ގަލް ކައުންސެލް  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  ސ ނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  ސ ނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  ސ ނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  
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9102ޓޫބަރު އޮކް 10 -- 10  އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  ސ ނިއަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  10 -- 10  އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 10 --  ސ ނިއަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ  

9102ޓޫބަރު އޮކް 06 -- 10  ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  އިންޓަނޭޝަަނލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 -- 10  އިންޓަނޭޝަަނލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 10 -- އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   

9102އޮކްޓޫބަރު  06 10 --  އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 10 --  ސ ނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 10 --  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  06 10 --  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  

9102 އޮކްޓޫބަރު 06 10 --  ސ ނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  94 10 --  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  

9102ޓޫބަރު އޮކް 94 10 --  މަސައްކަތު 

9102އޮކްޓޫބަރު  94 10 --  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  
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9102އޮކްޓޫބަރު  94 10 --  ރިސަރޗް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  94 10 --  ލ ގަލް އޮފިސަރ  

9102އޮކްޓޫބަރު  94 10 --  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  

9102ނޮވެންބަރު  90 -- 51  ބ ޗް ސްކައުޓް 

9102ޑިސެންބަރު  0 10 --  އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 

9102ޑިސެންބަރު  0 -- 10  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  

 

 ސެކްރެޓެރ  އިން ފެށިގެން މަތ ގެ މަޤ މުތަކަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލު  3.9

 އަލަށް ވަޒ ފ  ދެވުނު މަޤ މުތައް:

 ުގައި ދެއްވިއެވެ. 9102 ފެބްރުވަރ   16އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ނަޞ ރަށް  ވ. ނަޖަފް / ކ. މ ލެ، ،ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގ މ 

 ިފެބްރުވަރ   97އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު ނިހ މ  އަށް ، ސަރގެ މަގ މު، މއ. ފުފޫގެ / ކ. މ ލެއެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފ  

 ދެއްވިއެވެ. ގައި 9102

  ްގައި ދެއްވިއެވެ.  9102 މ ރޗް 90އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގ މު / ބަހ ރުގެ، ރ. މ ދޫ، އަލްފ ޟިލ  ނޫރ  އަފ ފަށ 

  ްގައި ދެއްވިއެވެ. 9102އޭޕްރިލް  93އަށް  / ހުޅުމ ލެ، އަލްފ ޟިލ  ފ ތިމަތް ޔ ސިރ  18-3-5ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގ މް، ހުޅުމ ލެ ފްލެޓ 

  ްދެއްވިއެވެ. ގައި 9102މެއި  09ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަގ މު / ޑައިމަންޑްވިލ ، ގދ. ފިޔޯރ  އަލްފ ޟިލ  ލުބްނ  މުޙައްމަދަށ 

 ޮމެއި  09އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ސިންޔ  އަޙްމަދަށް ، ންބިލަތްގެ، ކ. މ ލެއެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގ މު / ގ. ދ

 ގައި ދެއްވިއެވެ. 9102

 ުގައި ދެއްވިއެވެ. 9102ޖޫން  93ޑޭލައިޓް / ކ. ގުޅި، އަލްފ ޟިލ  ފ ތިމ ތް ޢަރަފ  ޢ މިރު އަށް ، ލ ގަލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގ މ 

 ްނޑޭ، އަލ  ގައި ދެއްވިއެވެ.   9102ޖުލައި  4އަށް هللا ލް މުހައްމަދް ބިލ ލް ސައުދުފ ޟިރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގ މު، ސަވ  / ގއ. ކޮ

 ުގައި ދެއްވިއެވެ. 9102ޖުލައި  4އަށް هللا އަލްފ ޟިލ  މަރްޔަމް ޢަބްދު ،ވައިޖެހޭގެ / ނ.މ ފަރު، މަސައްކަތު މ ހ ގެ މަގ މ 

 ،ެދެއްވިއެވެ. ގައި 9102ޖުލައި  95އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ސޫޒަން ޙަނ ފަށް  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ގެ މަގ މު / ވ. އ އަލި، މ ލ 

 ުގައި ދެއްވިއެވެ.  9102 އޮގަސްޓު 91ޕެލަސް / ލ. ހިތަދޫ، އަލްފ ޟިލ  އިޝްރ  ޢަބްދުލްހ ދ  އަށް  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގ މަގ މ 
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  ،ޫގައި 9102ނޮވެންބަރު 09ފ ޟިލ  މިލްނ  ޢަބްދުލްމުޙްސިނަށް، އަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގ މު، ހިއްސ  / ގދ. ވ ދ 

 ދެއްވިއެވެ.

 ުގައި 9102 ނޮވެންބަރު 09އަށް  އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ޢ ލިޔ  މޯނިންސަން / ށ. ކޮމަންޑޫ،، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގ މ 

 ދެއްވިއެވެ.

 ،ިދެއްވިއެވެ. ގައި 9102ރު ނޮވެންބަ 94އަލްފ ޟިލ  ޢިއްފ  މުޙައްމަދަށް  ލ ގަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގ މު، ހ ރޯގެ / ގދ. މަޑަވެލ 

 ،ޫދެއްވިއެވެ. ގައި 9102 ޑިސެންބަރު 19އަށް  އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ޒިލްމ  ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގ މު، ކަށިމ ގެ / ސ. ހުޅުދ 

 ،ެދެއްވިއެވެ. ގައި 9102 ޑިސެންބަރު 08އަށް  ޒައިނ  ޢަލ އަލްފ ޟިލ   އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގ މު،  ގ. ޝެނަން / މ ލ 

 

 :ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒ ފ  ދެވުނު މަޤ މުތައް 

  ްފެބްރުވަރ   01އޮފިސަރގެ މަޤ މު، މ. އޯކިޑްވިލ  / ކ. މ ލެ އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ނައިޝ ން ޢަލ  އަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެސިސްޓަންޓ 

 ހަމަޖެއްސުނެވެ. ގައި 9102

  ް9102 ފެބްރުވަރ   03އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު އަލްމ ސް ޝަރ ފަށް  / ރގެ މަޤ މު، އުލްފަތު، ސ. ފޭދޫޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސައެސިސްޓެންޓ 

 ހަމަޖެއްސުނެވެ. ގައި

 

 ބަދަލުކުރެވުނު މަގ މްތައް: 

 99ހދ. ވައިކަރަދޫ އަލްފ ޟިލ  މަރްޔަމް ރިފ    /މަގ މުގައި ހުންނެވި ޗ ންދަނ ގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 .ގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގ މަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެމި މިނިސްޓްރ  ގައި 9102މެއި 

  ްއެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ގްރ ންލޭކް / ސ. ހިތަދޫ، އަލްފ ޟިލ   އައިޝަތް އަސްނ  ރ ޖަނަލ

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

 ިލ  އުސ  އިބްރ ހ މް، ށ. ކޮމަންޑޫ އަލްފ ޟި  /ސަރ މަގ މުގައި ހުންނެވި ސިތުރ މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފ

 ޓްގެ މަގ މަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.ލ ގަލް އެސިސްޓަންގެ މި މިނިސްޓްރ  ގައި 9102 އޮގަސްޓު 02
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 :ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން 

  ްފެބްރުވަރ   07ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި މ ތިލަ / ބ. އޭދަފުށި އަލްފ ޟިލ  މުޒުނ  ޚަލ ލު އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ 

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 9102

  ްގައި  9102 މ ރޗް 3ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި މ.ފަހިދޫ / ކ.މ ލެ އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްސ ނު އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ

 ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 

  އެދިވަޑައިގަތުމ އި  އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި މއ. ފުފޫގެ / ކ. މ ލެ، އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު ނިހ މ

 ވަޒ ފައިން ވަކިކުރި. 9102މ ރިޗު  30ގުޅިގެން 

  ްއޭޕްރިލް  90އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ބަހ ރުގެ / ރ. މ ދޫ އަލްފ ޟިލ  ނޫރ  ޢަފ ފް އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 9102

 ެއަލްފ ޟިލ  ފ ތިމަތް ޔ ސިރ  އެދިވަޑައިގަތުމ އި  ،/ ހުޅުމ ލެ 18-3-5ވި ހުޅުމ ލެ ފްލެޓް ނަނބަރު ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގ މުގައި ހުންނ

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި.  9102މެއި  04ގުޅިގެން 

  ްއޮފިސަރގެ މަޤ މުގައި ހުންނެވި މ. އޯކިޑްވިލ  / ކ. މ ލެ އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ނައިޝ ން ޢަލ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެސިސްޓަންޓ 

 ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. ގައި 9102މެއި  30ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު ހަމަވުމ  ގުޅިގެން 

  ިގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ )ކޮންޓްރެކްޓް(ގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ޒޮސްޓ  / ހއ. ކެލ ، އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްމ ދު އެދިވަޑައިގަތުމ އ

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި.  9102 އޮގަސްޓު 98

  ް94ލ ގަލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ޑޭލައިޓް، ކ.ގުޅި އަލްފ ޟިލ   ފ ޠިމަތު ޢަރަފ  ޢ މިރު އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ 

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 9102 ސެޕްޓެންބަރު 

  ނޑޭ  ،ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ސަވ  96އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެން هللا އަޟްފ ލިލް މުހައްމަދު ބިލ ލު ސައުދުގއ. ކޮ

 .ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި 9102 ސެޕްޓެންބަރު

  ްއޮކްޓޫބަރު  04ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ގ.ހ ލަމް / ކ. މ ލެ އަލްފ ޟިލ  ޠަމ ނަތު އައްޔޫބް އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ

 ން ވަކިކުރިގައި ވަޒ ފ އި 9102

 ެން އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ލިލ މ ގެ، ސ.މަރަދޫފެދޫ، އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ނަބ ލ  ޒަރ ރު އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގ

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 9102ނޮވެންބަރު  07
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 ޮށުގެ / ގއ. މ މެންދޫ، އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު ރަޝ ދ  އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ފިލިގަސްދ

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 9102ނޮވެންބަރު  94އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެން 

 ޫއަލްފ ޟިލ  ސުމ  މުޙައްމަދު އެދިވަޑައިގަތުމ އި ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ލަކްސްލ ން / ހއ. ތަކަންދ

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 9102ޑިސެންބަރު  9ގުޅިގެން 

  ް3އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި މއ. ފޭރިގެ / ކ.މ ލެ، އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު ޝަޒްރ  އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ 

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 9102ޑިސެންބަރު 

 ިވަނަ  992ގެ 9104އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ޢަލ  ސިވިލް ސަރިވސް ޤަވ އިދު  ލ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤ މުގައި ހުންނެވި މ. ވ ރޭވ

ގެ )ހ( އިން ވަނަ މ އްދ  42)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤ ނޫނު( ގެ  5/9117މ އްދ ގެ )ށ( އަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް، ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ވަޒ ފ އިން  ގައި 9102 ޑިސެންބަރު 15ޒ ފ އިން މުސްކުޅިކޮށް އަހަރުވުމުން ވަ 55އުމުރުން ، ވ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުންކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން

 ވަކިކުރި.

 ަ9102ޑިސެންބަރު  5އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެން هللا ރު، އަލްފ ޟިލ  މަރްޔަމް ޢަބްދުމަސައްކަތު މަގ މުގައި ހުންނެވި ވައިޖެހޭގެ / ނ. މ ފ 

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި. 

 ް07 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ޕެލަސް، ލ. ހިތަދޫ، އަލްފ ޟިލ  އިޝްރ  ޢަބްދުލްހ ދ  އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ 

 ގައި ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރި.  9102ޑިސެންބަރު 

 ެ99ޝިފ ޒ  އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެން  / ސ. ފޭދޫ، އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު ކޮލިޓ  އޮޑިޓިން އޮފިސަރގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ނޫމ ގ 

 ގައި ވަކިކުރި.  9102ޑިސެންބަރު 

 

 :ސިޔ ސ  މަގ މުތަކަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލުތައް 

 ޫ9102 ފެބްރުވަރ   01، އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސ ނަށް،  މިނިސްޓަރގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގ މު، ރަންދ ން / ސ. މ ދ 

 ގައި ދެއްވި.

  .9102 ފެބްރުވަރ   02މުޙައްމަދަށް، هللا އަލްފ ޟިލް ޢަބްދު، 6280ސ ނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަގ މު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

 ގައި ދެއްވި.

  ،ްގައި ދެއްވި. 9102މ ރިޗު  95ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މު، އ ސްތ ނ  / ސ. ފޭދޫ، އަލްފ ޟިލް އިބްރ ހ މް ފަރުހަދަށ 
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  ގައި ދެއްވި. 9102 އެޕްރ ލް 08އަށް  ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ މަގ މު، އަޅިވިލ ގެ / ކ. ހިންމަފުށި، އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ނިއުޝ 

  ،ްގައި ދެއްވި. 9102ޖޫން  03ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މު، ވ ދ އ ގެ /  ގއ. ވިލިނގިލި، އަލްފ ޟިލ  ރިފ ޢަތު ރަޝ ދަށ 

 ެޖުލައި  10ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ރަންދ ން / ސ. މ ދޫ، އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސ ނު،  މިނިސްޓަރުގ

 ވަޒ ފ އިން ވަކިކުރެއްވި.  ގައި 9102

  ްގައި ދެއްވި 9102ޖުލައި  90ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މު ރަންދ ން / ސ. މ ދޫ، އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސ ނަށ . 

  ްގައި ދެއްވި.  9102 އޮގަސްޓު 95ސ ނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މު، ބަނަފްސ ގެ / ޢަލ  ރައްޒ ނަށ 

  ،ްދެއްވި. ގައި 9102ސެޕްޓެންބަރު  06އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މު، އޯޓަމްވ ދ  / ހއ. ދިއްދޫ އަލްފ ޟިލް ޢަލ  ހ ޝިމަށ 

  ުގައި ދެއްވި. 9102 ނޮވެންބަރު 16ވ. ފަހިދޫ / ކ. މ ލެ، އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްސ ނަށް ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރގެ މަގ މ 

  ގައި  9102 ނޮވެންބަރު 16އަށް  މިނިސްޓަރުގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓްގެ މަގ މު، މޫނ ވިލ  / ތ. އޮމަދޫ އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ނަޝ

 ދެއްވި.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 18    ސަފްޙ  

 
 

 ކޯހަށް ދިޔަ މ ހުންގެ މަޢުލޫމ ތު ސްކޮލަރޝިޕް/ފެލޯޝިޕް/ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ  3.3

 :ް7 -ޖަޕ ން ހ. ކޯހުގެ ނަނth IFT Training Program  for Sustainable Tourism Planning and Destination 

Management   

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރފ ޠިމަތު ސަމ ހު / އފއ.  ށ. ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މ ހ ގެ ނަމ އި، ވަޒ ފ : 

 މަންޓް އޮފިސަރންއފ. މުޙައްމަދު ސިނ ން / އެންވަޔަރަ     

 އިޔ ޒް / ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރهللا އފ. ޢަބްދު     

 އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ   އފއ. ފ ޠިމަތު ޒައިނ  ޝަރ ފް / އ. ކޮލިޓ      

 9102މެއި  99 -05ނ. ކޯސް އޮތް ތަނ އި މުއްދަތު: މަކ އު / 

 9102މެއި  93 – 9102މެއި  04ފުރި ތ ރ ޚ އި، އެބުރި މ ލެ އައި ތ ރ ޚު: ރ. މ ލެއިން 

 އަހަރު 0ބ. ޤަވ އިދުން ސަރުކ ރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު: 

 ްޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް އިން ތައިލަންޑް: ހ މަނައިޒިން ލޯކަލް ޕ ޕަލް އެންޑް ފޮރެސްޓްސް އިން -ބޭސްޑް އ ކޯ-ހ. ކޯހުގެ ނަން: ފޮރަސްޓ 

 ދަ ކޮންޓެކްސްޓް އޮފް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް 

 ށ. ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މ ހ ގެ ނަމ އި، ވަޒ ފ : އފ. މުޙައްމަދު ޙައްމ ދު / ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 9102މ ރޗް  00 – 9102 ފެބްރުވަރ   00ނ. ކޯސް އޮތް ތަނ އި މުއްދަތު: ތައިލެންޑް / 

 9102މ ރޗް  09 – 9102 ފެބްރުވަރ   01ރ. މ ލެއިން ފުރި ތ ރ ޚ އި، އެބުރި މ ލެ އައި ތ ރ ޚު: 

 އަހަރު 0ބ. ޤަވ އިދުން ސަރުކ ރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު: 

  ްހ. ކޯހުގެ ނަން: ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ ސ  (JICA) 

 އ. އ މިނަތު މަނ ލް މުޞްަޠފ  / ރިސަރޗް އޮފިސަރއފ ށ. ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މ ހ ގެ ނަމ އި، ވަޒ ފ : 

  މަސްރޫފް / އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރهللا އފ. ޢަބްދު     

 9102ނޮވެންބަރު 2 – 9102 އޮކްޓޫބަރު 8ނ. ކޯސް އޮތް ތަނ އި މުއްދަތު: ޖަޕ ން / 

 9108އޯގަސްޓް  6 – 9108ޖުލައި  92ރ. މ ލެއިން ފުރި ތ ރ ޚ އި، އެބުރި މ ލެ އައި ތ ރ ޚު: 

 އަހަރު  0ބ. ޤަވ އިދުން ސަރުކ ރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު: 
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 ލ ގަލް ސެކްޝަން  .4

 މު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލ ސ  ހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިން ވަނަ އަ 9102 4.0

 ައެމް.އޯ.ޔޫ ގައި  މިނިސްޓްރ މި ށް ކައުންސިލ އެކު ކައުންސިލްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އ އި ޓޫރިސްޓް ހޮޓ  ތަރައްޤ ކުރުމ

 ސޮއިކުރުން.

  ްކުއްޔަށްދ ފައިވ  ރަށްރަށ އި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޓްލްމަންޓ

 އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން.

  އަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ޖަވ ބު ދ ރ ވުމ އި މިފަދަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަކ އި އަދި މިދ އިރ ގެ ކަންތައްތަކ އި ގުޅިގެން ޝަރ

 މައްސަލަތަކުގައި އެޓަރނ  ޖެނެރަލް އޮފ ހަށް ބޭުނންފުޅުވ  އެހ ތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

  އި އެއްގޮތަްށ ލ ސް އެގްރިމެންޓްގެ މ އްދ ތަކ އި ޚިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކ އިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން އެފަރ ތްތަކުގެ ލ ސް އެގްރިމެންޓ

 ޖޫރިމަނ  ކުރުމ އި އަދި ބައެއް ފަރ ތްތަކުގެ ލ ސް އެގްރިމެންޓްތަްއ ބ ޠިލްކުރުން.

 ުތައް ގެޒެޓުކުރުން.ޤަވ އިދުތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ އިސްލ ޙުތައް އެޓަރނ  ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ ލަފ ފުޅ އި އެކ  ގެނެސް އެ ޤަވ އިދ 

 

 ކަންތައްތައް މު ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުހިން  9102 4.9 

 ިޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދ ފައިވ  ރަށްރަށުގެ ލ ސް ހޯލްޑްރައިޓްސް އެހެން  ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އ

 ފަރ ތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ފައިވ  ފަރ ތްތަކުން، އެފަރ ތްތަަކށް ކުއްޔަށްދިނުމަށްކުރ  އެގްރިމަންޓްގެ ަދށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤ ކޮށް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށްދ 

ފައިވ  ކުއްޔަށްހިފ  ފަރ ތުގެ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރ ތްތަކަށް ލިިބދޭ ޙައްޤުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރ ގައި މިހ ރު ރަޖިސްޓަރ ކޮށް

ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރަށްރަށް ކުއްޔަށްދިުނމަށް ކޮށްފައިވ  އެގްރ މަްނޓުގެ ަދށުން ލ ސް ހޯލްޑަރުްނނަށް ިލބިަފއިވ   ރިޒޯޓުރިޒޯޓ އި، ޓޫރިސްޓް 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެން ފަރ ތްތަކަށް ބަދަލުޮކށްފައިވެެއވެ. އެގޮތުން ލ ސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް  9102ލ ސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް 

 ގައި އެވަނ އެވެ. 10ޖަދުވަލު ށްރަުށގެ އިތުރު މަޢުލޫމ ތު މިރިޕޯޓުގެ ބަދަލުކޮށްފައިވ  ރިޒޯޓ އި ރަ



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 20    ސަފްޙ  

 
 

  ައިވ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓ ، ޓްރެއިނިންގް ރިޒޯޓް، ޓްރ ންސިޓް ހޮޓ  އަދި ސިޓ  ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދ ފ

 ދިނުމަށް ލ ސް އެގްރިމެންޓްތަކަށްގެނެވޭ އިޞްލ ޙުތަކުގައި ސޮއިކުރުން.ތަންތަން ތަރައްޤ ކޮށް ނިންމުމަށް ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައި 

ފަތުރުވެރިކަމުެގ " ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށ އި ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ނުމުގައި ބޭނުންތަަކށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންތަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ދ ަފއިވ  މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމ ިއ ކުއްޔ އި ޖޫރިމަނ  ފަސްކޮށްދި

ގައި  19ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ " އ އި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން ސޮއިކުރެވިފައިވ  އެޑެންޑަމްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު މިޤަވ އިދުޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ 

 އެވަނ އެވެ. 

 

  ުއަހަރަށް ޓޫރިސްޓު ރަށް  51ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  2ވަނަ އިޞްލ ޙުގެ  7)ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ  22/9ޤ ނޫނު ނަންބަރ

 ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން.

ވަނަ މ އްދ ގެ ދަުށން ކ. ދިގުފިނޮޅުގެ މުއްދަތު ިއތުރުކުރުމަށް  2ޞްލ ޙުގެ ވަނަ އި  7)ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ޫނނު( ގެ  22/9ޤ ނޫނު ަނންބަރު 

 ގައި އެވަނ އެވެ. 13ޖަދުވަލު ސޮއިކުރެވިފައިވ  އެޑެންޑަމުގެ މަޢުލޫމ ތު މިރިޕޯޓުގެ 

 

  ުޓޫރިސްޓު ރަށް އަހަރަށް  42ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  2ވަނަ އިޞްލ ޙުގެ  7)ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ  22/9ޤ ނޫނު ނަންބަރ

 ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން.

އަހަރަށް އިތުުރކުރުމަށް  42ވަނަ މ އްދ ެގ ދަުށން މުއްދަތު  2ވަަނ ިއޞްލ ޙުގެ  7)ޓޫރިަޒމ ބެހޭ ޤ ޫނނު( ެގ  22/9ޤ ނޫނު ަނންބަރު 

 ވަނ އެވެ.ގައި އެ 14ޖަދުވަލު ސޮއިކުރެވިފައިވ  އެޑެންޑަމުގެ މަޢުލޫމ ތު މިރިޕޯޓުގެ 

 

  ޫރިމަނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންތަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ދ ފައިވ  މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމ އި ކުއްޔ އި ޖ

 ތަންފ ޛުކުރުން. ޤަވ އިދު އެކުލަވ ލ  އެ  ޤަވ އިދު ފަސްކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރ ނެ ގޮތުގެ 

ޖޫރިމަނ  "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަަކށް ުކއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަްނތަން ަތރައްޤ ކުރުމަށް ދ ފައިވ  މުއްދަުތ އިތުރުކޮށްދިނުމ އި ކުއްޔ އި 

ގައި ގައި ދިވެހި ސަރުކ ރު  9102ޖުަލއި  9" އެޓ ރނ  ޖެނެަރލް އޮފ ހުގެ ލަފ ފުޅ އެކު ޤަވ އިދުފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނެ ގޮތުގެ 

 ގެޒެޓުކުރުމަށްފަހު އެގަވ އިދަށް ަޢމލުކުރަންފަށ ފައިވެއެވެ. 



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 21    ސަފްޙ  

 
 

   އިބެހޭ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލ އި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށ އި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަށް ދެއްކުމ

 ގަވ އިދަށް ހަތަރު ވަނަ އިޞްލ ޙު ގެނައުން.

އިބެހޭ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލ އި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށ އި ބިްނބިމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަށް ދެއްކުމ 

ޒެޓުގަިއ ގަވ އިދަށް ހަތަރު ވަނަ އިޞްލ ޙު އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ ލަފ ފުޅ އި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވ ުލމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެ

 ޝ އިޢުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވ ފައިވެއެވެ. 

 

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ގަސްދުކުރ  ކަންތައްތައް  9191 4.3

)ޓޫރިސްޓް  R-14/2010ނަންބަރ  ޤަވ އިދުފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ހަރުދަނ  ގޮތެއްަގއި ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި،  .0

ން ޭދންޖެހޭ މި މިނިސްޓްރ  ( ގެ ދަުށން އެގަވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮުތގެ މަތިން ޤަވ އިދުރިޒޯޓުތަކ އިގުޅޭ ހައްޤުތައް ބަދަުލކުރުމ އި ބެހޭ 

 ހުއްދަތައް ދިނުމ އި ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ދިނުން.

މުގެ ގޮތުން، ޤ ނޫނ ިއ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މި ސިނ ޢަތަށް އިތުރު މަންފ ތަކ އި ކުރިއެރުންތައް ގެނައު .9

ރަށްތަކ އި ބިންތަކ އި ފަޅުތަްއ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ލ ސް އެގްރިމެންޓުތައް ޑްރ ފްޓްކުރުމ އި އެ އެގްރިމެންޓުތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން. 

ގެ ގޮތުގައި ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންގެންދ  ތަންތަނުެގ ތެރެއިންނ އި އަދި ން ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށް ރިޒޯޓުމި މިނިސްޓްރ  .3

ކުރަންޖެހޭ  މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގައިތަރައްޤ ކުރ  ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެކި އެކި މައްސަލަތައް ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ތަންތަނުގެ 

 ން.މަސައްކަތްތައްކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރު

ނޑުދަޑިތައް ހ ސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން،  .4 މި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ  ހިންގުމަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިިދނުުމގެ ގޮތުންނ އި ސަރުކ ރުގެ ލަ

ނޑައަޅ ފައިވ  ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލ ޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމ އި އަލަށް އެކުލަވ ލަން ޤަވ އިދުމިނިސްޓްރ ގައި އެކުލަވ ލ ފައިވ   ކަ

ތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. މި މަޢުލޫމ ތު މިރިޕޯޓުގެ ޤަވ އިދުގައި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ އިޢުކޮށް އެ 9191މެއި  10ތައް ޤަވ އިދު

 ގައި އެވަނ އެވެ. 15ޖަދުވަލު 
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 ސެކްޝަން  ގޕްލޭނިން  .5

ނޑު  05.  މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަޢ ރަފް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން އިން ކުރ  މައިގަ

ނޑު މަސައްކަތަކ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރުެވރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމެވެ މިފަދައިން . ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ މައިގަ

ޅުްނތައް ހުށައަޅ  ުހށަހެއް ކުރުމ އި މި މަސައްކަތްތަންޖެހޭ އެންެމހައި ޅުްނތައް ދިރ ސ ކޮށް ކުރަހުށަހެޅޭ ހުށަހެފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް 

މ ގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަން ތަަރއްޤ ކުރުމުގެ . ފަރ ތްތަކަށް ޭބނުންވ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  މި މަސައްކަތުގެ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ބައެކެވެ

 .ނެވެޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިންކްމަޝްރޫޢުތައް އިޢުލ ންކޮށް އަދި ރޭވިގެންދަނ ވެސް ޕްލޭނިންގ ސެ

 

 ފައިވ  މުޙިއްމު ކަންތައްތައް ގައި ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންއިން ކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 9102 5.9

ންގެ އިތުރުން ރު އަތޮޅު ކައުންސިލ އި، ރަށު ކައުންސިލްތަކ އި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސ ލު ކުރައްވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަ  

 ރުގައި ބޭއްވުނު މަހ ސިންތ ތައް އެ އަތޮޅުގައިވ  ރިޒޯޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އަތޮޅު ފެންވަ 

 ދ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުން ސ ދ  ގޮތުންނ އި ނުސ ދ  ގޮތުން ިލބޭ މަންފ  އިތުރުކުރުމ އި އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ދިމ ވަމުން

ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ފ ހަގަކޮށް ޙައްލުކުރުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކަށް ޒިޔ ރަތްކޮށް އެއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލ އި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތ އި 

ތޮޅުގައިވ  ރަށު ކައުންސިލްތަކ އި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސ ލު ކުރައްވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެ އަ

ހުވަދުައޮތޅު ދެކުނުބުރި ، (ގއ)ެއގޮތުން، މި އަހަރުގައި ހުވަދުއަޮތޅު އުތުރުބުރި . އް ހިމަނައިގެން ބައްދަުލވުންތަކެއް ވަނ  ބ އްވ ފައެވެރިޒޯޓުތަ

 . ގައި މި މަހ ސިންތ  ވަނ  ބޭއްވިފައެވެ( ޅ)އަދި ފ ދިއްޕޮޅު ( ރ)މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ، (ނ)މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުިރ ، (ގދ)

 

 ވަނަ އަހަރު ބ ލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްރަށ އި ބިންތައް ޢިއުލ ން ކުރުން  9191 3.5

ޓޫރިސްޓު އެނދު މ ކެަޓށް ނެރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވަޢުދު  350111އަހަރު ތެރޭގައި މަދުވެގެން  5ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުން 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ސްޕޭޝަލް ޕްލޭންއ އި މިސަރުކ ރުގެ މެނިފެސްޓޯއަށ އި ދ އިރ ތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެވަޑައިގެންފައިވ އިރު 
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ަފތުރުވެރިކަން މެމްބަރުންގެ ހުަށހެޅުންތަކ އި އަިދ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކ އި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރ އ އި ލަފަޔ އި ޚިޔ ލަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް 

 .ރައްޤ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މި އަހަރު ދޫކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރ އަށް ފެންނަ ރަށްތަކުގެ ލިސްެޓއް ވަނ  އެކުލަވ ލެވިފައެވެތަ

. މިނެޓުން ދެވޭ ރަށްތަކަށް އިސްކަން ދެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ 91ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު އެކުލަވ ލުމުގައި އެއަރޕޯޓަކުން  ،އެގޮތުން

ރިޒޯޓު ތަރައްޤ ކުރުމަށް ަރށްތައް ޚިޔ ރު  .ގެ ޓ މެއް ފޮނުވުމަށްަފހު އެ ރަށްތަކުގެ ހ ލަތުަވނ  ދެނެަގނެަފއެވެމި ިމނިސްްޓރ ށްތަކަށް އަދި މިރަ

އޮފް  ޓް، މިނިސްޓްރ ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިްނފްރ ސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން

މިނިސްޓްރ  އޮފް އ ޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އަދި މިނިސްޓްރ  ޮއފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ، މަންޓްންއެންވަޔަރަ

އަދި މަޝްވަރ ގެ މަތިން . ން އެރަށްތަކަށް ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންއަށް ވަނ  އަލިއަޅުވ ލެވިފައެވެމި މިނިސްޓްރ އެގްރިކަލްޗަރގެ ލަފ ގެ އިތުރުން 

ޓް އެންްޑ ސޯސިއޯ އެކޮނޮމިކް އެސަސްމަންޓް ހެދުމަށް އިޢުލ ންކުރެވިގެްނ ހޯދިފައިވ  މަންންއެންވަޔަރަ އެއްކުރެވިފައިވ  ރަށްތަކ އި ބިްނތަކުގެ

ންފުނިން ތައްޔ ރުކޮށްަފއިވ  ރިޕޯޓަށް އެ ކު. އ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއ އި ޙަވ ލުކުރެވިގެން ނިންމ ފައެވެ.ޑ .މިނިވަން ކުންުފންޏެއްކަމަށްވ  ސ 

ވ   9102ޑިސެންބަރު  07އަދި އެގޮތުން، އެކުލަވ ލެވިފައިވ  ފަހު ލިސްޓް ވަނ  . ރިއ ޔަތްކޮށް ބައެއްރަށްތައް ވަނ  ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައެވެ

ނޑައަޅުއްވ ފައެވެ  05ރަށ އި  30ރިއްޔ  ވަނ  ރައ ސުލްޖުމްހޫއެގޮތުން،  .ޝޯގައި އިޢުލ ންކޮށްފައެވެ" ބުަރބި"އަންގ ރަދުވަހުގައި ބޭއްވުނު   .ބިން ކަ

 

  އަންދ ޒ ކުރެވޭ ރަށުގެ ބޮޑުމިން 

(ހެކްޓަރ)   

ސުމ ރު  އަތޮޅު  ރަށުގެ ނަން 

 ނަންބަރު 

 0 ހއ މ ފިނޮޅު 04.61

 9 ހއ މެދަފުށި   01.21

 3 ހއ އަލިދުއްފަރުފިނޮޅު 3

ނޑައިދޫ 02.01  4 ހދ ހޮ

ނޑު  0.91  5 ހދ ކުޑަފަރުފަސްގަ

 6 ށ ނަލަންދޫ  61

 7 ށ ކުޑަޅައިމެންދޫ 04.71

 8 ށ ފުށިފަރު  5.91

 2 ނ ކުންނަމަލައި  8.61
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. އަލިފުށ  ފަޅުން ރަށެއް ހިއްކުމަްށފަހު އެރަށް ރ 01

 އެއްތިގިއްޔ އެކު

 01 ރ

ނޑ އެކު)ސ ދ ހުރ   4.98 (ސ ދ ހުރ  ވެލިގަ  00 މ 

 09 މ ބޯހުރ  

 03 ފ އެނބުލުފުށި  0.11

 04 ފ ޖިންނަތުގައު  1.82

 05 ތ ކ އްޑޫ 3.21

(އޮޅުފުށިފިނޮޅު)އޮޅުފުށި    06 ތ 

 07 ލ ކަށިދޫ 3.01

 08 ލ ބޮޑުމުންޏަފުށި  3.11

ހޮޅުރަހ އ އެކު( އުސްފިނޮޅު)ދޮންބެރެހ   9.14  02 ލ 

 91 ގއ މ ރެހ  07

 90 ގއ ފުނަދޫވިލިގިއްލ   5.11

ނޑަހަލަގަލ  7.41  99 ގދ ކަ

 3ކައިރ ގައިވ  (  ކްލަސްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި)ފެރޭތަވިލިގިއްލ   

ކޮޑެރެޓ  އަދި  . ދެކަންބ ، ގދ. ގދ: ރަށް

(0°22'12.86"N 73° 1'28.98"E ) ިމި ކޯޑިނޭޓްސްގައ

 ހިމެނޭ ރަށް

 93 ގދ

(ދިގުރެހ އ އެކު. ގދ)ކެޑަވ ރެހ   6.49  94 ގދ 

 95 ސ ހަންކެޑަ 7.01

 ބިން ބޮޑު ފަޅު ރަށްރަށް 

 އަންދ ޒ ކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން 

(ހެކްޓަރ)   

ސުމ ރު  އަތޮޅު  ރަށުގެ ނަން 

 ނަންބަރު 
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(ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް 61)  96 ހއ ދައްޕަރު  

 97 ހދ ވައިކަރަމުރައިދޫ  05

 98 ތ ކަނިމ ދޫގެ އުތުރު ފަރ ތުން ބިން  01

    

 ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ނިންމ ފައިވ  ބިންބިން ބިން ބޮޑު މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބ ލަމުގެ އުސޫލުން ފަތުރުވެރިކަން 

 އަތޮޅު  ރަށުގެ ނަން  ބިމުގެ ބޮޑުމިން 
ސުމ ރު 
 ނަންބަރު 

 1 ހއ އުލިގަން (އަކަފޫޓު 3875118)ހެކްޓަރު  36

 2 ހއ ކެލ  (އަކަފޫޓު 864404)ހެކްޓަރު  8.13

 3 ހދ (ބިން 3)ނޮޅިވަރަންފަރު  (އަކަފޫޓު 05111)ހެކްޓަރު  1.04

 4 ލ ގަން (އަކަފޫޓު 9037709.6)ހެކްޓަރު  02.86

 5 ގދ (ބިން 06)ވ ދޫ  (އަކަފޫޓު 011111)ހެކްޓަރު  1.23

 6 ޏ ފުވައްމުލައް (އަކަފޫޓު 993182)ހެކްޓަރު  9.17

 ފޭދޫ (އަކަފޫޓު 344445)ހެކްޓަރު   3.9

 06.38)ސ        
 0763098.5)ހެކްޓަރު 

 (އަކަފޫޓު
7 

 ހުޅުދޫ (އަކަފޫޓު 511111)ހެކްޓަރު  4.65

 މ ދޫ (އަކަފޫޓު 399207)ހެކްޓަރު  3

 ހިކަހެރަ (އަކަފޫޓު 060452)ހެކްޓަރު  0.5

 މަރަދޫ (އަކަފޫޓު 35591.2)ހެކްޓަރު  1.33

 ހިތަދޫ  (އަކަފޫޓު 328965)ހެކްޓަރު  3.7
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ނޑައެޅުއްވި  5.4 މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

 އ އި ކައުންސިލ އި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުން މި މިނިސްޓްރ   ،އިންސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެ 

 ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ބިންތައް 9102 ޖޫން 95ވ ދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ަތރައްޤ ކުރުމަށްޓަކައި . ގދ ބިޑް ، ގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

އ އި ދެމެދު މި މިނިސްޓްރ ގައި ކައުންސިލްއ އި  9102 ސެޕްޓެންބަރު  95ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައަކްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު 

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

 ނޑައަޅުއްވ ފައިވ   9106ނޮވެންބަރު  07ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަތުރުެވރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށްޓަކައި . ހދ ގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

އ އި މި މިނިސްޓްރ ގައި ކައުންސިލްއ އި  9102 ޑިސެންބަރު 07ރުމަށްފަހު ކަތްތައް ކުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްބިޑް ކުރު، ބިންތައް

 . ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.އޯ.ދެމެދު ވަނ   އެމް

 

 ދެވިފައިވ  ބިންތައް  ވަނަ އަހަރުގައި ކުއްޔަށް  9102 5.5

 ކުއްޔަށް ދެވުނު ފަރ ތް  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު ތ ރ ހް  ބިންތައް  ރަށް 

 ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ 9102 ސެޕްޓެންބަރު  92 ބިން  9 މަތިވެރި. އއ

 

 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވ ލުން  )ފަހެއް( 5 6.5

ބޭނުން ކުރަމުންދ   ންމި މިނިސްޓްރ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނ ޢަތް ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވ  ތަރައްޤ ކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑު އެއް ޑޮކިއުމެންޓް ކަމަށްވ  ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރ ޕްލޭން ވަނަ އަހަރުގެ  9107ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  9103އަކ   މައިގަ

ގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ އިރު، ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ޕްލޭނަކަށްވެފައި ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރ ޕްލޭން ،ނިޔަލަށް

މި ށް ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރ ޕްލޭން ވިލަރެސް ކުރުމ އި ފަސް ވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވ ލައި އެ ޕްލޭން ތައްޔ ރުކުރުމަ

ތުރުވެރިކަމަށް ދުރުރ ސްތ އަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި މި ޕްލޭން އެކުލަވ ލުމުގެ ބޭނުމަކ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަ  .މިދަނ  މަސައްކަްތކުރަމުންނެވެ ންމިނިސްޓްރ 

 އަދި މި ޕްލޭން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި ރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންކޮށް ތަރައްޤ ކުުރމަށް ތައްޔ ރު . ގޮތެއްގައި ތަރައްޤ ގެނައުމެވެ
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ނޑައެޅި އެ ބައިތަކަށް ހ އްސަ ކޮންސަލްޓަންޓެްނޓުން ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް އެ އެގޮތުން،  .ކުރެވިގެންދ ނެއެވެ  ޕްލޭންއަށް ބޭނުްނވ  ބައިތައް ކަ

 .ކުރިއަށް ދަނ އެވެ

 

ނޑައަޅުއްވ ފއިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  7.5 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

 ގެ ދަފުތަރުގައިވ  ރަށްތަކުގެ ހ ލަތު ދެނެގަތުން މި މިނިސްޓްރ  ފަރ ތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫނުކުރެވި 

ނޑައަޅުއްވ ފަ އިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫނުކުރެވި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށްގެން އެރަށްރަށަށް ޒިޔ ރަތްކޮށް  ގެ ދަފުތަރުގައިވ  ރަށްތަކުގެ ހ ލަތު ދެނެގަތުމަށް މި މިނިސްޓްރ 

އަދި އެ . އެ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ސަބަބުން އެ ރަށްތަކުގެ ހ ލަތު ވަނ  ދެނެގަނެވިފައެވެ. އިންސްޕެކްޝަންތަކެއްވަނ  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ

 .ރިކޮށް ބެލުމަށް މިނިސްޓްރިއިން ވިސްނ ފައިވެއެވެތައް މެދުވެރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލް 

 

ނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންވ  ބިންތައް  8.5 ނޑައެޅިފައިވ  ބިންތައް/ ކަ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރަށްރަށުން ކަ

"ޓެކްނިކަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި އެ ބިންތައް ތަރައްޤ ކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް ތަމްރ ނުކުރުމަށް 

 ޓްރެއިނިން ސެޝަން" ތަކެއް ހިންގުން 

ނޑައެޅިފައިވ  ބިްނތައް ނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންވ  ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި އެ / ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރަށްރަށުން ކަ ކަ

އެގޮތުން އައްޑޫ . ތަކެއް ވަނ  ހިންގ ފައެވެ" ނިން ސެޝަންޓެކްނިކަލް ޓްރެއި"ބިންތައް ތަރައްޤ ކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް ތަމްރ ނުކުރުމަށް 

ނޑޫދޫގައި މި ޓްރެއިނިންގް ( ތ)އަދި ކޮޅުމަޑުލު ( ހދ)ތިލަުދންމަތ  ދެކުނުބުރި ، (ހއ)ތިލަދުންމަތ  އުތުރުބުރި ، (މ)ސިޓ ، މުލަކުއަތޮޅު  ކަ

ގައި ބައިވެރިވެލެއްވި އިވެންޓް" ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓ ސް އިންސްޕެކްޝަން"ގައި ބޭއްވުނު  9102ޑިސެންބަރު  7މ ގެ އިތުރުން، . ވަނ  ބޭއްވިފައެވެ

 .ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ޓްރެއިިނންގ ދެވިފައެވެ
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 ހއ. އުލިގަމުގެ ކުއަންޓިޓ  ސ ވޭއެއް ހެދުން  2.5

 9117ފެބުރުވަރ   97އެނދުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓެލްއެއް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ( ސަތޭކަ) 011އުލިގަމުގައި ( ހއ)ބުރ  ތިލަދުންމަތ  އުތުރު

ތަރައްޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށި މ ގެ  އ އި ހަވ ލުކުރެވި ނަމަވެސް ހޮޓެލް( ސ .ޑ .ޓ .އެމް)ގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

އުލިގަމުން ޓޫރިސްޓު ހޮޓ  ތަރައްޤ ކުރުމަށް . ގައި ހއ 9105ޖުލައި  90ތުން، އެގޮ. އަހަރުތަކެއް ކުރިން އެމަސައްކަތްވަނ  ހުއްޓިފައެވެ

އ އި މޯލްޑިވްސް މ ކެޓިންގ އެންްޑ މި މިނިސްޓްރ  9105ޖުލައި  12އަދި . ސ  އ އި ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން ވަނ  ބ ތިލްކޮށްފައެވެ.ޑ .ޓ .އެމް

އުލިގަމުން އެ . އ އި ދެމެދު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ހއ( ސ .އ ރް.ޕ .އެމް.އެމް)ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 

އެކުންފުނ ގެ މެންޑޭޓަކ  ހަމައެކަނި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ، ކޯޕަރޭޝަނަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވ  ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ތަރައްޤ ކޮށްފައި ނުވ ތ އ އި

ސ  އ އި .އ ރް.ޕ .އެމް.އުލިގަމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ތަރައްޤ ކުރުމަށް އެމް. ހއ، ހ ރުކުރުން ކަމުގައިވ ތ ފަތުރުވެރިކަން ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިޝްތި

ގެ ބެލުމުގެ މި މިނިސްޓްރ  ގައި ބ ޠިލްކުރެވި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ތަރައްޤ ކުރ  ސަރަހައްދު  9108އޮގަސްޓު  7ދެމެދު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން 

 .  ދަށަށްވަނ  ގެނެވިފައެވެ

ންޓިޓ  ސަރވޭއެއް ހޯދުމަށް އިޢުލ ން ކުރެވި އެ މަސައްކަތް ވަނ  ގެޑޯ މޯލްޑިވްސް ތަކެއްޗ އި އިމ ރ ތްތަކުގެ ކުއަ އެގޮތުން، މިބިމުގައި ވ 

ދޫކުރުމުގައި މި  އަދި މިބިން ކުއްޔަށް . އަށް ލިބިފައެވެ މި މިނިސްޓްރ   ވަނ  އަދި އެ ބިމުގެ ރިޕޯޓް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައެވެ

 .ރިޕޯޓަށް ރިއ ޔަތް ކުރެވިގެން ދ ނެއެވެ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު "ޖަޒ ރ  ކެނޯ ރޭސް" އަދި  9102 1.05

 "ޓޫރިޒަމް ޑޭ ކިކް އޮފް އިވެންޓް"

އެގޮތުން، ެއ ދުވަހުގެ މުނ ަސބ ުތ . ފ ހަގަ ކުރެވިފައެވެވަނަ އަހަރުގެ ަފތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ވަނ  ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް  9102

ތުގައި ހަރަކ މި . ތެއް ބ އްވ ފައެވެހަރަކ ގެ ނަމުގައި " ޖަޒ ރ  ކެނޯ ރޭސް"އަތޮޅުގައި ވަނ  . ތެއްގެ ގޮތުގައި ވހަރަކ ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ 

އަދި ކޮންމެ އަތޮޅެއް ތަމްސ ލުކޮށްދ ފައިވަނ  އެ އަތޮޅަކަށް ނިްސބަތްވ  އަންެހން . ފަލިވެރިން ވަނ  ބައިވެރިވެފައެވެ 98އަތޮޅަކުން  04ރ އްޖޭގެ 

. ފެލިދޫއިން ވ. އަދި ވ. ފެލިދޫއަށް ފަލި ޖަހ ފައިވަނ  އަންެހން ފަލިވެރިންނެވެ. ކެޔޮދޫއިން ވ. އެގޮތުން، ވ.  އަދި ފިރިހެން ފަލިވެރިންނެވެ

މި ރޭހުގެ . ުތގައި  ދިވެހިންގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންވެސް ވަނ  ބައިވެރިވެފައެވެހަރަކ މި . ވެރިންނެވެތިނަދޫ އަށް ފަލިޖަހ ފައިަވނ  ފިރިހެން ފަލި
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ފަޚުރުވެރި އަިދ . ދެވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނ  ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ޓ މެވެަފޚުރުވެރި . އެއްވަނަ އައް ގޮސްފައިވަނ  މ ލެ އަތޮޅުގެ ޓ މެވެފަޚުރުވެރި 

 . ގޮސްފައިވަނި އަްއޑު ސިޓ އިންނެވެއަށް  ތިންވަނަ

ގެ ނަމުގައި ވަނ  ެއ " ޓޫރިޒަމް ޑޭ ކިކް އޮފް އިވެންޓް"ތްތައް ފެށުމަށް ހަރަކ ރުވެރިކަމުގެ ދުވަހ އި ގުޅުން ހުރި ތުމ ގެ އިތުރުން، ފަ

 . ޖ ފަތަކ ިއ އެކު އެވެ ިތން ސަންގުފެމެ ދިވެހިއެ އެވެންޓް ކޮށްފައިވަނ  ދިވެހި ސަގ ފަތ އި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަ. ރޭގައި ހަރަކ ތެއް ބޭއްވިފައެވެ

 

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ  މަސައްކަތްތައް  9191 0.05

 9191 .ްވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކ ތްތަކެއް ރޭވުނ 

 ްތަމްސ ލު ކުރައްވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްަބރުންގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލ އި، ރަށު ކައުންސިލްތަކ އި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނ

 .އިތުރުން އެ އަތޮޅުގައިވ  ރިޒޯޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ބޭއްވުނު މަހ ސިންތ ތައް

 9191  ްވަނަ އަހަރު ބ ލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްރަށ އި ބިންތައް ޢިއުލ ން ކުރުނ 

 9107  ްވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރޕްލޭން ނިމުމަކަށް އައުމ އި ގުޅިގެން ރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންކޮްށ  4ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ

އި ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ވަނަ ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވ ލަ 5ގެ މެނިފެސްޓޯއ އި ގުޅުވައިގެން ގޮތުން ސަރުކ ރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ

 ކަތްކުރުންމަސައް

 .ްރިޒޯޓްތަކުގެ ބައުންޑަރ  ޑ މ ރކޭޝަންގެ މަސައްކަތ 

 ްދޫކުުރމުގެ  މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރައްރަށުގައި ފަުތރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލ އި ގުޅިގެން ބިންތައް ބ ލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށ

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ުނޑައަޅ  އްވ ފައިވ  ރަށްރަށ އި ފަޅުތަކުގެ އެންމެހ  ލިޔެކިއުންތައް ެބލެހެއްޓުން. ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކަ

  .ްސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން )އެސް. އޭ. ޕ ( މޮނިޓަރކުރުނ 
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 ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން  .6

 ވަނަ އަހަރު ރ އްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވ ގޮތް  9102 6.0

 2018 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއ  005300530މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރ އްޖެއަށް ޒިޔ ރަތް ކޮށްފައިވަނ   ނޮވެންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ 9102

 އިތުރު ޢަދަދެކެވެ.  04.2ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތ އި އަޅ ބަލ އިރު %

މަހުގެ ނިޔަލަށް ރ އްޖެއަށް އެްނމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔ ރަތް ޮކށްފައިވ  ޤައުމުތަކ އި އެޤައުމު ަތކުން  ނޮވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  9102

  އައި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ޚިއްސ ކުރ  ނިސްބަތް )%( ޢަދަދު  ޤައުމު  #
ވަނަ އަހަރ  އަޅ ބަލ އިރު އިތުރުވި  8201

 ނިސްބަތް )%(

 1.6 07.5 267,875 ޗައިނ  0

 20.3 2.5 145,047 އިންޑިއ  9

 09.7 7.8 120,168 ޖަރުމަންވިލ ތް  3

 30.5 7.5 115,049 އިޓަލ ވިލ ތް  4

 01.1 7.7 114,602 އިނގިރޭސިވިލ ތް 5

 06.5 4.2 74,332 ރަޝިއ  6

 91 3.5 52,891 ފަރަންސޭސިވިލ ތް 7

 97.6 3.9 48,267 ޔޫ.އެސް.އޭ  8

 5.6 9.6 39,826 ޖަޕ ން 2

 7.4 2.4 37,084 އޮސްޓްރޭލިއ  01

 



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 31    ސަފްޙ  

 
 

ގެސްްޓ ، ހޮޓ  ،ދުވަހެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޒޯޓު 6.3 ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިޔަކު ރ އްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނ  9102

 ،ވަނަ އަހަރު ރިޒޯޓް 9102ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ.  60.6ހައުސް އަދި ސަފ ރ  އުޅަނދުތަކުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އެނދުގެ ޖ ގައިގެ %

އެވެ. އަދި މިތަންތަނުގެ  470109ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފ ރ  އުޅަނދު ތަކުގައި އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އެނުދގެ ޢަދަދަކ  ، ހޮޓ 

 އެވެ. 206050086ޖުމްލަ ބެޑްނައިޓްސްއަކ  

  

 މުހިއްމު ކަންތައްތައް ގި ގައި ހިން  9102 6.9

 9102މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސ ރވޭ އަދި އިން ޑެޕްތް ސ ރވޭ  .0

ވަނައަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ފުރަތަމަ ސ ރވޭ ވަނ  ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި  9102މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސ ރވޭގެ 

ދަނ  މިވަގުތު ކުރިއަށް ދަމުންނެވެ.  ވިޒިޓަރ ސ ރވޭއަކ ، ރ އްޖެއަށް ޑެޕްތް ސ ރވޭ -މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސ ރވޭ ގެ ދެވަނަ ސ ރވޭ އަދި އިން

އަހަރަކު ދެފަހަރު  ންމި މިނިސްޓްރ ޒިޔ ރަތްކުރ  ފަތުރުވެރިން ރ އްޖެއ އި ރ އްޖެއިން ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތަކ އި މެދު ދެކޭގޮތް ދެނެގަުތމަށްޓަކައި 

މިސ ރވޭގެ ޑޭޓ  އެއްކުރެވެނ  ވެލ ނ  އިންޓަނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓުން ފުރ  ފަތުރުވެރިންނަށް އަމ ޒުކޮށް ދެހަފްތ ގެ  ކުރިއަށް ގެންދ  ސ ރވޭއެކެވެ.

ކުރުވުނު ސ ރވޭގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރ ގެ  މަހުއޮގަސްޓުކުރެވިފައެވެ.  މަހުގައި އޮގަްސޓުގެ ފުރަތަމަ ސ ރވޭ ވަނ   9102މުއްދަތަކަށެވެ. މިގޮތުން 

 ނ  އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައެވެ. ވެބްސައިޓަށް ވަ

ނޑައަޅ  ވަކި މައުޟޫޢަކަށް ޚ އްސަކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭ ސ ރވޭއެކެވެ.  ންމި މިނިސްޓްރ ޑެޕްތް ސ ރވޭ އަކ  -އަދި އިން ކަ

ސ ރވޭ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ. މި ދިރ ސ  ކުރެވޭނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގެސްޓަހައުސްތަކ އި އޭގެ އަސަރު ،މިއަހަރު ފަށ  މި ސ ރވޭގައި

 ހަފްތ ގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ކުރިއަށް ގެންދެވޭނ  އެއް
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9. JICA  ްޓްރެއިނިންގް އޮން ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ ސ 

އިން  8މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރުވަނައަހަރުގެ  9102ޖަޕ ން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖަންސ  އ އި ޖަޕ ން ޓްރެވަލް ބިއުރޯ ގުޅިގެން 

"ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ ސް" ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ، ޖަޕ ންގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގް ،އަށް 2މަހުގެ ނޮވެންބަރު

ފް ވަނ  މަްޝރޫهللا އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު ަމނ ލް ުމސްތަފ  އަދި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަބްދު ،ޓޫރިޒަމްގެ ރިސ ރޗް އޮފިސަރ

ގައުމެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިނިސްޓްރ ގައި މަސައްކަތްކުރައްވ  އޮފިޝަލުން ަބއިވެރިވެ  04 ްޓރެއިނިންގްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މި

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

 ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9191 6.3

  ެވަނައަހަރުގެ ޢަދަދު ނެރުން  9191ޓޫރިޒަމް އިޔަރ ބުކްގ 

  ަސ ރވޭ( 9މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސ ރވޭ ހެދުން )ޖުމްލ 

 ްޑެޕްތް ސ ރވޭ ހެދުން-އިނ 
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 ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް  .7

 ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތް  7.0

  ިތަކުން ރައްކ ެތރިވުމުގެ ގޮތުން ހަދަންެޖހޭ މިންަގނޑުތަކ އި ހ ދިސ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ިދމ ވ  ޤުދުރަތ  އަދި އެހެިނހެން ުނރައްކ ތެރ

 ޤަވ އިދުތައް ހެދުން.

 ިންގ  ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.ރައްކ ތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅ ފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޝަންތައް ހ 

 ުސަފ ރ ، ގެސްޓް ހައުސް އަދި ހޮޓެލްތަކުގެ ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓ ، އެތަކެޗަށް ގެްނނަންޖެޭހ ، ރިޒޯޓ

 އުނިއިތުރު ގެނެސް އަންގަޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް އެންގުން.

   ިވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ހިންގ  ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރ މްތައް ބަލ  ދިރ ސ ކުރުމ އި ކުއްިލ ތަކުން ރައްކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުހ ދިސ ކުއްލ

އެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމުގެ އިންޒ ރު ލިބުމުން އެކަން ސިނ ޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރ  ފަރ ތްތަކަށ އި މިނިސްޓްރ ގެ މުވައްޒިފުންނަްށ ހ ދިސ 

 އެންގުން.

    ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.، ތަކ އި ބެހޭ އެންެމހ  މަޢުލޫމ ތު އެއްކޮށްހ ދިސ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ދިމ ވ 

 

ނޑުތައް  7.9 ކުއްލި ހ ދިސ ތަކުން ރައްކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ އަށް ހަދަންޖެހޭ މިންގަ

 ހެދުން 

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ ން ހަދ ފައިވ  ސަރކިއުލ ތަކުގެ  9102ތަކުން ރައްކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހ ދިސ ދިމ ވެދ ނެ އަދި ދިމ ވެފައިވ  ކުއްލި 

 ތެރޭގައި ހިމެނެނ :

   ތައް މިނިސްޓްރ އަށް ރިޕޯޓްކުރުމ އި އަދި ރިޕޯޓްކުރަންވ  ފަރ ތްތައް ބަޔ ންކޮށް ހ ދިސ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި މެދުވެރިވ  އެންމެހ

 ލ .ނެރެވުނު ސަރކިއު

  ެތައް އިތުރުވުމ އި ގުޅިގެން، ަފތުރުވެރިންނަށް އަމ ޒުކޮށް ރ ވ ، އިންތިޒ މް ހ ިދސ މިއަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ަޢތުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މަރުގ

 ސަރކިއުލ .ކުރ  މޫދު ކުޅިވަރުތަކުގައި ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނ  ކުރުމަށް އަންގ  ނެރެވުނު 
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  ްބަޔ ންކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ަހރަކ ތްތެރިވ  އެންމެހ  ތަންަތނުަގއި ޤ އިމްކުރަންޖެހޭ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައ

 ނެރެވުނު ސަރކިއުލ .

 

ނޑު  7.3  ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ހިންގުން  ރައްކ ތެރިކަމުގެ މިންގަ

ތަކ އި ގުޅިގެން، އެތަންތަނުގައި މިވަގުތު ސަލ ަމތ އި ރައްކ ތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅިފައިވަނ  ކޮންކޮން ފިޔަވަޅުތަކެްއތޯ ހ ދިސ އެކި އެކި 

ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓެއްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން  8ދެނެގަނެ، އަދި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވަނ  އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް، 

ގައި ޝ މިލްވ  ފަރ ތްކުގެ ބަޔ ނަށް ރިޢ އަތްކޮށް، ފ ހަގަކުރެވުނު ހ ދިސ ޕެކްޝަން ވަނ  ހިންގިފައެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޝަނުގައި، އިންސް

 ކަންތައްތަކ އި، އިތުރަށް ރަނގަުޅކުރަން ވ  ކަންތައްތައް ބަޔ ންކޮްށ، ކޮންމެ ތަނަކަށް ރިޕޯޓެއްވަނ  އެކުލަވައިލެވިފައެވެ.

 

 ގެ އެކި ދ އިރ ތަކުގެ ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ބެލެހެއްޓުން އިންޑަސްޓްރ   7.4

ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރ ގެ އެކި ދ އިރ ތަކުގައި ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭްނތައް ެހދިފައިހުރި މިންވަރު ބަލ ، ޕްލޭްނތައް  9102

 95 ،ގެސްޓް ހައުސ އި 033 ،ރިޒޯޓ އި 07ވަނ  އަންގ ފައެވެ. މި ގޮތުން ދިރ ސ ކޮށް، އުނިއިތުރު ގެންަނންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެފަރ ތްތަަކށް

ސަފ ރ  އުޅަނދުގެ  14ގެސްޓް ހައުސ އި އަދި  93،ރިޒޯޓ އި  19ސަފ ރ  އުޅަނދުގެ ޑިޒ ސްޓަރ ޕްލޭންވަނ  ބެލިފައެވެ. އަދި މ ގެ ތެރެއިން، 

 ޑިޒ ސްޓަރ ޕްލޭންވަނ  އެޕްރޫވްކުރެވިފައެވެ.

 

 އިންޑަސްޓްރ ގައި ހިނގ ފައިވ  ނުރައްކ ތެރި ހ ދިސ ތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  7.5

ތައް ހިނގ ފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހިނގ ފައިވ  ހ ދިސ ވަނަ އަހަރުވެސް ރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި އެކި އެކި  9102

 ތަކުގެ ތަފްޞ ލް ތިރ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިއެވަނ އެވެ. ހ ދިސ 

 9102 ގެ ބ ވަތް ދިސ  ހ  

 55 ތައްހ ދިސ ފަތުރުވެރިންގެ މަރުގެ 
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ފަތުރުވެރިންނަށް މެދުވެރިވެފައިވ  އެހެނިހެން 

 ތައްހ ދިސ 
94 

 00 ތައް ހ ދިސ އަލިފ ނުގެ 

 3 ތައްހ ދިސ ކ ނ  ވިހަވުމުގެ 

 01 ތައްހ ދިސ މުވައްޒިފުންގެ މަރުގެ 

 013 ޖުމްލަ 

 

 ގި އަދި ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓްގައި ހިން  9102 7.6

ނުވަންޖެޭހ ހ. ކުއްލި ކ ރިޘ ތައް މެދުވެރިުވމުގެ ކުރިން، އެފަދަ ކ ރިޘ ތަަކށް ދުރ ލ  ތައްޔ ރުވެ، ރައްކ ެތރިވެ ތިބުމަށް ެއންގުމުގެ ގޮތުްނ ފޮ

ހަރަކ ތްތެރިވ  ެއންމެހ  ފަރ ތްތަކަށް އަވަސް ފުރުސަެތއްގައި އަންގ  ދިނުމުގެ ޮގތުން، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެލ ރޓް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި 

 ގުޅުމުން ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދ  ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް ޙިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން.

 މަހުން މަހަށް އެކުލަވ ލައި، ކަމ އި ގުޅޭ ފަރ ތްތަކ އި ޙިއްސ  ކުރުން. ތަކުގެ ރެކޯޑްހ ދިސ ށ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި މެދުވެރިވ  އެކި އެކި 

މޯލްޑިވްސް ނ. "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތ ންގައި ބަަލހައްޓަންޖެހޭ ަރއްކ ތެރިކަމުގެ ޤަވ އިދު" އަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި 

ހުަށހެޅި ކޮމެންޓްތަކަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް، އަލުން މުރ ޖ ކޮށްވަނ  ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓަްށ  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ  )މަޓ ( އިން

  ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލ ަގއެވެ. 

ހަކަމ އި މ ތު ފަސޭރ. ކުއްލި ކ ރިޘ ތައް މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިން، އެފަދަ ކ ރިޘ ތަަކށް ުދރ ލ  ތައްޔ ރުވެ، ރައްކ ތެރިވެ ިތބުމ އި ގުޅޭ އެންމެހ  މަޢުލޫ

ސްޓެއް ޤ އިމްކޮށް، އެކު ޙިއްސ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ހަރަކ ތްތެރިވ  އެންމެހ  ފަރ ތްތަކުގެ އެންމެފަހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ލި

 މަޢުލޫމ ތު ޑޭޓ ބޭސްއަށް އެންޓ ުކރުން.

ގޮތުން ހަަދން ޖެހޭ ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްޭލން ހަދ ފައިޭވތޯ ކަށަވަރުކޮށް، ތަކުން ރައްކ ތެރިވެ ތިބުމުގެ ހ ދިސ ބ. ގެއްލުން ެދނިވި އެންމެހ  

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަންގ ، ގައިޑްލައިނ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ހެދިފައިވ  ޕްލޭންތަްއ އެޕްރޫވްކުރުން.
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 ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  9102 7.7

 މަޤްސަދު  ބައްދަލުވުން  އަދަދު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތ އި ގުޅުންހުރި ފަރ ތްތަކ އިއެކު ބޭއްވުނު  0

ބައްދަލުވުންތައް. )މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް، މަޓ  އަދި 

 އެމް.އެން.ޑ .އެފް( 

ތައް ހިނގުން ހ ދިސ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި 

ގުޅޭ ގޮތުން  މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދ ނެ ފިޔަވަޅުތަކ އި

 މަޝްވަރ ކުރުން.

ތައް އިތުރުވުމ އި ހ ދިސ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި މެދުވެރިވ   9

 ގުޅިގެން އެކުލަވައިލެވުނު ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓ ގެ ބައްދަލުވުންތައް.

ތައް ހިނގުން މަދުކޮށް، އެކަމަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހ ދިސ 

 ގެނައުމ އި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން.

ތައް އިތުރުވުމ އި ގުޅިގެްނ ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ހ ދިސ  3

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވން.

ޕެރެޑައިސް ރިޒޯޓުގެ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭ 

ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުަދނ ކުރުމ އި ގުޅޭ ގޮތުން 

 މަޝްވަރ ކުރުން.

ރޑްއ އި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. 4 ނޑުމަތ ގެ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަން އިތުރަށް  ކޯސްޓް ގ  ކަ

ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވިދ ނެ ކަންތައްތަކ އި  ،ހަރުދަނ ކޮށް

 ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން.

އ އި ގުޅޭ ޮގތުން ހ ދިސ ފިނޮޅު އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގަިއ ހިނގި  5

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އ އިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

އ އި ގުޅުން ހުރި ހ ދިސ ޅު އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ހިނގި ފިނޮ

ބައެއް މަޢުލޫމ ުތ ސ ފުކޮށް، ތަޙްޤ ގ އި ގުޅޭ ގޮތުްނ 

 މަޝްވަރ ކުރުން.

ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގެ ކޭސް އ އި ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  6

 ސަރވިސްއ އި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

އ އި ގުޅުން ހުރި ހ ދިސ އި ހިނގި ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގަ

ބައެއް މަޢުލޫމ ުތ ސ ފުކޮށް، ތަޙްޤ ގ އި ގުޅޭ ގޮތުްނ 

 މަޝްވަރ ކުރުން.

ރިޒޯޓު ރެސ ލިއަންސް އެކްސްޕ ރޓް މިޝަން އަދި ނެޝަނަލް  –ގިޒް  7

 ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ  އ އި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ސިނ ޢަތުގައި މެދުވެރިވ  އެކި އެކި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

މި ފަދަ ކ ރިޘ ތަކުން ، ގެއްލުންދެނިވި ކ ރިޘ ތަކ އި

ރައްކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުންއެޅިދ ނެ ފިޔަވަޅުތަކ އި އަދި މިހ ރު 

އެޅިފައިވ  ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކޮށް ވަރުގަދަ 
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ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދ ނެ ަކންތައްތަކ އ ެބހޭގޮތުްނ 

 ކުރުން.މަޝްވަރ 

ތަކ އި ގުޅޭ ހ ދިސ ގެއްލުން ދެނިވި ކ ރިޘ ތައް އަިދ ކުއްލި  އޫރ ދޫ މޯލްޑިވްސް އ އި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. 8

އިންޒ ރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތްތަކަްށ 

ދުރ ލ ، ވިހ ވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ފޯރުކޮށް 

ތުރުން ކޮންމެ ތަނެއްގަިއ ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރ ގެ އި 

ވެސް ސެޓަލައިޓް ފޯނެއް ެބހެއްޓުމ އި ގުޅޭ ގޮތުްނ 

 މަޝްވަރ ކުރުން.

 
 

 ން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓު 9102 7.8

 މަޤްސަދު  ބައްދަލުވުން  އަދަދު 

ވޯކްޝޮޕް އޮން "ނެޝަނަްލ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް އެމަޖެންސ   0

ރޑްނަސް އެކްސަސައިޒް"  ޕްރިޕެއަ

ދިމ ވެދ ނެ ޓެރެރިޒަމްގެ ޙ ލަތެއްގައި، ކަމ އި 

ގުޅުންހުރި ދ އިރ ތައް ގުޅިގެން އެންމެ އެދެޭވ 

ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަްށ 

 މަޝްވަރ ކުރުން.

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް/ ސެކިއުރިޓ  ދ އިރ އިން  ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިން –ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް އެވެރއަނަސް ވޯކްޝޮޕް  9

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތަށް ދިމ ވ  ގޮންޖެހުންތަކ ިއ 

ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމުގައި ހަރަކ ތްތެރިވ ޭނ 

 ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން.

ޓެރެރިޒަމ އި ގުޅުން ހުރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމ ތ ިއ  ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ވޯކްޝޮޕްތައް 3

ދ ނެ ޓެރެރިޒަމްގެ ޙ ލަތެއްގައި، ދިމ ވެ

އިންޑަސްޓްރ ގެ ފަރ ތްތައް އެންމެ އެދެވޭ 
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ގޮތެެެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ 

 ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރ ކުރުން.

 ވޯކްޝޮޕް އޮން " މަދިރި ހޯހޯ ކެންޕޭން" 4

 

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކި އެކި 

އެޖެންސ ެގ  މުއައްސަސ ތަކަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން

ނޑައެޅިފައިވ  ދައުރުތަކ އި އަދި އޭގެ  ފަރ ތުން ކަ

އިތުރަށް މިކެންޕެއިންގައި އެމުއައްސަސ އަކުން 

ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަމ އި ގުޅޭ ގޮތުން ޙިޔ ލު ބަދަލުކޮށް، 

 މަޝްވަރ ކުރުން.

ރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް މ ޓިއޮ ކޮމަން އެލ ރޓިންގ ޕްރޮޓޮކޯލް )ކެޕް( ސިސްޓަމ އި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް  5

މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު 

 ޙިއްސ ކުރުން.

ރޑް މ ޓިންގ އޮފް ދަ ޖޮއިންޓް މ ޓިންގ މެކޭނިޒަމް ޓު ޑ ލް ވިތް ދަ  6 ތ 

 އިޝޫ އޮފް ސޭފްޓ  އޮފް ޗައިނ ޒް ޓުއަރިސްޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް"

ފަތުރުވެރިންެގ ރ އްޖެއަށް ޒިޔ ރ ތްކުރ  ޗައިނ  

ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނ  

 ކުރުމ އި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން.

 

 ވަނަ އަހަރު ކުރަން ރޭވިފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9191 2.7

ރައްކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ އަށް ތަކުން ހ ދިސ ( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ދިމ ވ  ޤުތުރަތ  އަދި އެހެނިހެން ނުރައްކ ތެރި 0

ނޑުތަކ އި ޤަވ އިދުތައް ހަދ  ސަލ މަތ  ކަންކަްނ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނ ކުރުން.  ހަދަންޖެހޭ މިންގަ

ޓަކައި  އިންސްޕެކްޝަންތައް ރ ވ  ( އިންޑަސްޓްރ ގެ އެކި ދ އިރ ތަކުން ރައްކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅ ފައިވޭތޯ ބެލުމަށް 9

 ހިންގުން.

 ސަފ ރ ، ގެސްޓް ހައުސް އަދި ހޮޓެލްތަކުގެ ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ދިރ ސ ކޮށް، އެތަކެތ ގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްުޓން، ( ރިޒޯޓ3ު

 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. ،ތަކ އި ބެހޭ އެންމެހ  މަޢުލޫމ ތު އެއްކޮށްހ ދިސ ( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ދިމ ވ  4
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އަމަލުކުރަންވ  ގޮތ ިއ ބެހޭގޮުތން އެންމެހ  ފޯަކްލ ޕޮއިންޓްތައް  ،އެއް މެުދވެރިވެއްޖެކަމުގެ އިންޒ ރު ލިުބމުންހ ދިސ ( ކުއްލި 5

 ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރ މްތައް ރ ވ ، ހިންގުން. ،އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި

 ގެޒެޓް ކުރުން. ،ބަަލހައްޓަންޖެހޭ ރައްކ ތެރިކަމުގެ ޤަވ އިދު" ފ ސްކޮށް( "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތ ގައި 6

ތަކ އި ގުޅޭ އިންޒ ރު )ސުނ މ ، ބިންހެލުްނ، ުނރައްކ ތެރި ބަލިތައް( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތް ހ ދިސ ( ގެއްލުން ދެނިވި ކ ރިޘ ތައް އަދި ކުއްލި 7

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް، ސަފ ރ  އުޅަނދު އަދި ޑައިވިންގ ، ފައިވ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުޓްރ  ކުރެވިރަޖިސްފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރ ގަިއ 

ފަތުރުވެިރކަމުގެ ޙިދުމަތް ، ސެންޓަރތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ދުރ ލ ، ވިހ ވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި

ކުރެވިފައިވ  ކޮންމެ ތަނެއްގައި، ވަކި ނަންބަރެއް ޤ އިމްކޮށް، އެނަންބަރު " ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް"  ޓްރ  ރަޖިސްފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރ ގައި 

ނޑައަޅައި، ޖަނަވަރ    ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުން.  9191ޑޭޓ  ބޭސް ގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އުސޫލެއް ކަ
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 އައި.ޓ  ސެކްޝަން  .8

ނޑު މަސައްކަތްތައް ވަނަ އަހަރު ހިންގި  9102 08.  މައިގަ

 ޭޑްކޮށް ލައިސަންސް ރިނިއުކުރުން.ފަޔ ރވޯލް އަޕްގްރ 

  ހެން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުން.އެހެނި ވެ އައި.ޓ  އަދިމްތަކުގައި ބައިވެރިމިނިސްޓްރ ގެ އެކިއެކި އިވެންޓްސް އަދި ޕްރޮގްރ 

 ްމިނިސްޓްރ ގެ ވައިފައި ރައުޓަރުތައް އައުކުރުނ. 

  ްޕްރިންޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރުން 9ސެންޓްރަލ. 

 ްއަދި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމ އި އިވެންޓް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން. ސްކްތަކަށް ޭބުނންވ  ގްރެފިޓްމިނިސްޓްރ ގެ އިވެނ 

  ިޓްރ  ވެފައިވ  ހުރިހ  ފެސިލިޓ ތައް ލިންކްކުރުންރަޖިސްޓ މްސް ސިސްޓަމަށް މިނިސްޓްރ ގައ. 

 

 އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  މަސައްކަތްތައް ވަނަ  9191 98.

 ްއިންޑަސްޓްރ  އެޗް.އ ރ ޑޭޓ ބޭސް ލޯންޗްކުރުނ 

 ޮމޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުންމިނިސްޓްރ ގެ މަސައްކަތްތައް އޮޓ 

 .ްސ .ސ .ޓ .ވ  ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުނ 

 ްވޯކްއަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަަދލުތައް ގެނައުން.އައި.ޕ  ފޯން ސިސްޓަމަކަށް މިނިސްޓްރ ގެ ޕ އޭބ އެކްސް ބަދަލުކޮށް ނެޓ 

  ރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.ރއައް ބޭނުންވ  ސެކިއުރިޓ  އަޕްގްރޭޑް ސ ރވ  ގެނެސް، ހ 
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 ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް  .2

 ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތްތައް  2.0

 މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނ :ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓްގެ 

އުޅަނދުފަހަރު، ފ ނުމުެގ ޚިދުމަތްޭދ މަރުކަޒުތައް އަދި ޓްރެވަލް އެެޖންސ ތަކުންދޭ  ، ގެސްޓް ހައުސް، ހޮޓެލް ، ރިޯޒޓްހ. ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ  

 މަސައްކަތް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލ  އެތަންތަުނންދޭ ޚިދްމަތ އި ތަން ސަރުކ ރުގެ ކަމ އިބެހޭ ޤަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށް ހުރިތޯބަލ  ފ ސްކުރުމުގެ

 ރ ވ އި ހިންގުން.

ފ ނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު،  ހައުސް، ެގސްޓް ހޮޓެްލ،، ރިޒޯޓް ބައިތިއްބ  ޓްރ  ކުރުމަށް ހުށަހަޅ  ފަތުރުވެރިންސްރަޖިށ. މިނިސްޓްރ ގައި 

ތަންތަނުގެ ެފންވަރުހުރ  ޤަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުަމށް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު  ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިންނަށް އަދި އުޅަނދުފަހަރު

 ޖިސްޓްރޭޝަން  ފޯރުކޮށްދިނުން.ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމ ުތ ރަ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިއޮޕަރޭޓިންގ 

ނޑައެޅުމ އިބެހޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަން ޖެހޭ ޤަވ އިދުތައް  ހެދުމުގައި ނ. ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތ އި ތަނުގެ ެފންވަރު ކަ

 މަލ ގޮތުން ބައިވެރިވުން.ޢަ

 

 ތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަ  92.

އ އި ފޯރުކޮްށދޭ  ަތކ  އެއްގޮތަށް ހުރިތޯޤަވ އިދުމިނިސްޓްރ ގެ  ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަްނަތނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ މިންަގނޑު މި

ނޑެއްގައިތޯ ެބލުމަށް ޢ އްމުކޮށްކުރ  އިންސްޕެކްޝަންތައް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ހުރ   ވަނަ އަހަުރވެސް ވަނ   9102ެއކަށ ގެންވ  މިންގަ

 ައއުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. އޭގެ އިުތރުން އަލަށްހުޅުވ  ަތންތަނ އި ހިްނގުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަެވގެން އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް

ފެންވަރު ބެލުމުެގގޮތުން ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަންތަކ އި ދިމ ވ އެކިއެކި ހ ދިސ ތަކ އި ގުޅިގެންނ އި ހުށަހެޅޭބައެއް މައްސަލަ ނުވަތަ  ކުރިން ތަނުގެ

 ޝަކުވ ފަދަކަންކަމ އި ގުޅިގެންވެސް ވަނ  އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައެވެ.
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  

 ތަންތަން 

މިހ ރު އޮޕަރޭޓް 

ންދ  ތަންތަނުގެ ކުރަމު 

 އަދަދު 

މިހ ރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދ   އެނދުގެ އަދަދު  ކޮޓަރ ގެ އަދަދު 

ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް 

 ކުރެވުނު އަދަދު 

 78 35،039 07،574 054 ރިޒޯޓް 0

 7 0،699 814 01 ހޮޓ   9

 58 9,847 4,924 526 ގެސްޓްހައުސް 3

 08 1,622 804 033 ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު 4

 34 - - 937 ސްކޫލް ޑައިވް  5

 86 - - 403 ޓްރެވަލް އޭޖެންސ  6

 - 418 254 3 ޔޮޓް މެރ ނ  7

 - 155 81 7 ބެއަރ ބޯޓް  8

 

ޗެކްކުރުން  ރިޒޯޓް  -ހ   

އަލަށް ހުޅުވުމަށް ކުރެވޭ  ރިޒޯޓްތެރޭގައި  އިންސްޕެކްޝަން ވަނ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. މ ގެ ރިޒޯޓް 78ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  9102

 އިންސްޕެކްޝަން، ލައިސަންސް އ ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަށް އަދި ރޫޓ ން އިންސްެޕކްޝަން ހިމެނެއެވެ. 

 ހުޅުވުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓްކުރެވި އަދި  ރިޒޯޓް 18މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ  ކުރެވުނު 

 ހުޅުވުނ ވެސް ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. 

  ރިޒޯޓްގެ ނަން  ރަށުގެ ނަން  ހުޅުވި ތ ރ ޚް  ކޮޓަރ ގެ އަދަދު  އެނދުގެ އަދަދު 

 1 ދަ ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް ބ. ތިލަދޫ  9102ޖަނަވަރ   94 30 69

 2 ފ ރުފުށި މޯލްޑިވްސް ރ. ފ ރުފުށި  9102 ފެބްރުވަރ   04 81 061

 3 ޔޫ އެންޑް މ  ބައި ކޮކޫން  ރ. އުތުރުމ ފަރު  9102 ފެބްރުވަރ   91 012 908

 ގއ.ދިގުރަށް  9102 ފެބްރުވަރ   98 085 371
ދަ ރެޒިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް 

 ދިގުރަށް

4 
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 5 ހެރިޓަންސް އ ރަށް ރ. އ ރަށް  9102މ ރިޗު  3 051 311

 6 ރިޒޯޓްއިންނަހުރ  މޯލްޑިވްސް  ޅ.އިންނަހުރ   9102މ ރިޗު  5 78 056

 7 މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓްބަލިއޯނ   ދ.މ ގައު  9102މ ރިޗު  07 76 059

 ކ.އިތ ފުށި  9102މ ރިޗު  97 047 924
ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއ  މޯލްޑިވްސް 

 އިތ ފުށި 

8 

 9102މެއި  06 441 881
ދ.މ ފުށި / 

 ކެނދިގަނޑު 

ރިއު އެޓޯލް އެންޑް ރިއު ޕެލެސް 

 މޯލްޑިވްސް

9 

 01 ސައި ލެގޫން މޯލްޑިވްސް  އެނބޫދޫ ފަޅު  9102މެއި  90 071 341

 00 ޑް ރޮކް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް ރހ  އެނބޫދޫ ފަޅު  9102މެއި  92 028 326

 ރ.ފަސްމެންދޫ  9102ޖޫން  91 033 966
އެންޑް  ރިޒޯޓްއެމެރަލްޑް މޯލްޑިވްސް 

 ސްޕ  ފަސްމެންދޫ 

02 

 9102ޖުލައި  95 94 48
ލ.ކުޑަފަރެސް، 

 ފަރެސް 
 ރިޒޯޓްރަހ  

03 

 ރ.މ މުނަގައު  9102އޯގަސްޓް  0 27 024
ކޮންޓިެނންޓަލް މޯލްޑިްވސް ރއިންޓަ

 މ މުނަގައު

04 

 05 ރިޒޯޓްޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މ މުޓ   ގއ.މ މުޓ   9102ސެޕްޓެންބަރު  9 036 970

 06 ސިނަމަން ވެލިފުށި މޯލްޑިވްސް ވ.އ ރަށް  9102ސެޕްޓެންބަރު  4 21 081

 07 ރިޒޯޓް ވަރު އައިލެންޑް  ކ.މަޑިވަރު  9102ސެޕްޓެންބަރު  96 099 944

 9102 އޮކްޓޫބަރު 94 51 011
ސ.އިސްމަހެލ ހެރަ، 

 ކެޑެވ ހެރަ 
 މޯލްޑިވްސް  ރިޒޯޓްސައުތު ޕ މް 

18 

 

ދ ، ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަނ   ވަކި މުއްދަތެއް ،ތަކުގައި ހުރި އިސްލ ހް ކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތައްރިޒޯޓްމިއަހަރުތެރޭ ބެލިފައިވ  

މުގެ ގޮތުން އެންގިފައިވެއެވެ. ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގަންޖެހުނު ަކންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި ޢ އްމު ގޮތެއްގައި ހުންނަނ  ކ ޯބތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަ 

ގޮތުން އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅުކޮްށ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނ ކުރުމ އި، ހިނގ ފ ެނ އަލިފ ނުެގ ހ ދިސ އަކުން ރައްކ ތެރިވުމުގެ
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ޚިދުމަތްތަކ އި  ހަރުދަނ ކުރުމ އި، ކުނިނައްތ ލުމ އި އަދި މިނޫނަސް އެހެނިހެން ތިމ ވެއްޓ އި ގުޅުންހުރި ކަންކަމ އި، މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންުހންނަ

 މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން އިމ ރ ތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ. 

 

ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ  ހޮޓ ، ގެސްޓްހައުސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން  -ށ   

ގެސްޓް ހައުސް އިންސްޕެކްޝަން ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. މިތަންތަން ބަލ   58ހޮޓެލް އަދި  7ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ   9102

އެޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށ އި، އަލަށް ހުޅުވ  ތަްނަތން ތަރައްޤ  ފ ސްކުރެވިފައިވަނ  މިތަންތަނުްނ ފަތުރުވެރިންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކ އި 

 ގެ ޤަވ އިދ  އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުަމށްޓަަކއެވެ.މި މިނިސްޓްރ ކުރެވިފައިވަނ  

 

ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބ  އުޅަނދުފަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރުން  -ނ   

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ އިންސްޕެކްޝަން ވަނ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. ފަތުރުވެރިން  08ބ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިން ބައިތިއް 9102  

ކުރުމަށ އި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުން ފަތުރުވެރިންނަްށ  މިނިސްޓްރ ގައި އެފަދަ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ ބައިތިއްބ  އުޅަނދު އިންސްޕެކްޓް ކުރަނ  މި 

އި އެއިން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންަވރު ބެލުމަށެވެ. މ ގެ އިތުރުން ަބއެއް އުޅަނދު ލިބެން ހުްނނަ ޚިދުމަތްތައް ބެލުަމށ އި އަދި އުޅަނދ 

މިނިސްޓްރ ގެ ޤަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް  ޗެކްކުރެވިފައިވަނ  އެއުޅަނދުފަހަރުގައި ބަނގުރ  ވިއްކ ނަމަ އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިންތިޒ މްތައްހުރ  މި

 ހަމަޖެހިފައިތޯ ބެލުަމށެވެ.

 

ޑައިވް ސްކޫލްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން  - ރ  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޑައިވް ސްކޫލްތަކުގެ އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ަހމަވުމ އި ގުޅިގެން ލައިސަންސް އައު  9102

ދި މ ގެ އިތުރުން ރިޯޒޓްތައް ބަލައި . އަފ ސްކުރެވިފައިެވއެވެދުމަށް އެދުމުން ެއަތންތަން ބަލައި ކުރުމަށް ނުވަތަ އަލަްށ ލައިސަންސް ހެއް

ޑައިވް  34ފ ސްކުރުމުގައި އެތަންތަނުގެ ޑައިވް ސްކޫލްތަކުގެ އ ންމު އިންސްޕެކްޝަންތައްވެސް ވަނ  ހެދިފައެވެ. މި ގޮތުން މިއަހަރު މުޅިއަކު 

 ކުރެވިފައެވެ. ވަނ  ބަލައި ފ ސް ސްކޫލް
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އިންސްޕެކްޓް ކުރުން  ދަތުރު ރ ވ  ހިންގުމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން  -ބ  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ރ ވ  ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްޭދ ތަންަތނުގެ އޮޕެރޭޓިން ލައިސަްނސް ދިނުމަށް ނުަވތަ ލައިސަންސްެގ  9102

 ފ ސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ތަން ބަލައި 86 މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ ތ  ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށްޓަކައި އެތަންތަން ބަލ  ފ ސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން

 

 އަހަރު ކުރެވުނު ހ އްސަ ކަންކަން ވަނަ  9102 3.2

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތުގެ ތަންތަނުގެ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމުގެ އޮޑިޓ އިގުޅޭ: -ހ

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބަން ހުއްަދދެވިފައިވ  ތަންތަނުގެ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަން 

ނޑުތައް ހުރ  މި މިނިސްޓްރ  އ އި  އެކުލަވ ލެއްވި ސިޔ ސަތުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަުނން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ މިންގަ

ދުވަހުން ެފށިގެން ކުރަންމުންދިޔަ  ވަނަ 9102 ބްރުވަރ  ފެ 07ތަކ އި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުަމށް ޤަވ އިދުކަމ އިގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ 

ދުަވހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމ ލެވިފައެވެ. މިގޮތުން، މި އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ  9102 ސެޕްޓެންބަރު  91އިންސްޕެކްޝަންތައް ވަނ  

ގައި ހިންގ  އަތޮޅެއް 91ސްކުރެވުނެވެ. ރ އްޖޭގެ ތަން ަބލައި ފ ރ އްޖޭގެ ހުރިހ  އަތޮޅެއްގައި ހިންގ  ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބ  އެންމެހައި ތަން

ޓޫރިސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމަންްޓ  0160ހޮޓެލް، ޔޮޓް ެމރ ނ ، ގެސްޓްހައުސް އަދި ޑައިްވސެންޓަރތައް ހިމެނޭގޮަތށް މުޅި ޖުމްލަ ، ރިޒޯޓްޓޫރިސްޓް 

 535ރަށަކުން  80މ ހުން ދިރިއުޅޭ  ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް 01މެރ ނ ،  ޔޮޓް 3ރިޒޯޓު،  043އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި 

ގެ ތެރެއިން މި ޑައިވް ސެންޓަރ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމައެއ އެކު، މި އިންސްޕެކްޝަން 024ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، އަދި 

 ގެސްޓްހައުސް ފ ހަގަކުރެވި އެ ތަންތަންވެސް ވަނ  ބަލައި ފ ސްކުރެވިފައެވެ. 076ޓްރ  ނުކޮށް ހިންގ  ރަޖިސްމިނިސްޓްރ ގައި 

 އިންސްޕެކްޝަންގައި ބެލުނުކަންތައްތައް:

 ގުޅުންހުރި ބައިތަްއ  ގެސްޓުންނ އި -

 ގުޅުންހުރި ބައިތައް މުއައްޒަފުންނ އި -

 ސަރުކ ރުގެ އެކި އިދ ރ ތަކ އި ގުޅުންހުރި ބައިތައް -

 އިތައް ތިމ ވެއްޓ  ގުޅުންހުރި ބަ -

 ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމ  ގުޅުންހުރި ބައިތައް -

 ޢ އްމު ބައިތައް  -



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 46    ސަފްޙ  

 
 

ޔޮޓް  9ރިޒޯޓ އި  043ހިސ ބުތައްވެސް ވަނ  އެއްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން،  މި އިންސްޕެކްޝަންތަކުން ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ތަފ ސް

 ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.މެރ ނ އިން އެއްކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމަތުގެ ޚުލ ސ އެއް ތިރ ގައި 

  ު37,138ވަޒ ފ ގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ އަދަދ 

   ު17,609ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ އަދަދ  

   ު19,529ބިދޭސ  މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ އަދަދ 

   ން ރިޒޯޓު 105ސަރވިސް ޗ ޖ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ހ މަކޮށްފައިވަނ 

 ަނޑައެޅިފައިވ   58އަށްވުރެ ދަށް  45އި ތިބި މިންވަރު %ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒ ފ ގ ރިޒޯޓު ފ ހަގަކުރެވިފައިވ އިރު ކަ

 ރިޒޯޓުން ހިފަހަްއޓ ފައިވޭ 86މިންގަޑަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް 

 ްޑޮލަރ އި ދެމެދު އަދަދަކަށް 511އ އި  911ޗ ޖްގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވަނ   ޢ ންމު ގޮތެއްގައި ސަރވިސ 

 

 ފ ހަގަ ކުރެވުނު އެހެނިހެންކަންތައްތައް 

 ަތެއްގައި އޯަވރ ވޯޓަރ ވިލ ތަކުގައި ލައިފްޖެކެޓް ހުރުން(އި ލައިފްޖެކްޓްނެތުން. )އ ންމުގޮގެސްޓް ކޮޓަރިތަކުގ 

  ްތަކުގައި ޖެޓ /ވޯޓަރ ވިލ ފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިފް ބޯއ  ނެތުން ރިޒޯޓްބައެއ 

  ަތަންތަނުގައި ސަމ ލުވެ ރައްކ ތެރިވ ންޖެހޭ ކަންކަން ފ ހަގަކުރުން ޯބޑުތައް ހަރުކުރެވިފައިނެތުން މޫދު އަދި ސުވިމިންގ ޕޫލްފަދ 

  ްކޮރިޑޯތަކ އި އ ންމު ތަންތ ގައި އިމަރޖެންސ  ޕްލޭން އަދި އިމަރޖެންސ  ލައިޓް ހަރުކުރެވިފައި ނެތުނ 

  ްނެތުން ކުރެވިފައި ގައި އެކަށ ގެންވ  ސަލ މަތ  ނިޒ މެއް ޤ އިމްރިޒޯޓުބައެއ 

  

 ލޯކަލް ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މް: -ށ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އިންތިޒ މްކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދ ރ ތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދ  ސިވިލް ސ ރވިސްގެ 

މްގެ ދުވަހުގެ މިތަމްރ ން ޕްރޮގްރ  0ރަށެއްގައި ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރ މެއް ވަނ  ހިްނގިފައެވެ.  4ވަނަ އަހަރު  9102މުވައްޒަފުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން 

 ދަށުން އައްޑޫ ސިޓ ،ފުވައްމުލަުކ ސިޓ ، ހއ. ދިއްދޫ އަދި ހދ. ކުޅުއްދުއްފުށ  ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރ ނު 

ގުޅުންހުރި  ޕްރޮގްރ މެއް ވަނ  ބޭއްވިފައެވެ. މިތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މުގެ މަޤްޞަދަކ  އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގ  ޓޫިރސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކ އި ޓޫރިޒަމ 
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ރ ވ ފައިވ   މިނިސްޓްރ ން މިދަތުރު ރ ވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަްތދޭ ތަންތަނުގެ ިއންސްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިލް ތަކ އި ޙަވ ލުކުރުމަށް 

 ވެރިކުރެވުމެވެ. ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު ދ  އެތަންަތން ޗެކްކުރުމުގެ ތަމްރ ނު ދިނުމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރ ގެ ޤަވ އިދުތަަކށް އަހުލު

 

ޖިސްޓްރ  އ ކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަން ލ މަރުކަޒ  އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި، ރ ކުރުން އަދި ރަ ޖިސްޓް ރުވެރިން ބައިތިއްބ  ތަންތަން ރަ ފަތު 

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭއްވުނު ތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މް 

ށް އަދި ރަޖިސްޓްރ  އ ކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަންތައް ލ މަރުކަޒ  އުސޫލުން ޖިސްޓްރ ކުރުމަރުވެރިން ބައިތިއްބ  ތަންަތން ރަފަތު

ްނސިލް އިދ ރ ގެ ހިންގުމަށްޓަކައި، ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމ އިއެކ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ރ އްޖޭެގ ހުރިހ  އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައު

ވަނަ ދުވަުހ މ ލޭަގއި ތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މެއް ވަނ  ހިންގިފައެވެ.  9102 ޑިސެންބަރު 07ކުރެވިގެން ސިވިލް ސ ރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚ އްސަ

 ކައުންސިލް އިންވަނ  ބައިވެރިވެފައެވެ.            059މިގޮތުން ތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މްގައި ރ އްޖެ 

 968ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދ ރ ތަކުގެ  088މިގޮތުން މިހ ަތނަށް ހިންުގނު ތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މު ތަކުގައި މުޅިއެކު 

 މުވައްޒަފުންވަނ  ތަމްރ ން ކުރެވިފައެވެ.

 

 ޖުމްލަކޮށް ކުރެވިފައިވ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ޢަދަދު: )ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމުގެ އޮޑިޓ އި ސެކްޝަންގެ ރޫޓ ން އިންސްޕެކްޝަން(

 ޖުމްލަ  އޮޑިޓް  ރޫޓ ން  ފެސިލިޓ  

 990 043 78 ރިޒޯޓް

 07 01 17 ހޮޓ  

 523 535 58 ގެސްޓްހައުސް

 08 11 08 ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

 998 024 34 ޑައިވް ސްކޫލް 

 86 11 86 ޓްރެވަލް އޭޖެންސ 

 15 13 19 ޔޮޓް މެރ ނ 

 11 11 11 ބެއަރ ބޯޓް 

 - 076 - ރަޖިސްޓަރ ނުކޮށް ހިންގ 
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 983 0160 0344 

 

ފަތުރުވެރިކަމ އި ގުޅޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއ  ސެކްޝަންގެ ރޫޓ ން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  0344ވަނަ އަހަރު  9102

 އިންސްޕެކްޝަނެވެ.  0160އިންސްޕެކްޝަނ އި، ހ އްސަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  983

 

 ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން  2020 4.2

ހޮޓ ، ގެސްޓްހައުސް، ޫޓރިސްޓު އުޅަނދު، ފ ނުމ ބެހޭ މަރުކަޒުތައް އަދި އެހެނިހެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ، ރިޒޯޓްފަތުރުވެރިކަމ އި ގުޅޭ ޚިދްމަތްދޭ  .0

 ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ ގޮތުން ޤަވ އިދުން ަބލ  ފ ސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. 

ން ގޮސްފައިވުމ އިއެކު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ސަރަހައްދ  ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ ގެ މަސައްކަތް ރ އްޖޭގެ ހުރިހ  ކަންކޮޅަކަށް ފެތުރިގެ .9

ރިކޮށް އިދ ރ ތަކ އި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ މ ހުން ބައިވެރިކޮށް އެމަސައްކަތް މުސްތަޤްބަލުގައި އެތަންތަން ެމދުވެ

 އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ބިލުކަންއިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ޤ 

ތައް އިޞްލ ހުުކރުމުގެ ޤަވ އިދުޑަސްޓްރ އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިވެފައިވުމ އިއެކު ކުރިން ހެދިފައިހުރި ފެންވަރ އިބެހޭ އިން .3

 މަސައްކަތް.

ޖ  ސެކްޝަނ އި ގުޅިގެން އިންސްޕެކްޝަނަށް ބޭނުންކުރަމުްނދ  ޗެކްލިސްޓްތަކުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމ ތު ބޭުނންކުރުމަށް އިންފޮޭމޝަން ޓެކްނޮލޮ .4

 ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިވެލޮޕްކޮށް ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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  ޔުނިޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  .01

 ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތްތައް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  01.0

 ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނ :ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

އުޅަނދުފަހަރު، ފ ނުމުެގ ވިޔަފ ރި ހިންގ  މަރުކަޒުތައް އަދި ޓްރެވަލް   ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބ  ،ގެސްޓް ހައުސް، ހޮޓެލް، ރިޒޯޓްހ. ޓޫރިސްޓް 

 ގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރުމ އި ހުއްދަ ދޫކުރުންމި މިނިސްޓްރ އެޖެންސ  އަދި ޔޮޓް މެރ ނ  

 ،ެގސްޓް ހައުސް  ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓ  ،ތަންަތން )ރިޒޯޓު ކުރަންޖެހޭރަޖިސްޓަރ ނުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރ ގައި ށ. ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ

ތަކުގެ ރަޖިސްަޓރ ކުރުމ އި މިތަންތަނުގެ ރަޖިސްަޓރ ޔޮޓް މެރ ނ ( ޤަވ އިދުން  ،ޑައިވް ސްކޫލް ،ޓްރެވަލް އެޖެންސ  ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު

 މައުލޫމ ތު ޤަވ އިދުން ބެލެހެްއޓުްނ.

ނޑައެޅިފައިވ  އުސޫލުތަކ އިއެއްގޮތަށް ދޫކުރުން. ،ކުރަންޖެހޭ ހުއްދަނ. ރ އްޖެއަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫ  ކަ

ނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކ އި އެއްގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިަފއިވ  ތަންތަނުގެ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްދިނުން.  ރ. ކަ

 ކަންތައްތައް ކުރުން.ބ. ޓޫރިސްޓް ގައިޑްކަމުގެ ފ ސްދޫކުރުމ އި އެކަމ އި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ 

 ޅ. ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒ  ކައިވެނިކޮށްދޭ ފަރ ތްތަކަށް ދެވޭ ހުއްަދ ދޫކުރުން.

 ޓްރ  ކުރުން.ރަޖިސްތަކުގެ ކޮޓަރި ރިޒޯޓް ކ. ސްޓްރ ޓަރ އުސޫލުން 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އަލަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓ ތަށް  9102 01.9

 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ތަންތަން 
 އެނދުގެ އަދަދު  ކޮޓަރ ގެ އަދަދު  ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވުނު އަދަދު 

 3801 2271 18 ރިޒޯޓް 0

 72 36 1 ހޮޓ   9

 1450 725 97 ގެސްޓްހައުސް 3

 96 46 5 ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު 4
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 - - 31 ޑައިވް ސްކޫލް  5

 - - 74 ޓްރެވަލް އޭޖެންސ  6

 60 30 1 ޔޮޓް މެރ ނ  7

 50 23 2 ބެއަރ ބޯޓް  8

 

 ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް 

ރިޒޯޓެވެ. މ ގެ ތެރެއިން މިހ ރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނ   164ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވަނ  މި މިނިސްޓްރ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019 

ހިމެނެއެވެ. މުޅި ޖުމްަލ ރިޒޯޓްތަކަށް  ރިޒޯޓް 18ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަަލށް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށ ފައިވ   2019ރިޒޯޓެވެ. މ ގެތެރޭގައި  154

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 033

 

 ވަނަ އަހަރު ބަންދުކުރެވިފައިވ  ރިޒޯޓްތަށް ތިރ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައި އެވަނ އެވެ. 2019ޑިވެލޮޕްކުރުމަށްޓަކައި -އަދި ރ 

 އިން ފެށިގެން ބަންދުކުެރވިފައެވެ. 9102ޖޫން  10ވިން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް )އދ. މ ފުށިވަރު( ވަނ  ހ. ޓު

ނޑު( ވަނ    އިން ފެށިގެން ަބންދުކުރެވިފައެވެ. 9102ޖުލައި  19ށ. ދިގުފަރު އައިލެންޑް ރިޒޯޓް )ބ. ދިގުފަރުވިނަގަ

 

 ޒޯޓް ވަނ  ބަންދުކުރެވިފައެވެ.މ ގެ އިތުރުން ސަބްލ ސް ހަމަވުމ އި ގުޅިގެން ތިރ ގައިވ  ރި

 އިން ފެށިގެން ބަންދުކުރެވިފައެެވ. 9102މެއި  12ހ. ކޮކޯ ޕްރައިވް ކުޑަހިތި )ކ. ކުޑަހިތި( ވަނ  

 

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 96 އި ސިންބޮލިކް ވެޑިންގ ކުރުމުގެވަނަ އަހަރު ރިޒޯޓްތަކުގަ 9102މ ގެ އިތުރުން 

 

 ޔޮޓް މެރ ނ  

ހުްއދަ މުޅި ޖުމްލަ ޔޮޓް މެރ ނ ތަކަށް ދެ ޔޮޓް މެރ ނ އެވެ. 13ޓްރ  ކުރެވިފައިވަނ  މުޅި ޖުމްލަ ރަޖިސްނިމުނުއިރު  ވަނަ އަހަރު 9102

 ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 ޓެރެވަލް އެޖެންސ  

ޓްރެވަލް އެޖެންސ އެވެ. މ ގެ ތެރެއިން މިހ ރު އޮޕަރޭޓް  0466ވަނ  މުޅިއަކު  ޓްރ  ކުރެވިފައިރަޖިސްވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  9102

ޓްރ ކޮށްދ ފައިވެއެވެ. މުޅި ރަޖިސްޓްރެވަލް އެޖެންސ   74ވަނަ އަހަރު މ ގެ ތެރެއިން  9102ޓްރެވަލް އޭޖެންސ އެވެ. އަދި  983ކުރަމުންދަނ  

 ވެއެވެ.ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައި 118ޖުމްލަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސ ތަކަށް 

ފަރ ތުން ޓްރެަވލް  12ގައި ވަނ  ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި  2019ޓްރެވަލް ޭއޖެންސ  ގެ ލައިސަންސް   11މ ގެ އިތުރުން 

ނުދެވިގެން އެފަރ ތުން އިންސްޕެކްޝަން ރ ވ   ގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުއޭޖެންސ  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމް ފުރިހަމަނުވު

 ނުވަތަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވ އިދުގައިވ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެންަވރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަނ  ބ ިތލްކުރެވިފައެވެ.

 

 ގެސްޓްހައުސް 

ވެ. ޓްރ ކުރެވިފައިވެއެ ރަޖިސްގެސްޓްހައުސް  887ނިސްޓްރ ގައި މި އިރު ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ގޮތުގައި މި ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 9102

ޓްރ  ރަޖިސްގައި  9102ގެސްޓްހައުސް  27ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސްއެވެ. އަދި މ ގެތެރެއިން  528މ ގެތެރެއިން މިހ ރު އޮޕަރޭޓް ުކރަމުންދަނ  

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 158ކޮށްދ ފައިވެއެވެ. މުޅި ޖުމްލަ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 

ފަރ ތުން ޓޫރިސްޓް  04ގައި ވަނ  ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި  2019ސަންސް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ލައި 52މ ގެ އިތުރުން 

ރ ވ  ނުދެވިގެން ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމް ފުރިހަމަނުވުގެ ސަބަބުން ނުަވތައެފަރ ތުން އިންސްޕެކްޝަން 

 ކުރެވިފައެވެ.ނުވަތަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވ އިދުގައިވ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެންަވރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަނ  ބ ިތލް

 

 ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް 

ޓޫރިސްްޓ  33ޓްރ ކޮށްފައިވަނ  މުޅިއަކު ރަޖިސްމިނިސްޓްރ ގައި  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި މި 9102

 ޓްރ ކޮްށފައިވެއެވެ.ރަޖިސްލް ހޮޓެ 10ަވނަ އަަހރުގައި  9102ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެވެ. އަދި  09މ ގެތެރެއިން ިމހ ރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނ  ހޮޓަލެވެ. 

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 07މުޅި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށް 

 ގައި ވަނ  ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ.  2019ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ލައިސަންސް  01މ ގެ އިތުރުން 

 



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  
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 ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު 

ޓޫރިސްޓް  364ޓްރ ކުރެވިފައި ވަނ  މުޅިއަކު ރަޖިސްނިސްޓްރ ގައި މި ވަނަ އަހަރު ނިުމނު އިރު ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި މި  9102

 35ޓްރ  ކޮށްދ ފައިވެއެވެ. މުޅި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަށް ރަޖިސްވަނަ އަހަރު  9102ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް  15އުޅަނދެވެ. މ ގެތެރޭއިން 

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފަރ ތުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު  02ގައި ވަނ  ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި  2019ލައިސަންސް  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ 11މ ގެ އިތުރުން 

ގެ ސަބަބުން ނުވަތައެފަރ ތުްނ އިންސްޕެކްޝަން ރ ވ  ނުދެވިގެން ނުވަތަ މުހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމް ފުރިހަމަުނވު

 ތަށް އެތަނެއްގެ ފެންވަރު ެނުތމުގެ ސަބަބުން ވަނ  ބ ތިލްކުރެވިފައެވެ.އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވ އިދުގައިވ ގޮ

ބެއަރ ބޯޓް  19އުޅަނދަކަށެވެ. މ ގެތެރެއިން  14ވަނަ އަހަރު ނިުމނު އިރު ބެއަރ ޯބޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެިވފައި ވަނ  މުޅިއަކު  9102

 ގައި ވަނ  ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ. 2019ބޯޓް ލައިސަންސް  ބެއަރ 01މ ގެ އިތުރުން  ޓްރ ކޮށްފައިވެއެވެ.ރަޖިސްވަނަ އަހަރު  2019

 

 ޑައިވް ސްކޫލް 

އެވެ.  318ޓްރ ކޮށްފައިވ  ޑައިވް ސްކޫލްގެ އަދަދަކ  ރަޖިސްގައި މުޅި ޖުމްލަ މި މިނިސްޓްރ  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 9102

 ޓްރ ކޮށް ދ ފައިވެއެވެ.ރަޖިސްގައި  9102ޑައިވް ސްކޫލް  30ޑައިވް ސްކޫލްއެވެ.  938އޭގެތެރެއިން މިހ ރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދަނ  

ފަރ ތުން ޑައިވް ސްކޫލް  19 ގައި ވަނ  ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި 9108ޑައިވް ސްކޫލްގެ ލައިސަންސް  17މ ގެ އިތުރުން 

ން ނުވަަތ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމް ފުރިހަމަުނވުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ އެފަރ ތުްނ އިންސްޕެކްޝަން ރ ވ  ނުދެވިގެ

 ވިފައެވެ.އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވ އިދުގައިވ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެންވަރު ެނުތމުގެ ސަބަބުން ވަނ  ބ ތިލްކުރެ

 

 ޓުއަރ ގައިޑް ފ ސް 

 93އަދި  023ހުއްދަ ދެވިފައިވަނ  މުޅި ޖުމްލަ  މިނިސްޓްރ ން މިވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓުވަރ ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި  9102

 ފަރ ތަކުން ހުއްދަ އައުކޮށްފައިވެއެވެ. 
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 ކްރޫސް ޕ މިޓް އަދި ޗ ޓަރ ލައިސަންސް 

ކްޫރސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނ   093ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ިއރު ރ އްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކަށް މުޅި ޖުމްލަ  9102 

 ޗ ޓަރ ލައިސެންސް ދެވިފައިވެއެވެ.  029ދެވިފައެވެ. އަދި 

ޖަދުވަލު ޖިސްޓަރ ކޮށް މިހ ރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދ  ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓ ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު މިރިޕޯޓުގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަ 9102

 އި އެވަނ އެވެ.ގަ 61

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓ  އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް  9191 01.3

ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބ  އުޅަނދުފަހަރު، ފ ނުމުގެ ވިޔަފ ރި ހިންގ   ،ގެސްޓް ހައުސް، ހޮޓެލް، ރިޒޯޓްޓޫރިސްޓް ފަތުރުވެރިކަމ އި ގުޅޭ ޚިދްމަތްދޭ  .0

 މަރުކަޒުތައް އަދި ޓްރެވަލް އެޖެންސ  އަދި ޔޮޓް މެރ ނ  ގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމްތަށް ރިވައިސްކުރުން.

 ވައިސްކުރުން.ދޫކުރެވޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތަަކށް އެދޭ ފޯމް ރި ންމި މިނިސްޓްރ އަދި  .9
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 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް  .00

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ދ އިރ ގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ތަފ ތު އެކި  އެކި މި ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަިއގަ

ކިއެކި ބައިނަލްއަގްވ މ  ޖަމްއިއްޔ ތަކުން ރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހުށަހަޅ  އެތަޢުލ މ އި ތަމްރ ންގެ ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމ އި 

އްޔ ތަކ އި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން ފަތުރުެވރިކަމުގެ ދ އިރ އަށް އިންސ ނ  ވަސ ލަތް އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެ ޖަމި

 ހޭލުންތެރިކުރުުވމުގެ ޕްރޮގްރ މްތަކ އި އެހެނިހެން ކަންތައް ރ ވ  ހިންގުން ހިމެނެެއވެ. ކުރުމަށް ހިންގޭ

 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔުނިޓުން ކުރ  މަސައްކަތް  000.

ނޑައެޅިފައިވ  ތަރައްޤ ކުުރމަށް ވަޞ ލަތްތައް އިންސ ނ  ސިނ އަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ  ޕްލޭނިންގ ކަ

 ބައިނަލްއަޤްވ މ  ކުރިއެރުވުމަށް ފަުތރުވެރިކަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކ އި އެކިއެކި ހުށަހަޅ   ޖަމްއިއްޔ ތަކުން ބައިނަލްައޤްވ މ ، މަސައްކަތްތައްކުރުމ އި

 .ކުރުން މަސައްކަތް ގުޅިގެން ޖަމްއިއްޔ ތަކ އި

ނޑު  ،ން ރިސޯސް ޔުނިޓްއިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި  އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަ 00.9 ޔުނިޓުން ކުރ  މައިގަ

 މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަފްސ ލް 

 އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕްލޭނިންގް އެންޑް ސްޓްރެޓެޖ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ނޑައެޅިފައިވ  ސްޓްރެޓެޖ ތަކ އި  ޕްލޭންތަށް ތައްޔ ރުކުރުމ އި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި އިންސ ނ  ވަސ ލަތްތަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށްޓަކައި ކަ

 ޕްލޭންތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ަތންފ ޒްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.

 

ވ މ  ޖަމްއިއްޔ ތަކ އި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ އި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުން ބައިނަލްއަޤް   

ނޑައެޅިފައިވ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އެހ ތެރިކަން ބައިނަލްއަޤްވ މ  ޖަމްއިއްޔ ތަކ އި ގުޅިގެން ފަ ތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތުގައި ކުރުމަށް ކަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ ިއރ ގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިަފއިވ   ،ފޯރުކޮށްދިނުމ އި ބައިނަލްއަޤްވ މ  ޖަމްއިއްޔ އިތަކ އި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް
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އެކިއެކި ފަރ ތްތަކ އި ގުޅިގެން ހޯދުމ އި ބައިނަލްއަޤްވ މ  ޖަމްއިއްޔ ތަކ އެކު އޮންނަ އެކިއެކި  ،ވ  ފަންޑްޕްރޮޖެކްޓްތަށް ހިންގުމަށް ޭބނުން

 ޖަލްސ ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

 

ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވ  ޑް އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެން 9102 300.

 މުހިންމު ކަންތައްތައް 

ޓޫރިޒަމް ދ އިރ ގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ދިވެހި ޒުވ ނުން  ،ޓޫރިޒަމް ސިނ އަތަށް ދިވެހ ން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށ އި 

 ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށ އި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރ މްތައް:

 ަ9102ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ  ޖޮބް ފެއަރ  ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހ އި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔ 

ން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތަށް އަމ ޒުކޮށްގެން ބެއްވުނު ޖޮބް މި މިނިސްޓްރ މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމ އި ގުޅިގެން 

ޓޫރިސްޓް  31ނިޔަލަށް ފަރުކޮޅުފުށ ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި ޖޮބް ފެއަރގައި  ގައި  9102 ސެޕްޓެންބަރު  92އިން  97ފެއަރ 

ނޑު މަޤްސަދަކ   9ޔުނިވަރސިޓ  އަދި  0، އެސޯސިއޭޝަން  0، ރިޒޯޓް ކޮލެޖަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޖޮބް ފެއަރ ބޭއްވުމުގެ މައިގަ

ސަތުތަކ އި ތަފ ތު އެކި ޕްރޮގްރ މްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ދިވެހި ޒުވ ނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުެމވެ. އަދި ޖޮބް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި ހުރި ވަޒ ފ ގެ ފުރު

 ޓ ޗަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.  63ދަރިވަރުންނ އި  372ސްކޫލަކުން  02އަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޒިޔ ރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  511ފެއަރ އަށް 

 ޓ ޗަރުން  ދަރިވަރުން  ސްކޫލްގެ ނަން  #

 4 91 އަޙްމަދިއްޔ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 0

 9 91 އަމ ނިއްޔ  ސްކޫލް  9

 3 91 ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް 3

 2 91 ސ .އެޗް.އެސް.ސ   4

 3 91 ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް 5

 6 99 ޢ ޒ  ސްކޫލް 6

 9 91 ޢިޔ ސުއްދ ން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 7
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 3 91 ހިރިޔ  ސްކޫލް  8

 8 91 ހުރަވ  ސްކޫލް 2

 3 91 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް  01

 9 91 މަޖ ދިއްޔ  ސްކޫލް  00

 9 91 ކަލ ފ ނު ސްކޫލް 09

 0 91 މުހިޢްދ ން ސްކޫލް 03

 3 91 ރެހެންދ  ސްކޫލް 04

 3 91 ތ ޖުއްދ ން ސްކޫލް 05

 3 91 ޖަމ ލުއްދ ން ސްކޫލް 06

 0 91 އަރަބިއްޔ  ސްކޫލް  07

 3 91 އިމ ދުއްދ ން ސްކޫލް 08

 9 07 ބިލަބޮންގ ިއންޓަރނޭޝަަނލް ަހއި ސްކޫލް  02

 63 372 ޖުމްލަ 

 

  ްއެކްސްޕޯޝަރ ޓްރިޕ 

ދަރިވަރުން އެކްސްޕޯޝަރ ޓްރިޕްގައި  014އ  ސްކޫލްތަކ އި ގުޅިގެން ހަތަރު ސްކޫލްއެއްގެ މި މިނިސްޓްރ ވަނަ އަހަރު  9102

މަޤްސަދަކ  ދަރިވަރުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދ  ިރޒޯޓުތަކުގެ އެކި  ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ، މި ޓްރިޕްގެ

ރިވަރުންނަށް އަންގައިދ  ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނ ޢަތުގެ ވަޒ ފ ތަކަށް ޑިޕ ޓްމެންޓްތަކަށް ޒިޔ ރަތްކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ދަ

ސ . އެސް.  ،ތަކ އިޝައުގުވެރިކުރުވުމެވެ. މިދަތުރުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގެ މައުލޫމ ތ އި ވަޒ ފ ގެ ފުރުސަތު

 އ ރް އަދި ތިމ ވެށި ހިމ ޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކ އި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޢުއުލޫމ ތު ދެވުނެވެ. 
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 ސްކޫލްގެ ނަން: ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒު

 ރިޒޯޓްގެ ނަން: ޖޭއޭ މަނަފަރު 

 9102އޭޕްރިލް  05ތ ރ ޙް: 

 95ބައިވެރިންގެ އަދަދު: 

 

 ސްކޫލް ސްކޫލްގެ ނަން: ޖަމ ލުއްދ ން

ނޑޫމ  މޯލްޑިވްސް   ރިޒޯޓްގެ ނަން: ހޮލިޑޭ އިން ކަ

 9102ޖުލައި  03ތ ރ ޙް: 

 32ބައިވެރިންގެ އަދަދު: 

 

 ސްކޫލްގެ ނަން: އަޙްމަދިއްޔ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 

 ރިޒޯޓްގެ ނަން: ހުވަފެންފުށި ރިޯޒޓް އެންޑް ސްޕ  

 9102 ސެޕްޓެންބަރު  04ތ ރ ޙް: 

 91ބައިވެރިންގެ އަދަދު: 

 

 ސްކޫލްގެ ނަން: އަޙްމަދިއްޔ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 

 ރިޒޯޓްގެ ނަން: ސެންތ ރ  ރަސްފުށި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕ  މޯލްޑިވްސް
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 9102 ސެޕްޓެންބަރު  04ތ ރ ޙް: 

 91ބައިވެރިންގެ އަދަދު: 

 ްަކމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުންބިދޭސ  ދަރިވަރުން އިންޓ ރންސްގެ ގޮތުގައި ރ އްޖެ ގެނުއައުމަށް ބޭނުންވ  "އިޢުތިރ ޒެއް ނެތ " 

ބިދޭސ  އިްނޓ ރްނސް ރ އްޖެ ގެނައުމަށް ޭބނުންވ  "އިޢުތިރ ޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައެވެ.  278މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކްޝަުނން ވަނ  

ރިވަރުން ދިވެހިރ އްޖޭގައި ިއންޓަރންޝިޕް މި ޢިއުތިރ ޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމަކ  ބޭރު ޔުނިވ ރސިޓ  ތަކުގައި ތަޢުލިމް ހ ސިލްކުރަމުންދ  ބިދޭސ  ދަ

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން  6އަދ ކުރުމަށް އެދި ރިޒޯޓަށް ހުށަަހޅ ، ރިޒޯޓްއިން އެއްބަސްވުމުން، އެންމެ ގިނަވެގެން 

 އިން ދޫކުރ  ލިޔުމެކެވެ.  މި މިނިސްޓްރ ދޫކުރ  ސްޕެޝަލް ވިސ އަށް 

 

   އޮޕެނިންގް ކޯޓ ގެ ދަށުން ބިދޭސ ން ރ އްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުްނވ  " އިޢުތިރ ޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުންޕްރ 

ރަށަަކްށ ޕްރ  އޯޕެނިންގ ކޯޓ ގެ ދަށުްނ ބިދޭސ ން  03މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކްޝަްނ އިން ވަނ  ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގަިއ ތަރައްޤ ކޮށްފައިވ  

 ތިރ ޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައެވެ. ގެނައުމަށްޓަކައި "އިޢު

 އަތޮޅު  ބ ވަތް  ހުޅުވޭނެކަމަށް ލަފ ކުރ  ތ ރ ޙް  އެނދު  ލ ސް ހޯލްޑަރ
ރަށުގެ 

 ނަން 
# 

ޑްރ މް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  9102ޖުލައި  30 769   ކ ރިޒޯޓު 
އެނބޫދޫ 

 ލެގޫން 
1 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްބޮނަވިސްޓ  މޯލްޑިވްސް  9102 ފެބްރުވަރ   98 371   2 ދިގުރަށް ގއ ރިޒޯޓު 

9102އެޕްރ ލް  311 ހެވ  ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  3 ފަރެސް ލ ރިޒޯޓު 

9102އެޕްރ ލް  90 041 ބ  ރިޒޯޓްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  4 ބަތަލ   އއ ރިޒޯޓު 

ލިމިޓެޑް ރިއު އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް 9102މެއި  14 868   ދ ރިޒޯޓު 
މ ފުށި އަދި 

ނޑު  ކެދިގަ
5 
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9102 އޮގަސްޓު 10 971 ޕްރިސްޓ ން އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   6 މ މުޓ  ގއ ރިޒޯޓު 

9102ޖޫން  02 979  އެމިލް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   7 ފަސްމެންދޫ ރ ރިޒޯޓު 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްލެއިޝަރ ހޮރިޒޯންސް  9102އޮކްޓޫބަރު  31 024   8 މ މުނަގައު ރ ރިޒޯޓު 

9102ޖޫން  90 049 ސ ޖޭއެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  9 ކުނ ވަށި  ވ ރިޒޯޓު 

9102 އޮގަސްޓު 93 944 ދޮންކެޔޮ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  10 މަޑިވަރު ކ ރިޒޯޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއ ރަށް  9102 ސެޕްޓެންބަރު  12 081   00 އ ރަށް ވ ރިޒޯޓް 

9191 ޖަނަވަރ  99 391 ހުރުއެޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  09 ހުރުއެޅި އދ ރިޒޯޓް 

9191 ޖަނަވަރ  441 އޭބ އެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  03 ކޮއްޓެފަރު  ރ ރިޒޯޓް 

 

  ްރެސިޑެންޓް ވިޒ  ދޫކުރުމުގެ "އިޢުތިރ ޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުންކޯޕަރޭޓ 

ވެސްޓަރުްނ ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސ  އަކ  މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އ އި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގުޅިގެން ދިވެހިރ އްޖެއަށް އިން

ޅުމ އެކު، އިންވެސްޓަރުން ދިވެހިރ އްޖެ އެތެރެވުމ އި ބޭރުވުމުގައި އަވަސް އަދި ފަސޭހަ ޝަޢުޤުވެރިކުރުވުމަށ އި، އިންެވސްޓްކުރުމަށް ބ ރުއެ

އިންވެސްޓްކުރ   ،ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްިދނުމަށްަޓކައި ދޫކުރ  ވިސ އެކެވެ. މި ވިސ އަށް އަމަލުކުރަމުންދ  ޤަވ އިދުގެ ދަށުން އިންވެސްޓަރު

ވަނ   ންމި މިނިސްޓްރ ދ އިރ އެއްގެ ކަމ ބެހޭ ވުޒ ރ އަކުން "ޢިއުތިރ ޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޫކުރުމަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން 

ފަރ ތަކަށް  01ންވްސްޓްކޮށްފައިވ  މިލިއިން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށް ވުރެއް ގިނައިން އި 51ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތ އި އެކަމ  ގުޅުންހުރި ވިޔަފ ރިތަކަށް 

 ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސ  ދުކުރުމުގެ "ޢިއުތިރ ޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައެވެ. 

 # ވިސ  ދޫކުރި ފަރ ތް  ޤައުމު  ކުންފުނި ނަން  އިންވެސްޓްކުރި އަދަދު 

ޑޭޝްމރ. ޝްރިކ ންތް  އިންޑިއ  އެސް.ޕ .އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  $100,542,779  1 

 2 މރ. މުއ ޒް މުޙައްމަދު ރަހިމި  ބްރިޓިޝް ސިޓިޒަން  އެސް.ޕ .އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  $100,542,779

 3 މސ. އެސިން ގުރަލް އަރގަޓް  ޓ ރކިޝް އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް $75,863,479

ހަކަން އޮޒްޓ ރކްމރ.  ޓ ރކިޝް އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް $75,863,479  4 

 5 މރ. ސަލިލް ޕަނިގްރަހ   އިންޑިއަން ޑ . ޕ .ސ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  $52,138,470
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$53,087,654 
މސ. މަރިއަނ  ކަސިލިއ  ޒިހިމަން  ސްވިޒްލޭންޑް މަހޯގަނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ނ ޒިމް
6 

 7 މރ. ގަން ކިމް ލެންގ ސިންގަޕޯރ ސިޓިޒަން  ހޮރިޒޯންސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  $52,000,000

$161,265,309 
 9ޑްރ މް އައިލެންޑްސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ޔޫ.އެސް.އޭ 
 8 މރ. ތިޓ   ތޮންގްބެންޖަމަސް 

 9 މރ. މަރެކް ސޯރފް  ޗެކް ރިޕަބްލިކް  ގްލެޑޯނިއ  މޯލްޑިވްސް  $275,893,771

 10 މރ. ލިބަރ ޕްރިސްޓަލް ޗެކް ރިޕަބްލިކް  ގްލެޑޯނިއ  މޯލްޑިވްސް  $275,893,771

 

ގެ މުވައްޒިފުން ޓޫރިޒަމް ދ އިރ އިން ތަޢުލ މް ހ ސިލްކުރުމަށ އި، ތަމްރ ން ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  މި މިނިސްޓްރ  

ކޯސް ފަދަ ޕްރޮގްރ މްތައް:، އިންޓ ރނޭޝަނަލް ސަމިޓް، ކޮންފެރެންސް، ޓްރެއިނިންގ  

ސައުތް އޭޝިއ  ސަބްރ ޖަނަލް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން )ސަެަސެކް( ނޯޑަލް އޮފިޝަލްސް އެންޑް ވޯރކިންގ ހ. ޖަލްސ ގެ ނަން: މ ޓިންގ އޮފް ދި 

 ގްރޫޕްސް 

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: އޭޝިއަން ޑިވޮލަޕްމަންޓް ބޭންކް 

 9102މ ރޗް  02 -08، ކޮރެއ ، ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: ސޯލް

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 / ސ ނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއަލްފ ޟިލ  ފ ތިމަތު ޝަރްމ އފ.  -

 

 ޖަލްސ ގެ ނަން: ޕ ޓ  އެނުއަލް ސަމިޓް  .ށ

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޕ ޓ 

 9102މެއި  09-12ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް:  ސ ބޫ، ފިލިޕ ންސް، 

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 ޑރ. ނައުޝ ދު މުޙައްމަދު/ ޑެޕިއުޓ  މިނިސްޓަރ -

 އަލްފ ޟިލް އަލ  ޝިނ ން / ޑިރެކްޓަރ -
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 ވަނަ އައިއެފްޓ  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މް  17 ނ. ޖަލްސ ގެ ނަން:

 ޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޗައިނ  ގްލޯބަލް ސެންޓަރ ފޯރ ޓޫރިޒަމް އެޑިއުކޭ

 9102މެއި  99 -05، ޗައިނ ، ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: މަކ އޯ

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 އފއ. އަލްފ ޟިލ  ފ ތިމަތު ަސމ ޙް / އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ -

 އިޔ ޒު / ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރهللا އފ. އަލްފ ޟިލް އަބްދު -

 އަލްފ ޟިލ  ފ ތިމަތު ޒަިއނ  ޝަރ ފް / އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓ  އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރއފއ.  -

 އފ. އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ސިނ ން/ އެންވ ރްމަންޓް އޮފިސަރ -

 

ދި  ވަނަ ޖޮއިންޓް މ ޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ކޮމިޝަން ފޯ އ ސްޓް އޭޝިއ  އެންޑް ދި ޕެސިފިކް އެންޑް  30 ރ. ޖަލްސ ގެ ނަން:

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ކޮމިޝަން ފޯރ ސައުތް އޭޝިއ ، ފިފްޓ  ސެވަން މ ޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ ،އޯ ކޮމިޝަން ފޯ ސައުތް 

، އޭޝިއ )ސ އެސްއޭ(، ފިފްޓ  މ ޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ  ކޮމިޝަން ފޯ އ ސްޓް އޭޝިއ  އޭޝިއ  އެންޑް ދި ޕެސިފިކް )ސ އޭޕ (

 ންޑް ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ރ ޖަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ތުރޫ ޓޫރިޒަމް އެ 

 ލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ޖަ

 9102ޫޖން  15-13، ލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: ތިމްޕޫ، ބޫޓ ންޖަ

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 ލިޙް / ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރޑރ. އަޙްމަދު ޞ  -

 

ންޑް ޖަލްސ ގެ ނަން: ދި ތ ރޓ ންތް ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ/އެޝިއ  ޕެސިފިކް އެކްޒެކްޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މް އޮން ޓޫރިޒަމް ޕޮލިސ  އެ . ބ 

 ވޮލަޕްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖ ؛ ޓޫރިޒަމް އެންޑް އިނޮވޭޝަން: ނިއު އޮޕޯރޓިއުނިޓ ސް ފޯރ ގްރޯތް އެންޑް ޑި 

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ކަލްޗަރ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޓޫރިޒަމް، ކޮރެއ  

 9102ޖޫން  98-95، ކޮރެއ ، ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: ޖެޖޫ

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 އިބްރ ޙިމް ފިކްރ  / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ .އފ -
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 ދި ސެވަންތް އެނުއަލް ކޯރިޑިނޭޝަން މ ޓިންގ އޮފް ދި ކޮމްސެކް ވޯރކިންގ ގްރޫޕް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް   ޖަލްސ  ނަން: ޅ.

 ޖަލްސ  ހިންގ  ފަރ ތް: ކޮމްސެކް 

 9102ޖުލައި  07 -05 ތުރުކ ، ،ޖަލްސ  ހިންގ  ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: އިސްތ ންބުލް

 ކޯހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 އފ. އަލްފ ޟިލް އިބްރ ހިމް ފަުރހ ދު / ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރ -

 

 ވަނަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ޖެނެރަލް އެސަމްބްލ   93ޖަލްސ ގެ ނަން:  ކ.

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޔޫ.އެންޑަބްލިއު.ޓ .އޯ 

 9102 ސެޕްޓެންބަރު  03-12 ،ރަޝިއ ، ންޓް ޕ ޓ ރސްބ ގްޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: ސެއި

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 ޑރ. އަޙްމަދު ސ ލިޙް/ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ -

 އފއ. އަލްފ ޟިލ  ތަމ ނަތު އަްއޔޫބް / ރިސެޕްޝަނިސްޓް  -

 

 ޑިވޮލަޕްމަންޓް އިން ޒުހ ހ  ޗިމަލޮންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފޯރަމް އޮން ޓޫރިޒަމް   ޖަލްސ ގެ ނަން: އ.

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ގުއަންގްޒޯ ޗިމަލޮންގް ގްރޫޕް އަދި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ 

 9102އޮކްޓޫބަރު  07-06، ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: ޒުހ ހ ،ގުއަންގޮންގް ޕްރޮވިންސް، ޗައިނ 

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 ޟިލް މުޙައްމަދު ސިނ ން / އެންވ ރްމަންޓް އޮފިސަރއފއ. އަލްފ  -

 

 ވަނަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން އ ރބަން ޓޫރިޒަމް  18ޖަލްސ ގެ ނަން:  ވ.

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ އަދި މޭޔ ރސް އޮފ ސް އޮފް ނޫރް ސުލްތ ން

 9102އޮކްޓޫބަރު  09-12  ކަޒަކިސްތ ން ،ސުލްތ ން-ނޫރްޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: 

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 
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 ޑރ. އަޙްމަދު ސ ލިޙް/ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ -

 

 . ޖަލްސ ގެ ނަން: ފޯރޓ ންތް މ ޓިންގ އޮފް ދި ކޮމްސެކް ޓޫރިޒަމް ވ ރކިންގ ގްރޫޕް މ

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރަތް: ކޮމްސެކް 

 9102އޮކްޓޫބަރު  30ތުރުކ   ،ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް:  އަންކ ރ ޖަލްސ  

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 / ސ ނިއަރ އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރއަލްފ ޟިލް ޢަލ  ރައްޒ ން އފ.  -

 

ރަލް ބިއުޓ  އެންޑް ޕްރޮސްޕެރިޓ : މެރައިން އިކޯ ފ. ޖަލްސ ގެ ނަން: އ ރކިޕެލަޖިކް އެންޑް އައިލެންޑް ސްޓޭޓް )އޭއައިއެސް ފޯރަމް(، " ނެޗު 

 ޓޫރިޒަމް އޮޕޮޓިއުނިޓ "

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޔޫ.އެން.ޑ .ޕ  އަދި އިންޑޮނޭޝިއ ގެ ސަރުކ ރު  

 9102ނޮވެންބަރު   10 –އޮކްޓުބަރު  31ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: 

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 އަޙްމަދު ސ ލިޙް/ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރޑރ.  -

 ޖަލްސ ގެ ނަން: އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން އިކޯ ޓޫރިޒަމް ފޯ އ ރކިޕެލަޖިކް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް ކަންޓްރ ސް )އޭއައިއެސް(ދ. 

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޔޫ.އެން.ޑ .ޕ  އަދި އިންޑޮނޭޝިއ ގެ ސަރުކ ރު

 9102އޮކްޓޫބަރު  97-96، އިންޑޮނޭޝިއ ، މަނ ޑޯޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: 

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 އފ. އަލްފ ޟިލް އިބްރ ޙިމް ފަރުހ ދު / ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރ -

 

ރޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕ ން މިނިސްޓ ރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް  ތ.   ޖަލްސ ގެ ނަން: ތ 

 ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ އަދި ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕ ން  ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް:

 9102އޮކްޓޫބަރު  97-96، އިންޑޮނޭޝިއ ، ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: މަނ ޑޯ

 ޖަލްސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 
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 އފ. އަލްފ ޟިލް އިބްރ ޙިމް ފަރުހ ދު / ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރ -

 

ރޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕ ން މިނިސްޓ ރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް ލ.   ޖަލްސ ގެ ނަން: ތ 

 ޖަލްސ  ބޭއްވި ފަރ ތް: ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ އަދި ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕ ން 

 9102އޮކްޓޫބަރު  28- 22، ޖަލްސ  ބޭއްވި ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: އޮސ ކ ، ޖަޕ ން

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:ޖަލްސ ގައި 

 އފ. އަލްފ ޟިލް އަސަދު ރިޟ / ޑެޕިއުޓ  މިނިސްޓަރ -

 މުޙައްމަދު/ ސ ނިއަރ އެކްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރهللا އފ. އަލްފ ޟިލް އަބްދު -

 

 9102މިނިސްޓަރސް އޮފިޝަލް ވިޒިޓް ޓޫ ސްޕްެެއިން އެނސް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މ ރޓް ގ. 

 9102ނޮވެްނބަރު  09-10، ސްޕެއިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމް ލަންޑަން، ޤައުމ އި ތ ރ ޚް: ވ ގޯ، ބ ސެލޯނ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން: 

 އފ. އަލްފ ޟިލް  ޢަލ  ވަޙ ދު/ މިނިސްޓަރ -

 ޑރ. ނައުޝ ދު މުޙައްމަދު/ ޑެޕިއުޓ  މިނިސްޓަރ -

 އފއ. އަލްފ ޟިލ  އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނ ފް/ ޕ މަނަންޓް ސެކްރެޓަރ  -

 އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ހުއްސ ން/ ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރއފ.  -

 އފއ. އަލްފ ޟިލ  ފ ތިމަތު ނިުއޝ / ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ -

 އފ. އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރ ހް/ އަވަސް ނިއުސް  -

 އފ. އަލްފ ޟިލް ހުސައިން ަޝޔ ހް/ ހ ފް ކޯޓް މޯލްޑިވްސް  -

 ލިކް ސ ރވިސް މ ޑިއ  އފ. އަލްފ ޟިލް އަޙްމަދު ނ ސިހް/ ޕަބް -
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ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރ  ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  9191 400.

 ސެކްޝަންއިން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވ  މަސައްކަތްތައް 

މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ދ އިރ  ގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން  ،ދިވެހ ން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށ އި ޓޫރިޒަމް ސިނ އަތަށް . 0

 އިތުރުކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދ  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް 

  ްއިންޓ ރންޝިޕް ޕްރޮގްރ މ 

  ްސްކޫލް ވިޒިޓް ޕްރޮގްރ މ 

 ިކުރުވުމެ ދަތުރުތައްސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އަށް އަޙްލުވެރ 

  ް9120މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދ  ޔޫތް ޗެލެންޖ 

 ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ  ޖޮބް ފެއަރ 

 

ހަމަޖެހިފައިވ  ގެ މުވައްޒިފުން ޓޫރިޒަމް ދ އިރ އިން ތަޢުލ މް ހ ސިލްކުރުމަށ އި، ތަމްރ ން ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މި މިނިސްޓްރ  . 9

 އަދި ފެއަރ ފަދަ ޕްރޮގްރ މްތައް   ކޯސް ، އިންޓ ރނޭޝަނަލް ސަމިޓް، ކޮންފެރެންސް، ޓްރެއިނިންގ

 2020ޕ ޓ  އެނުއަލް ސަމިޓް  .3

 ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ އޭޝިއ  ޕެސިފިކް އެކެޒެކުޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މް  .4

 ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ޕްރެކްޓިކަމް ޕްރޮގްރ މް  .5

 ން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ/ ޕ ޓ  ފޯރަމް އޮން ޓޫރިޒަމް ޓްރެންޑްސް އެންޑް އައުޓްލުކްޔޫ.އެ .6

ކޮމިޓ  ފޯރ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ކޮމ ރޝަލް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް ދި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލ މިކް ކޯޕަރޭޝަން )ކޮމްސެކް( ވޯރކިންގް  .7

 ގްރޫޕް ބައްދަލުވުން

 9191ސިބަލް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް އެންޑް މ ރޓް ޕ ޓ  އެޑްވެންޗަރ ޓްރެވެލް އެންޑް ރެސްޕޯން .8

 ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ އޭޝިއ  ޕެސިފިކް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މް  .2

 9191ޖެނެރަލް އެސެމްބްލ    ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ .01

  9191ފިތޫރް އިންޓަރނޭޝަަނލް ޓޫރިޒަމް ޓްރޭޑް ފެއަރ  .00
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 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން  .09

 ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  090.

ތައް އިމ ރ ތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުަށހެޅުންތަކ އި އަދި އަލަށް ތަރައްޤ ކުރ  ރިޒޯޓް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތައް ތަރައްޤ  ކުރެވޭ ރަށްރަށ އި

ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤ  ކުރެވޭ ، ޑް ބެލެހެއްޓުމ އިތަކުގެ އިމ ރ ތް ކުރުމ އި ބެހޭ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގ  އެކަމުގެ ރިކޯރިޒޯޓް

ަބލ  ތަކ އި ރަށްރަށް ޢިމ ރ ތް ކުރަމުންދ  ފިޔަވަހ ގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް ބަލ  މަސައްކަތް ކުރެވެމުނުންދަނ  ޤަވ އިދ އި އެއްގޮތަށްތޯރިޒޯޓް

ފެންވަރުމަތިކުރުމުެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ދޫުކރުމ އި ރެކޯޑް  ހޮޓ ފަދަ ތަންަތުނގައި ހިންގޭ ތަރައްޤ ގެ މަްޝރޫޢުތަކ އި، ފ ސްކުރުމ އި

ފަތުރުވެރިކަން ަތރައްޤ  ކުރުމުގައި ސަރުކ ރުން އެކިފަރ ތްތަކަށްދެއްވ  އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓ ގެ ޢިނ ޔަތްތަކ އި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ، ބެލެހެއްޓުމ އި

 ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

 

ހޮޓ ، ޔޮޓް މެރ ނ  ތަރައްޤ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ، ރިޒޯޓްފަތުރުވެރިކަމ އި ފަތުރުވެރިކަމ އި ގުޅުންހުރި ހަރަކ ތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް 

 ބެލެހެއްޓުން:

ނޑު ގޮެތއްގައި ކުރެވިފައިވަނ  ޓޫރިސްޓް  9102  ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ ކުރުމަްށ ރިޒޯޓްވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން މައިގަ

ތަކުގަިއ ހިންގޭ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢުތަކުގެ ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ހިންގ  ރިޒޯޓްއަލަށް ދެވުނު ރަށްރަށުގެ މަސަްއކަތ އި މިހ ރު ޓޫރިސްޓް 

ތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރަްއޤ  ކުރުމަށް  ރިޒޯޓްޓް މިރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނިމުނު ރަށްތަުކގެ އިންސްޕެޝަންތަކެވެ. ޓޫރިސް ،މަސައްކަތ އި

ކުރ ފަރ ތުގެ އެދެމުގެމަތިްނ އެރަށެއްެގ  ކުއްޔަށް ދެވިފައިވ  ރަށްރަށުގެ ެތރެއިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ަކނޑައެޅިފައި މުއްދަތުވަނ  ރަށް ަތރައްޤ 

 ރުކޮށް ދެވިފައެވެ. މަސައްކަތް ހިނގަމުންދ  ޕްރޮގްރެސްއަށް ބަލ  ތަފ ތު ސަބަުބތަކ ުހރެ އިތު

 

 އަލަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވ  މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން 

ވ ރކްޕްލޭން އަދި އިސްލ ހުކުރެވިފައިވ   48ވަނައަހަރު  9102ކުރުމަށް ދޫކުެރވިފައިވ  މަޝްރޫޢު ތަކުގެތެރެިއން  އަލަށް ތަރައްޤ 

ތަން ހިމެޭނ( ވ ރކްޕްލޭން ވަނ  ފ ސްކުރެވިފައެވެ. )މ ގެ ތެރޭގައި އަލަށް ތަރައްޤ ކުރަމުންދ  ރަށްރަށ އި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ހުއްދަދ ފައިވ  ތަން

ސެޕްޓް އަދި ރިވައިސްޑް ކޮންސެޕްޓް ވަނ  ފ ސްކުރެވިފައެވެ. ރަށެއްގެ ކޮން 84ތެރެއިން  ތަކުގެކުރެވިފައިވ  މަޝްރޫޢުއަލަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ދޫ

 ސްކުރެވިގެން ޕަރމިޓް ފ  ޮކންސްަޓރަކްޝަން ޕަރމިޓް )މ ގެ ތެރޭގައި ކޮންސްޓަރަކްޝަން  41ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ  އަދި އަލަށް
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ރިޒޯޓަކަށް  97ރު އިމ ރ ތްތައް އެޅުމަށް ނުވަތަ ޕ ރޝަލް ރިނޮވޭޝަން ކުރުމަށް ދ ފައިވޭ(، އަދި މިހ ރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދ  ރިޒޯޓްތަކުގައި އިތު

ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު  57އިން ދ ފައިވ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕަރމިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  ހުއްދަދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މިސެކްޝަން

 އިތުރުކޮށްދ ފައިވޭ. 

 

 ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓ ތަކުގެ ފެންވަރުމަތި ކުރުން: 

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރ  މުއައްޒަފުންނަށް އަދި ފަތުރުވެރިންނަްށ ދެވޭ ޚިުދމަތް ރިޒޯޓްދިވެހިރ އްޖެއަށް ޒިޔ ރަތްކުރ  ފަތުރުވެރިންނަށ އި 

ތަކުގެ ރިޒޯޓްޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ. އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަ 9102އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ރަަގޅުކުރުމަށްޓަކައި 

 ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ސްޓްރަކްޗަރސް އެޅުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ހުއްދަ ދެވިފައިވެެއވެ. 

 

 ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ އަށް ސަރުކ ރުން ދެއްވ ފައިވ  އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓ ގެ އިނ ޔަތްތައް:

 570,275,335.51  ޑިއުޓ ގައި 1ތަރައްޤ ކުރުމަށް ދޫކުރެވިަފއިވ  މަޝްރޫޢު ތަރައްޤ ކުރުމަށް ސަރުކ ރުން ނިންމަވ ފައިވ  % އަލަށް

ގެ ނިޔަލަށް މ ުފކޮށްދެވިފައިވ ކަން ކަސްޓަމްސްގެ ރެކޯޑުތަކުން 9102 ިޑސެންބަރު – 9102 ޖަނަވަރ މިލިއަން ރުފިޔ ގެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ  

 އެވެ. ދައްކަ

 

 ޓްރ ކުރުން:ރަޖިސް އި ބިންބިމުގެ ލޭންޑް އޭރިއ ރ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށ  

ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށ އި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަށް ދެއްކުމ ބެހޭ ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އި

ގެދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދ ފައިވ  ބިންބިމުގެ ލޭންޑް  (R-20/2010) ޤަވ އިދު

 ރަޖިސްޓަރދަށުން ލޭންޑްއޭރިއަރ ރ  ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވ  ުއސޫލުގެ  ރަޖިސްޓަރކުރުމ އި ރ އޭރިއ  ސަރވޭ

ޓ  ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރި 93ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

 ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓް ވަނ  ފ ސްކުރެވިފައެވެ.  09އަށް ފޮނުވ ފައިވެއެވެ. އަދި 
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 R/2016-4ގައި 9106އަދި  R/2012-34ޤަވައިދު ނަންބަރު 

ލަގްޒަރ  އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ ޑިއުޓ  މ ފް  2އިސްލ ހުގެ ދަށުން  R-4/2016ގައި 9106އަދި  R-34/2012ޤަވައިދު ނަންބަރު 

 8ކްލެިސފިކޭޝަން ސެޓްފިކެްޓ ޓްރ ންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓ އަށް ވެރިފައި ކުަރން ފޮނުވި  2ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިގޮތުްނ 

 ސިޓ ގެ ޖަވ ބުވަނ  ލިބިފައެވެ. 

 

 :ހުޅުވުނު ރިޒޯޓުތައް  ގައި  9102 ތަރައްޤ  ކޮށް ނިމިފައިވ  އަދި 

 ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ހުޅުވިފައިވެއެވެ. ދެރަށެއްގެ ރިޒޯޓް އިމ ރ ތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިމި އަދި  01ގައި  9102 

 

ގައި އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު ރިޒޯޓުތަކ އި ދައުލަތުގެ ބިންބިމުގައި ތަރައްގ ކޮށްފައިވ   9102 09.9

   ހޮޓ ތައް އަދި ގެސްޓް ހައުސް ޓޫރިސްޓް 

 ލައިސަންސް 

ދޫކުރެވިފައިވ  

 ތ ރ ޚް 

 އެނދުގެ 

 އަދަދު 

ނަމ އި  ރަށުގެ 

 އަތޮޅު 
 # ރިޒޯޓް  ނަން 

 ޖަނަވަރ  98

9102 
 ބ. ހިރުނދު  34

ދަ ޔުނ ކް ސ  އެންޑް ލޭކް  -ޑްރ މް ލޭންޑް 

 އެންޑް ސްޕ   ރިޒޯޓް
 1 ރިޒޯޓް

ނޑ ފުށި  008 9102މ ރޗް  4 ނޑ ފުށި  ހދ. ހޮ  2 ރިޒޯޓް އައިލެންޑް ރިޒޯޓްހޮ

 ކ. އަކިރިފުށި 988 9102ޖޫން  94
 އޮބްލޫ ސިލެކްޓް ބައި އެޓްމޮސްިފއަރ އެޓް

 ސަންގެލި
 3 ރިޒޯޓް

 އޮގަސްޓު  06

9102 
 4 ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސް  ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ބ. މިރިއަންދޫ 036

ސެޕްޓެންބަރު  15

9102 
 5 ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސްޖޯލި  ރ. މުރަވަންދޫ 39
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ސެޕްޓެންބަރު  96

9102 
 6 ރިޒޯޓް ޒެން ރިޒޯޓްސް ނ. ކުރެދިވަރު 06

 އޮކްޓޫބަރު 31

9102 
 7 ރިޒޯޓް ކުޑަދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް އައިލަންޑް ޅ. ކުޑަދޫ  34

 އޮކްޓޫބަރު 30

9102 
 8 ރިޒޯޓް ސަން އަކުއަ އިރުވެލި މޯލްޑިވްސް  ދ. އަލުވިފުށި  949

99 

 9102ނޮވެންބަރު
 9 ރިޒޯޓް ކ ޕޭ ޑިއެމް ބ ޗް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕ   ރ. ހުރުވަޅި  944

96 

 9102ނޮވެންބަރު
 10 ރިޒޯޓް ލަކްސް ނޯރތް މ ލެ އެޓޯލް ކ. އޮޅަހަލި 31

           

 ލައިސަންސް 
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 އަދަދު 

ނަމ އި  ރަށުގެ 

 އަތޮޅު 
 # ހޮޓެލް  ނަން 

އޭޕްރިލް  01

9102 
 1 ހޮޓެލް  މ ގިރި ހޮޓެލް ކ. މ ލެ 014

އޭޕްރިލް  31

9102 
 2 ހޮޓެލް  އިފުރު ޓްރ ންސިޓް ހޮޓެލް  ރ. އިފުރު 311
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 70    ސަފްޙ  

 
 

 ވިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ކުރެ 2019 390.

ތަކުގެ އިމ ރ ތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނ  ޤަވ އިދުތަކ އި /ހޮޓ  ރިޒޯޓްފަތުރުވެރިކަން ފުޅ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަރައްޤ  ކުރެވޭ  .1

 އެއްގޮތައްތޯބަލ  މިމަސައްކަތައް ުހށަހެޅޭ ކުރެހުންތައް ފ ސްކުރުން.

 ތައް ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ނިމުނު މަްޝރޫއުތައް ބަލ  ފ ސްކުރުމަށްފަހު ޭބނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.ރިޒޯޓްޓޫރިސްޓް  .2

 ރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށ އި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަށް ދެއްކުމ ބެހޭ ޓޫ .3

 ށްގެންދިޔުން. ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަ ރަޖިސްޓަރތަކުގެ ލޭންޑް އޭރިއ  ސަރވޭކުރުމ އި ރިޒޯޓްގެދަުށން  (R-20/2010) ޤަވ އިދު

ނޑައެޅިފައިވ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓ  މަޢ ފް ކުރުމުގެ އިދ ރ  މަސައްކަތް. އަދި މިއުސޫލު ރޓް ޑިއުޓ  މަޢ ފް ކުރުއިމްޕޯ .4 މަށް ކަ

 އިސްލ ހުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ ނަމަވެސް އ ންމުކޮށް އިއުލ ން ކުރެވިފައެއް ނުވޭ

 ޓްކުރެވި ވެބްސައިޓްއަށް އެރުވިފައިވެއެވެ. ވޭ ފޯްމ އަދި ޑޮކިއުމެންޓްސް އަޕްޑޭސެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރެ .5

 .އުލ ންކުރުމަށް މަޝްވަރ ކުރެވުންސެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރ  އެސް.އޯ.ޕ  ރަނގަޅަށް ލިޔެވި އ ންމުކޮށް އި .6
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 71    ސަފްޙ  

 
 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް  .03

 އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރ  މަސައްކަތް  030.

 ތައް އިމ ރ ތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޯސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަން ޕްލޭން ަވޒަންރިޒޯޓް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތައް ތަރައްޤ  ކުރެވޭ ރަށްރަށ އި

ޓ އި ގުޅޭގޮތުން ުހށަހަޅ  ޝަކުވ ތައް ހުއްދަިދނުމުގެ އިތުރުން ތިމ ވެއްޓ އި ގުޅުންހުރި އެކި އެކި މަޝްރުޢޫތައް ބަލ  ކުރުމ އި ހުއްދަދިނުން، ތިމ ވެއް 

އްޔަށްދ ފަިއވ  ތަންތަްނ ންވެސް ފަތުުރވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުރުބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނެއެވެ. މ ގެ، އިތު

ތަކ އި އެއްގޮތައްތޯ ބެލުމަށް ތަންަތން ބަލ  ފ ސްކުރުން ޤަވ އިދުކޮށް ހިންގަމުންދަނ  ތިމ ވެށްޓ އި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވ ލ ފައިވ  ޤ ނޫނ އި ރައްޤ ތަ

 ހިމެނެއެވެ. 

 

 03.9 9102 ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަ ރަން މަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރެވިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަްށދ ފައިވ  ތަންތަުނން ހުށަހަޅ  ޯކސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށް ހުއްދަދިނުން. .1

ިތމ ވެއްޓ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްަޔށް ދ ފައިވ  ރަށްތަކ އި ފަޅުތައް އަދި މިސިނ އަތުގައި ހިންގަމުންދ  ރިޒޯޓުތަކުން ކުރިއަށްގެންދ   .2

 ހުރި މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބަލައި ޗެކްކުރުން.ގުޅުން

ގުޅުންހުިރ ޝަކުވ /މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު  ނ އި ގުޅިގެން ހުށަހަޅ  ތިމ ވެއްޓ އިފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްަޔށްދ ފައިވ  ތަންތަ  .3

 އަޅަންޖެހޭ ތަންތަަނށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.

މެނޭޖް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނ  ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ބ ވަތެއްގެ ކުންޏެއް މޫދަށް ނޭޅުމަށް ބ ރުއަޅ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި ކުނި  .4

 ކުނި އެޅުން މަނ ކުރުން. މޫދަށް

ންގް ވި "ޗިއަމްލޮއްއަށް ޗައިނ ގެ ގުއަންޒޯ ގައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓ .އޯ ގެ ފަރ ތުން ބޭ 9102 އޮކްޓޫބަރު 07އިން  9102 އޮކްޓޫބަރު 16 .5

 އިންޓަނޭޝަަނލް ފޯރަމް ފޯ ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް" ގައި ބައިވެރިވުން.

 އިންޓ މަރަން ސަރުކ ރުގެ ތިމ ވެއްޓ  ބެހޭ ސިޔ ސަތުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ސިނ އަތުގައި ކުރަން ނިންނ ފައިވ  ކަންކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަ .6

 ގުޅިގެން ވިލަރެސް ކުރުން.
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 72    ސަފްޙ  

 
 

 ޔުނިޓް ޕޮލިޓިކަލް އެފެއ ޒް  .04

 ޕޮލިޓިކަލް އެފެއ ޒް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް  040.

އަތޮޅުތަކ އި ރ އްޖެއިން ބޭރަށް މިނިސްޓަރ ކުރައްވ  ސަރުކ ރުގެ ރަސްމ   ،މިނިސްޓަރގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމ އި

 މިނިސްޓްރ ގެ ސިޔ ސ  ބޭފުޅުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން. ،ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހައި އިންިތޒ މްތައް ހަމަޖެއްސުމ އި

 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9102 940.

  ްގެސްޓް ހައުސް ސިމްޕޯސިއަމ 

ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް ފަރ ތުން ބޭއްވުނު ގެސްޓް ހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް އަކ  ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ ގައި  92 ޑިސެންބަރު 9108

ޖޭގެ އެކި ހިމެނޭ އެސޯސިއޭޝަންސް އ އި ޓޫރިޒަމ އި ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރ ތަކ އި ސަރުކ ރުގެ އެހެން ވުޒ ރ ތަކ އި ކުންފުނިތައް އަދި ދިވެހިރ އް

 ންނެވި ސިމްޕޯސިއަމްއެކެވެ. ގެގައި ގެސްޓްހައުސް އޮޕަރޭޓް ކުރައްވ  ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިކަންކޮޅުތަކު

 

  ްބ  ކްރޯލ 

އ އި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު  އިވެންޓަކ  މިނިސްޓްރ  އަިދ ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ށް ބ  އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު ެފުތމުގެއަ 2އިްނ  9 ފެބްރުވަރ   9102

އަދި ނިންމ ލ  ބ. ކެންދޫ އިން  UNESCO Biosphere Reserveކުރިައށް ދިޔައ  ބ.އޭދަފުިށން ފެށިެގްނ  ކ ތްހަރަކ ތެކެވެ. މި ހަރަ

 ނިންމ ލަފައެވެ.

 

  އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް ފުްޓބޯލް ޓޯރނަމަްނޓް  03މޯލްޑިވްސް ސްޕޮންސަރޝިޕް ޓު އަންޑަރ 

ދިެވހިރ އްޖެ އަށް  އިންޓަރކޮންޓިނެްނޓަްލ ފުޓްބޯްލ ޓޯރނަމަްނޓް ގައި 03ރ ބ އ ގައި ބޭއްވުނު އަްނޑައަށް ދު 06އިްނ  04 ފެބްރުވަރ   2019

ތު ލިބިފައި ވަނ  ކުރ ގެ ރިއަލް މެޑްރިޑް އަދި ސްޕެއިންގެ ގައުމ  ޓ މުގެ މޮޅު ޞަތު ލިބުނެވެ. މިފުރުކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަސްޕޮންސަރަޕްލެޓިނަމް 

 ކުޅުންތެރިޔ  މިޝަލް ސަލްގ ޑޯ މެދުވެރިކޮށެވެ.
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  ް9102ޕެރަމޯޓަރ އިވެންޓ 

ކ  މިނިސްޓްރ  އ އި ގުޅިގެން ސްކައި ގައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރ ތުން ނު ޕެރަމޯޓަރ މޯލްޑިވްސް ހަރަކ ތަގައި ބޭއްވު 99 ފެބްރުވަރ   9102

މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެޑްވެންޗަރ  ރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކ ތެކެވެ. މި ހަރަކ ތްމިސްޓަރ ޑޭވިޑް ހ ޑިންހަމް އިންތިޒ މު ކު

 ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އ ހަމައަށް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ތިލްދުންމަތި އުތުރުބުރި )ހއ( ތުރ ުކނުން ކޮޅުމަޑުލު )ތ( 

 

 ްސޭފްޓ  ބޯޑު އަދި ބ ޗް ސްކައުޓް އިން ލޯންޗް ކުރުނ 

ނިސްޓަރ މިރަސްމިއްޔ ތުގައި ބައިވެރިވ  މި ައދި ލޯންޗް ުކރުން ބޭއްވުނ  ހުޅުމ ލެގައެވެ. ގައި ސޭފްޓ  ޯބޑު އަދި ބ ޗް ސްކައުޓް 06މެއި  9102

ޒަހ  ވަޙ ދު، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ ގައި ހިމެނޭ އެސޯސިއޭޝަންސް، ސަރުކ ރުގެ އެހެން ވުޒ ރ ތަކުގެ ބޭފުޅުްނ  އޮފް ފިޝަރ ޒް އަލްފ ޟިލ 

ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެިހފައިވަނ  ބ. ދަރަވަންދޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ.  ބައިވެރިވެ ވަޑައިންގެންނެވިއެވެ. ސޭފްޓ  ބޯޑް

. ދިގުރަށް، އދ. ހަންޏ މ ދޫ، ކ. ދިއްފުށި، ކ. ގުޅި، ކ. ގުރަިއދޫ، ކ. ހިންމަުފށި، ކ. ހުރ ، ހުޅުމ ލެ، މ ލެ، ިވލިމ ލެ، ކ. ުތލުސްދޫ، ކ

 ގައެވެ.  މ ފުށި، ވ. ތިނަޫދ، ލ. ގަން ައދި ސ. ހިތަދޫ

 

 ިއ އި ދެމެދު ފަހުމުނ މ އެއްގައި ސޮއި ކުރުންދިވެހި ސަރުކ ރ އި ޖޯޖ 

ގައި ބޭއްވުނު ޕ ޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ސަރުކ ރ އި ޖޯޖިއ  ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ  އިތުރަށް ހަރުދަނ   08ޖޫން  9102

 .އޮފް ޓޫރިޒަމް ގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮން ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ ފ ލްޑްކުރުމަށް ކުރެވުނު މެމޮރަންޑަމް އޮފް 

 

  ްސޭފްޓ  އެންޑް ސެކިއުރިޓ  އޮޑިޓ 

ނޑުތަްށ ތަކުގެ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެކަމުގެ ސެންޓަރު އި ގެސްޓްހައުސްތަކ އި ޑައިވިންގސްޓްރ ކޮށް ހިންގަމުންދ  ރިޒޯޓުތަކ ދިވެހިރ އްޖޭގައި ރަޖި މިންގަ

ދުމަތްޭދ މަރުކަޒުތަކުގައި ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަށް އި ވޭތޯބަލައި، ފަތުވެރިންނަށް ޚިފުރިހަމަކުރެވިފަ

 އަޅަމުންގެންދޭތޯ ބަލައި ދެނެަގުތމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަނެކެވެ. 

 

 ްއަތޮޅު ކޮންފަރެންސ 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސ ލް ކުރައްވ  ރައްޔިތުންގެ  ،ގެސްޓަހައުސްތަކ އި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކ އި ،އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްއ އިދިވެހިރ އްޖޭގެ 

ުނސ ދ ގޮތުްނ  މަޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުްނގެ އިތުރުން އެ އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓްތައް ހިމަނައިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތުން ސ ދ  ގޮތުންނ އި
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތ އި ގުޅުންހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމަްށ  ލިބޭ މަންފ  އިތުރުކުރުމ އި އަތޮޅ އި ރަށު ފެންވަރުގައި ދިމ ވަމުންދ 

ން މިހ ތަނަްށ ކުރެވިދ ނެ ކަންތައްތަކ އި ލ މަުރކަޒ  ނިޒ މުގެ ތެރެއިން ގުޅުން އިތުރައް ބަދަހިކުރުމަށް ފެށިފައިވ  ކޮންފަރެންސް ތަކެކެވެ. މިގޮތު 

ރުބުރި )ގއ( އ އި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި )ގދ( އަދި މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި )ރ(، މިލަދުންމަޑުލު ކޮންފަރެންސް ބޭއްވިފައިވަނ  ހުަވދުއަތޮޅު އުތު

ވަނަ އަހަރުގައި އެހެްނ އަތޮޅު ތަކުގައި ކޮންފަރެންސް ޭބއްވުމަށް ވަނ   9191ދެކުނުބުރި )ނ( އ އި ފ ދިއްޕޮުޅ )ޅ( އަތޮޅު ތަކުގައެވެ. އަިދ 

 ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 ްޖެ މަގޭ ރ އްޖެ ޖަޒ ރ  ރ އ 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހ އި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ   9102ގައި ބޭއްވުނު ޖަޒ ރ  ރ އްޖެ މަގޭ ރ އްޖެ އަކ    92ލައި ޖު 9102

އެކުލަވ ލުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތ ޙުކުރުމ އި،  ޓޫރިޒަމް މ ސްޓަރޕްލޭން ކެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔ ތުގައި ފަސްވަނަތްތަކުގެ އިފްތިތ ޙ  ރަސްމިއްޔ ތެހަރަކ 

ރޑް ޕްރޮގްރ  މުގެ މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވ  މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތ ޙްކުރުމ އި، ލައިފްގ 

އް ރަސްމ ކޮށް އިފްތިތ ޙްކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. މި ރަސްމިއްޔ ތުގައި އިއްޒަތްތެރި ތްތަހަރަކ އިފްތިތ ޙުކުރުމ އި އަދި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ 

އިބްރ ހ މް މުޙ އްމަދު ޞ ލިޙް އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސ މް ބައިވެރިެވޑައިގެންނެވިއެވެ.  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްގެ އޮފ ހުގެ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ރައ ސް، ރައ ސް މުޙައްމަދު ނަޝ ދު، އިއްޒަތްތެރި ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުމ ގެ އިތުރުން 

ހޯލްޑ ރސް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސ ލް ކުރައްވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްމބަރުންނ އި އަދި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ ގެ ސްޓޭކްބޭފުޅުންނ އި 

 ވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ބައި

 

 ކައުންސިލް ޓްރެއިނިންގ 

ކައުންސިލްތަކުގެ ލ މަރުކަޒ  ނިޒ މުގެ އުޞޫލުން ރ އްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނ ޢަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކ އި ރަށު 

އެސަބަބަށްޓަކައި އެކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރ ނު ދިނުމަށ އި، އަމަލ  ތަޖުރިބ  ، މިނިސްޓްރ އަށް ފ ހަގަވެފައިވ ތ  ބައިވެރިވުމ އި ޙިއްސ  މަދުކަން މި

ކުރިއަށް  ންމި މިނިސްޓްރ ން ވަނ  ހިންގ ފައެވެ. މިގޮތުން މި މިނިސްޓްރ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި، އެކައުންސިލްތަކަށް ޚ އްޞަ ޕްރޮގްރ މެއް 

ންމަތި ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މް ފަށ ފައިވަނ  އައްޑޫ ސިޓ  )ސ(، ފުވައްމުލަކު ސިޓ  )ޏ(، ތިަލދުންމަތި އުތުރުބުރި )ހއ( އަދި ތިލަދު

ލްގެ ޭބއްފުޅުންނަްށ އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސި 7ޑިސެންބަރ  9102ދެކުނުބުރި )ހދ( ގައެވެ. އަދި މި ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށްޓަކައި 

 ބ އްވ ފައެވެ.
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  ްއެކްސްޕޯޝަރ ޓްރިޕ 

ެބެލިނެވިރްނ ައިދ ީޓަޗުރްނަންށ ިދެވިހާރްއޖަޭގިއ ިހްނާގ ޫޓިރްސްޓ ިރޯޒްޓ ، އަހަރު ވަނ  ސްކޫލްގައި ކިޔަވ  ދަރިވަރުންނ އި ވަނަ 9102

އި، ބެލެނިވެރިން އަދި ސްކޫލްގައި ކިޔަވ  ދަރިވަރުންނ  ޕްސް ތަކަކ . މި ޓްރިަތަކްށ ެއްކްސޕަޯޝރ ްޓިރްޕްސ ިދުއަމްށ ުފުރަސުތ ިލިބަފެއވެ 

  މަށް ލިބިގެްނދިޔަ ފައިދ  ހުރި ފުރުޞަތެކެވެ.ޓ ޗަރުންނަށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ އަށް އަހުލުވެރިކުރު

 

  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް ސްޓ ފުންގެ އޮފިޝަލް އައި.ޑ 

އިރު މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް އ އި ކަސްޓަމަރުންނ އި ދެމެދު ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށ އި ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓ ސްއަށް އިންސެޕްޓް ކުރުމަށް ދ 

 އިން ފެށިގެން އޮފިޝަްލ އައި.ޑ  ކ ޑު ބޭނުން ކުރަން ފެށުނެވެ.  90 އޮގަސްޓު 9102ސްޓ ފުންގެ ކ ޑު މުހިންމު ވ ތ  މިނިސްޓްރ  އިން 

  

  ްދުނިޔޭގެ ފަރުތުވެރިކަމުގެ ދުވަސ 

ހަރަކ ތްތައް މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފ ހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ވަނ  އެކި ަހރަކ ތްތައް ބޭއްވިފައެވެ. އަދި ިމ 

 ވ ފައެވެ.ކުން ވަނ  ތ އ ދު ދެއްބޭއްވުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ ގައި ހިމެނޭ އެކިފަރ ތްތަ

 

 ގުރުއަތުލުން  ( ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓ ހ

ގައި ބަންޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ބޭއްވުނު ހަފްލ ގައި ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓ  ޓ މުތަށް ވަނ  ގުރުއަތުން  08ސެޕްޓެންބަރު  9102

ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަދި ުފޓްބޯްލ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހޮވ ފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔ ތުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

 ބައިވެރިވެވަޑައިންނެިވއެވެ. މޯލްޑިވްސް

 

 ( ޖަޒ ރ  ކެނޯ ރޭސް ށ

ގައި ފެިލދެ އަތޮޅު ޖަޒ ރ ވަންތަ ކެނޯ ޭރހުންނެވެ. ިމ  96ސެޕްޓެންބަރު  9102ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމ  ހަރަކ ތްތައް ފެށިެގންދިޔައ  

ން ޓ ުމ ގައި ބައިވެރިވ  ރ އްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އަންހެން ޓ މަކ އި ފިރިހެން ޓ މެއްކެވެ. ވ. ކެޔޮދޫއިން ފެށިގެން ވ. ެފލިދޫއަށް އަންހެރޭހު

. ކެޔޮދޫގައި ކެނޯގައި ފަލިޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވ އިރު ވ. ފެލިދޫއިން ވ. ތިަނދޫއަށް ކެނޯގައި ދަތުރުކުރ  ފިިރހެން ޓ މުްނނެވެ. އަދި، އެރޭ ވ

  އެމެއް ބޭއްވުނެވެ.ސަންގުފުމުމ އި ހަވ  އެރުވުމ އި އެކ  ރަށުގެ ރައްޔިތުންނ އި ރޭހުގެ ބައިވެރިންނ އިއެކު ކެ
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 ( ޓޫރިޒަމް ޖޮބް ފެއަރނ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  3އަށް  31އިން  97ސެޕްޓެްނަބރު  9102ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ުހރި ވަޒ ފ ތަކ އި ބެހޭ ަމޢުލޫމ ތު ޯފރުކޮށްދިނުމަށް 

 Tourism and Jobs: a better“. އަދި މިއ ، މި އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢ ރު ކަމަށްވ  ފެއ އެކެވެމ ލޭގައި ބޭއްވުނު 

future for all” .ެގެ ދަށުން ހިންގި ހަރަކ ތެކެވ 

 

 ންގ  އެޅުން ( އަނގޮޅިތ މު ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ބިރ

ވެރިން މިއ ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަުތ ސިންދަފ ތުކޮށް ރަށުފަތުރުވެިރކަން ތަރައްޤ  ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ރ އްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ފަތުރު

މ ތު ިލބޭގޮތަށް ފަރުމ ުކރެވިގެންދ ނެ ރ އްޖޭގެ ތ ރ ޚ އި، ސަގ ފަތ އި، ތިމ ވެއްޓ އި ގުޅޭގޮުތން މަޢުލޫ ،ޒިޔ ރަތްކޮށް އެ ސަރަޙައްދުތަކ އި ގުޅޭގޮތުންނ އި

 ގައި ބިންގ  އެޅުމުގެ އެޅުނު ފުރުތަމަ ސެންޓަރެވެ. 31ސެޕްޓެންބަރު  9102 ސެންޓަރުތަކެއް ގ އިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން 

 

 ( ޓޫރިޒަމް އޯޕަން ޑޭބ 

ބ ކުރުމަށް ސްކޫުލ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިުނމަށް ބޭއްވުުނ ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރ ގެ މަސައްކަތްތައް ތަޖުރި 31ސެޕްޓެންބަރު  9102

މިނިސްޓްރ ގެ  ،މިނިސްޓްރ ގެ މަސައްކަތް ހިނގ ގޮތް ބަލައި ،ހަރަކ ތެކެވެ. މި ހަރަކ ތުގައި ސްކޫލު ދަރިވަރުން މި މިނިސްޓްރ އަށް ޒިޔ ރަތްކޮށް

 ގެން ދިޔައެވެ.ވެރިންނ އި މުވައްޒަފުންނަށް ސުވ ލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބި

 

 ( ފްރ ޑައިވް ވޯލްޑް ރެކޯޑް ގ އިމުކުރުންޅ 

ގައި އެއްތަނަކަށް އެންމެ ގިނަ ފްރ ޑައިަވރުން އެއްފަހަރ  ފ ނުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ގ އިމުކުރުމަށް ބޭއްވުނު  0 އޮކްޓޫބަރު 9102 

އިބްރ ހ މް  ބައިވެރިންނ އެކު ބޭއްވުނު ހަރަކ ތުގައި އިއްޒަތްތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   511ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަޅުތެރޭގައި  .ހަރަކ ތެކެވެ

 މްހޫރިއްގެ މުޙ އްމަދު ޞ ލިޙް އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސ މް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ރައ ސުލްޖު

ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި  އްޖޭގެ ޑައިވަރުންދިވެހިރ  މުވައްޒަފުންނ އިގެ ނ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެިކ ވުޒ ރ ތަކުއޮފ ހުގެ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުެގ ބޭފުޅުން

 ހަރަކ ތުގައި ދުނިޔޭގެ ފްރ ޑައިވިންގް ޗެމްޕިއަން ވިލިއަމް ޓްރޫބްރިޖް ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. 
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 ފިއެސްޓ  ( ކިޑްސް ފުޓްބޯލްކ 

ދުަވހުގެ ފުޓުބޯަޅ  0ގައި ބޭއްވި  9 އޮްކޓޫބަރު 9102މ ލޭގެ )ވިލިމ ލެ އަިދ ހުޅުމ ެލ ހިމެނޭގޮތަްށ( ހުރިހ  ސްކޫލަަކށް ހުޅުވ ލެވިގެން 

ސް އަދި ފިއެސްޓ އެކެވެ. މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓ އި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވް

 13ޖޭގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ އި ގުޅިގެން ނޮކްއައުޓް ސްޓައިލަށް ބޭއްވިގެންދިޔަ މި ފިއެސްޓ ގެ ތެރެއިން ހޮވި ކުޅުންތެރިންނަށް ރ އް

ްލ ކަޕުގައި ވ ދަކުރުމުގެ ވަަނ އަހަރު ުދބ އ ގައި ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވ  އިންޓަރކޮންިޓނެންޓަ 9191އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ  ސްކޮޑުން ޖ ގަދެވި 

އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ  ޓ މަށް ލިބިގެްނދ ނެއެވެ. އަދި، ފިއެސްޓ ގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔ އަށް ދުބ އ ގެ ސްޕެނިޝް ސޮކ   03ފުރުޞަތު ރ އްޖޭގެ 

ކުރ ގެ މަޝްހޫރު ކުުޅންތެރިޔ  އަދި  ސްކޫލުގައި ތަމްރ ނުތައް ހެދުމުެގ ފުރުޞަތު ިލބިގެންދިޔައެވެ. ިމ ކަމުގައި އެހ ތެރިވެދެއްވ  ސްޕެއިން ގެ

 ރިއ ލް މެޑްރިޑްގެ ކުރ ގެ ކެޕްޓަން މިޝެލް ސަލްގ ޑޯ އެވެ.

 

 ( ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް އެންޑް ގ ލ  ޑިނަރއ 

ންކަމުގައި ގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގެ އިސްފަރ ތްތަކަށް އަމ ޒުކޮށްގެން މި ސިނ ޢަތ އި ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަ 3 އޮކްޓޫބަރު 9102 

، ޓ ، ތިމ ވެށިމަޝްވަރ ކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްގައި ބޭއްވުނު މަހ ސިންތ އެކެވެ. މި މަހ ސިންތ ގައި މަޝްވަރ ކުރެއްވި މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ސެކިއުރި

ހުޅުވ ލިއެވެ. އަިދ، ޮކންފަރެންސް ވަޒ ފ ގެ ފުރުޞަތު އަދި ދިެވހި ފަންނ ނުްނނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގެ ތެރެއިން ިއތުރު ފުުރޞަތުތައް 

 އަދި މި ރަސްމ  ގ ލ ގައި އިއްޒަތްތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ނިންމުމަށްފަހު އެރޭ ފަތުރުވެރިަކމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމ  ގ ލ  ޑިނަރ ބޭއްވުނުއެވެ.

ޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން އަދި ޓޫރިޒަމް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސ ލް ކުރައްވ  ރައްޔިތުންގެ މަ އިބްރ ހ މް މުޙ އްމަދު ޞ ލިޙް އ އި 

 އިންޑަސްޓްރ ގައި ހިމެނޭ އެކި ފަރ ތްތައް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިެއވެ.

 

  ްމިނިސްޓްރ  އ އި ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓ  ދެމެދު ފަހުމުނ މ އެއްގައި ސޮއި ކުރުނ 

އްޤ ކުރުމަށ އި މިނޫން ދ އިރ ތަުކންވެސް މިފަދަ އެހ ތެރިކަން ަފހިކޮށްދިނުމުެގ ރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގެ އިންސ ނ  ވަސ ލަތް ތަރަ

ނ މ ގައި ސޮއި މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްއ އި ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓ އ އި ދެމެދު ފަހުމުނ މ އެއްގައި  ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. މިފަހުމު

 ށް ލކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.ކުރެވިފައިވަނ  މިނިސްޓަރ އިނގިރޭސިވިލ ތަ
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 ްސްޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމަންޓް ދިވެހިރ އްޖެ ސަރުކ ރ އި ރެއ ލް ކްލަބް ސެލްޓ  ޑި ވ ގޯގެ )ސެލްޓ  ވ ގޯ( ދެމެދު ސޮއި ކުރުނ 

ޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމްގެ ދ އިރ  ސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފ ތުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދ  މަސައްކަތުގެތެރެއިން ސް

 3ވްސްގެ ލޯގޯ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސްޕެއިންގެ ލަލ ގ ގައި ވ ދަކުރަމުންދ  ރެއ ލް ކްލަބް ސެލްޓ  ޑި ވ ގޯގެ )ސެލްޓ  ވ ގޯ( ޖ ޒ ގައި ވިޒިޓް މޯލްޑި

 ސޮއިކުރެވުނެވެ. ގައި އެއްބަސްވުމުގައި  4ނޮވެންަބރު  9102އަހަރު ދުވަހަށް ބޭނުންކުރުމ އިމެުދ އެ ކްލަބ އިއެކ  

 

  ްބުރަބި އިވެންޓ 

 ގައި ބޭއްވުނު ބުރަބި އިވެންޓުގައި މިިނސްޓްރ އިން ތިން ޕްރޮގްރ މެއް ވަނ  އިފްތިތ ހު ކުރައްވ ފައެވެ. 07 ޑިސެންބަރު 9102

 ޢިއުލ ން ކުރުން ބިންތައް ރަށްރަށ އި ދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް އުސޫލުން ބ ލަމުގެ  އަހަރު ވަނަ 9191ހ( 

ޓޫރިސްޓު އެނދު މ ކެޓަށް ނެރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  ވަޢުދު  350111އަހަރު ތެރޭގައި މަދުވެގެން  5ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުން 

އަދި އަތޮޅު  ތަކ އި ވެވަޑައިގެންފައިވ އިރު މިސަރުކ ރުގެ މެނިފެސްޓޯއަށ އި ދ އިރ ތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެމްބަރުންގެ ުހށަހެޅުން

އި މި އަހަރު ކައުންސިލްތަކ އި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރ އ އި ލަފަޔ އި ޚިޔ ލަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގަ

މަށް ރަށްތައް ޚިޔ ރު ކުރުމުގައި އަދި ރިޒޯޓު ތަރައްޤ ކުރު. ދޫކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރ އަށް ފެންނަ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓެއް ވަނ  އެކުލަވ ލެވިފައެވެ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރ  އޮފް 

މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ، އެންވަޔަރަންމަންޓް، މިނިސްޓްރ  އޮފް އ ޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް އޮފް ފިޝަރ ޒް

  ދެވުނެވެ. އެގްރިކަލްޗަރގެ ލަފ ފުޅ  އެއްގޮތައް ކުރިއަށް ގެނ

 

 0ށ( މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އަހަރ  މަޖައްލ  ވޮލިއުމް 

މުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އަހަރ  މަޖައްލ އަކ  މިނިސްޓްރ ގެ އެންމެހައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަްއ އ ންމުންނ  ހަމައަށް ގެނެސްިދނު

ނޑު މުހިންމު ކަންކަމ މި މިނިސްޓްރ ވަނަ އަހަރު  9102ނެރުނު މަޖައްލ އެކެވެ. މި މަޖައްލ ގައި ހިމެނިފައިވަނ   އި، މިސަރުކ ރުގެ ން ކުރި މައިގަ

ގެ މި މިނިސްޓްރ ވަނަ އަހަރު  9102ން ކުރަން ރ ވ ފައިވ  ކަންކަމ އި، މި މިނިސްޓްރ ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރު 

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތ އި، އަންނަ އަހަރުގެ އިވެންޓް ކަލަްނޑަރުއެވެ.
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 އުމެންޓްރ  ނ( އެކްޕ ރިއެންސް މޯލްޑިވްސް ޑޮކި

ދުަވހުގެ ހުރުމުގައި ރިޒޯޓ އި ގެސްޓްހައުސްއ އި  7މެލޭޝިޔ ގެ ރައްޔިތަކަށް ދިވެހިރ އްޖެއަށް  ދިވެހިރ އްޖެ އިޝްތިހ ރު ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި

ކުރި ތަންތަނަށް ނިސްބަތްކޮްށ ހޮޓަލ އި ސަފ ރ ގެ ތަޖުރިބ  ކުރުމަށް ފުރުޞަތުލިބިެގން ދިޔައެވެ. މިގޮތުން މެލޭޝިޔ އިން އައި ޓޫރިސްޓު ޒިޔ ރަތް 

 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖަރ ކަން ދައްކ ލުމައްޓަކައި ރެކޯޑު ކުރެވުނު ޑޮކިއުމެންޓްރ  އެކެވެ. 

 

މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، މިނިސްޓަރގެ ނ އިބު، ޕ ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ  އަދި  340.

 ވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސ  މިނިސްޓްރ ގެ ސިޔ ސ  ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުފުޅުތައް / ބައިވެރި 

 ޢ ލ  ވަޙ ދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލްފ ޟިލް 

 ހ( އއ، ޅ އަދި ނ އަތޮޅ އް ކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

 ދަތުރުފުޅެކެވެ.އިބްރ ހ މް މުޙ އްމަދު ޞ ލިޙް އަރިހުގައި ކުރެއްވި ރަސްމ   އަށް އިއްޒަތްތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  97އިން  96 ޑިސެންބަރު 9102

 

 ބ އ  އަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުށ( ދު 

ސްޕެއިން ގެ ކުރ ގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔ  އަދި ރިއ ލް މެޑްރިޑްގެ ކުރ ގެ ކެޕްޓަން މިޝެލް ސަލްގ ޑޯގެ އަށް  07އިން  03 ފެބްރުވަރ   9102

 9191އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ  ސްކޮޑުން ޖ ގަދެވި  13ވެރިކޮށް ރ އްޖޭގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދި މިދަތުރު މެދު

އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމ   03ވަނަ އަހަރު ދުބ އ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  އިންޓަރކޮންޓިެނންޓަލް ކަޕުގައި ވ ދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރ އްޖޭގެ 

 ޓ މަށް ލިބިގެްނދ ނެ ހިޔ ލުތައް ިހއްސ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. 

 

 އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ނ( އިންޑިޔ  

ވަނަ ގްޯލބަލް ބިޒްނަސް ސަމިޓްގައި މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެ  5އަށް އިންޑިޔ ގެ ނިއު ދިއްލ ގައި ބޭއްވުނު  94އިން  90 ފެބްރުވަރ   9102

އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލް މެޔަރ ، ދުވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މ ލެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މަޔަރ އަލްފ ޟިލ  ޝިފ  މުޙައްމަ

ަފލ ހު ޝަރ ފް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ރައ ސް އަލްފ ޟިްލ هللا ުފވައްމުލަކު ސިޓ  މެޔަރ އަލްފ ޟިލް ޢަބްދު، ޞ ދިޤްهللا އަލްފ ޟިލް ަޢބްދު

މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ޢަބްދުލް ލަތ ފް ހަސަން އަދި މިނިސްޓްރ ގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިްލ އަޙްމަދު އަބ ރު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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 ރ( ބަރލިން އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

އަށް ޖަރުމަން ވިލ ތު ބަރިލން ގައި ޭބއްވި އައި.ޓ .ބ  ފެއަރގައި މިިނސްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މި  2އިން  6މ ރޗް  9102

 ޓަރގެ ނައިބް އަލްފ ޟިލް އަސްޢަދު ރިޟ  މިނިސްޓަރގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެޑައިންނެވިއެވެ.ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސް

 

 ބ( ޕ ޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތުން 

އެވެ. އަދި ބ  މޯލްޑިވްސް ގައި ބޭއްވުނު ޕ ޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއަށް ކުރުނ 08އިން  07ޖޫން  9102

ތު ކުރެވިދ ނެ މި ފޯރަމްގައި އެކި ޤައުމުގެ ސަފ ރުންނ އި ބައްދަލު ކުރައްވ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނ  ކުރުމަށ އި ސިންދަފ 

 ކަންތައްތަކ އި މެދު މަޝްވަރ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

 

 ލޭޝިޔ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުޅ( މެ 

އަށް ކުރެއްވި މެލޭޝިޔ ގެ ކުއަލަ ލަންޕޫރުގައި ބޭއްވުނު ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް ގައި މިނިސްޓަރ  30އިން  95 ސްޓުއޮގަ 9102

ޙަނ ފް  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ައދި މިނިސްޓަރގެ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފ ޟިލ  އައިޝަތު ސޫޒަން

 ވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ދަތުރު ފުޅުގައި މެލޭޝިޔ ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މުޙައްމަދިން ކެޓަޕ  އ އި ބައިވެރި

UNWTO   ނޑައަޅ ފައި ހުންނަވ  ސަފ ރު އަލްފ ޟިލ ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޒޫ ޝެންޒޮންގ އަދި މެލޭޝިއ އަށް ދިވެހިރ އްޖެއިން ކަ

 ލ  އ އި ބައްދަލު ކުރެއްވެވިއެވެ. ވިސ މް ޢަ

 

 ކ( ސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

އަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ސްޕެއިންއަށް ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅުގައި ސްޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމަންޓް ދިވެހިރ އްޖެ  09އިން  0ނޮވެންބަރު 9102

ނިސްޓްރ  ސަރުކ ރ އި ރެއ ލް ކްލަބް ސެލްޓ  ޑި ވ ގޯގެ )ސެލްޓ  ވ ޯގ( ދެެމދު ސޮއި ކުރެވުނެވެ. އަދި ލަންަޑންއަށް ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅުގައި މި

ޑްގެ ކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓ  ދެމެދު ފަހުމުނ މ އެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. އަދި ބަރސެލޯނ އަށް މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔ  އަދި ރިއ ލް މެޑްރިއ އި ލިމް

ޝ ދު ކުރ ގެ ކެޕްޓަން މިޝެލް ސަލްގ ޑޯގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިދަތުރުގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިބް ޑޮކްޓަރ ނަޢު

މުޙައްމަދު، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފ ޟިލ  އައިޝަތު ސޫޒަން ޙަނ ފް، ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުއްސ ން އަދި 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ ފ ޠިމަތު ނިޢުޝ  މިނިސްޓަރގެ އަރިުހގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު އ( ރ އްޖޭގެ ހުރިހ  އަތޮޅުތަކަށް  

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ހުރިހ  އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މިދަތުރު ތަކުގައި މިނިސްޓަރ އަތޮޅު  9102މިނިސްޓަރ 

މަޤްޞަދަކ  ރ އްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަްށ  ރަށު ކައުސިލް، ގެސްޓްހައުސް އަދި ފުލުހުންނ ިއ ބައްދަލު ކުރެއްވެވި އެވެ. މިދަުތރުގެ، ކައުންސިލް

 އެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ތައްތަކައ  ގުޅިގެން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފ ހަގަ ކުަރއްވ  އެކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރ  ކުރުމަށްޓަކައި

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ސ ލިޙް 

 ދަތުރުފުޅު  ހ( އައްޑޫ ސިޓ އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ 

އަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައްޑޫ ސިޓ ގައި ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންްސއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ   96އިން  95މެއި  9102

 ދަތުރުފުޅެކެވެ.

 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުބޫޓ ން އަށް ށ(  

ގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު  UNWTOތިމްފޫގައި ބޭއްވުުނ  އަށް ބޫޓ ން  8އިން ޖޫން  92މެއި  9102

 ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއ  ގެ ޗެއަރ އަކަށް އަނ  ހޮވ ފައެވެ. UNWTOފުޅެކެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިރ އްޖެ 

 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ނ( ގއ އަދި ގދ އަށް 

ގައި މިނިސްޓްރ ގެ ފަރ ތުން ގދ އަށް ބޭއްވުނު އަތޮުޅ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަްށ ކުރެއްވެވި ައށް ގދ  31އިން  98ޖޫން  9102

 ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުރ( ރަޝިޔ  އަށް 

ބައިވެރިވުމަށް ސެޝަންގައި ވަނަ ޖެނަރަލް އެސެމްބްލ   93ގެ  UNWTOއަށް ރަޝިޔ ގައި ބޭއްވުނު  04އިން  01ސެޕްޓެންބަރު  9102

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ. 
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 ބ( ކަޒަކިސްތ ނަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

ގައި  ވަނަ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން އަރބަން ޓޫރިޒަމް 8ގެ  UNWTOއަށް ކަޒަކިސްތ ންގައި ބޭއްވުނު  03އިން  2 އޮކްޓޫބަރު 2019

 ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ޅ( އިންޑޮނޭޝިއ  އަށް  

އ ކަޕެލެގޯ އެންޑް އައިލެންޑް ސްޓ ޓްއަޕް ފޯރަމް އެންޑް މަނ ޑޯ ގައި ބޭއްވުނު  އަށް އިންޑޮނޭޝިއ   0ނޮވެންބަރުއިން  98 އޮކްޓޫބަރު 9102

 އިކޯ ޓޫރިޒަމް ގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ. ބިސްނަސް ސަމިޓް އޮން

 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފ ޟިލ  އައިޝަތު ސޫޒަން ޙަނ ފް 

 ހ( މަލޭޝިޔ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު

އަށް ކުރެއްވި މެލޭޝިޔ ގެ ކުއަލަ ލަންޕޫރުގައި ބޭއްވުނު ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް ގައި މިނިސްޓަރ  30އިން  95 އޮގަސްޓު 9102

 އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 ށ( ސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ަބރސެލޯނ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ އަށް ސް 09އިން  0ނޮވެންބަރު 9102

 

 މިނިސްޓަރގެ ނައިބް ޑޮކްޓަރ ނައުޝ ދު މުޙައްމަދު 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ހ( ފިލިޕ ންސް އަށް 

 ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.އަށް ފިލިޕ ންސް ޗެބޫ ގައި ބޭއްވުނު ޕ ޓ  އެނުއަލް ސަމިޓް ގައި  03އިން  7މައި  9102

 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުށ( އިންޑިއ  އަށް  

 ބަިއވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.ންގައި ައށް އިންޑިއ ގައި ބޭއްވުނު އިންޓަރ މިނިސްޓ ރިއަލް މ ޓި 94އިން  99ޖުލައި  9102
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 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ނ( އައްޑޫ ސިޓ އަށް  

ބައިވެރިވުަމށް ކުރެއްވެވި ގައި އައްޑޫ އިޓ ގައި ބޭއްވުނު ސަދަން މޯލްިޑވްސް ބިސްނަސް އެކްސްޕޯ އިން އިކިއުޓަރ ވިލެޖްގައި  0 އޮގަސްޓު 9102

 ފުޅެކެވެ.ރަސްމ  ދަތުރު 

 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ރ( އއ. އުކުޅަސް އަށް  

ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު  9102އަށް އއ އުކުޅަސް ގައި ބޭއްވުނު އުކުޅަސް ޓެކް  98އިން  96 އޮގަސްޓު 9102

 ފުޅެކެވެ.

 

 ދަތުރުފުޅުސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ަބރސެލޯނ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ބ(  

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި އަށް ސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ  09އިން  0ނޮވެންބަރު 9102

 

 މިނިސްޓަރގެ ނައިބް އަލްފ ޟިލް އަސްޢަދު ރިޟ  

 ބަރލިން އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުހ( 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އަރިހުގައި އަށް ޖަރުމަން ވިލ ތު ބަރލިން ގައި ޭބއްވި އައި.ޓ .ބ  ފެއަރގައި މިނިސްޓަރ  2އިން  6މ ރޗް  9102

 

 ށ( އޮސަކ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު

ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގެ މިނިސްޓ ރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް ވަނަ  3އަށް ޖަޕ ން އޮސަކ ގައި ބޭއްވުނު  0ނޮވެންބަރުއިން  93 އޮކްޓޫބަރު 9102

 މ ޓިންގގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 މުޙައްމަދު هللا ސ ނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް ޢަބްދު 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ހ( އއ. އުކުޅަސް އަށް 

މިނިސްޓަރ ނައިބް ޑޮކްޓަރ ނައުޝ ދު މުޙައްމަދު ގައި  9102އަށް އއ އުކުޅަސް ގައި ބޭއްވުނު އުކުޅަސް ޓެކް  98އިން  96 އޮގަސްޓު 9102

 އ އި އެކ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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 ށ( އޮސަކ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު

ވަނަ ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގެ މިނިސްޓ ރިއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް  3ބޭއްވުނު  އަށް ޖަޕ ން އޮސަކ ގައި 0ނޮވެންބަރުއިން  93 އޮކްޓޫބަރު 9102

 އ އި އެކ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.މ ޓިންގގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިްބ އަލްފ ޟިލް އަސްޢަދު ރިޟ  

 

 ސ ނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް ޢަލ  ރައްޒ ން 

 ދަތުރުފުޅުކުރެއްވެވި ރަސްމ  ހ( ތުރުކ އަށް 

ގެ ޓޫރިޒަމް ވޮރކިންގ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުަމށް ކުރެއްވެވި  COMCECއަށް ތުރުކ ގައި ބޭއްވުނު  3ނޮެވންބަރުއިން  92 އޮކްޓޫބަރު 9102

 ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް އިބްރ ހ މް ފަރުހަދު 

 ދަތުރުފުޅުކުރެއްވެވި ރަސްމ  ހ(  ތުރުކ އަށް 

ގެ ޓޫިރޒަމް ވޮރކިންގ ސެޝަންގައި ަބއިވެރިވުމަށް  COMCECައށް ތުރުކ ގައި ބޭއްވުނު ެއނުއަލް މ ޓިންގެ  08އިން  03ޖުލައި  9102

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 -ށ( އިންޑޮނޭޝިއ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

އ ކަޕެލެގޯ އެްނޑް އައިލެންޑް ސްޓ ޓްއަޕް އެންޑް ބިސްނަްސ މަނ ޑޯ ގައި ބޭއްވުނު  ިއންޑޮނޭޝިއ  އަށް  9ނޮެވންބަރުިއން  95 އޮކްޓޫބަރު 9102

 ސަމިޓް އޮން އިކޯ ޓޫރިޒަމް ގެ ވޮރޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލ  ރިފ ޢަތު ރަޝ ދު 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު ގއ އަދި ގދ އަށް ހ( 

އަށް ގދ ގައި މިނިސްޓްރ ގެ ފަރ ތުން ގދ އަށް ބޭއްވުނު އަތޮޅު ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް  31އިން  98ޖޫން  9102

 އ އި އެކ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސ ލިޙްޑޮކްޓަރ އަޙަމަދު 
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 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު އަށް  ށ( ގއ ވިލިނގިލި 

 ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.ގައި ގއ ވިލިނގިލި ގައި ބޭއްވުނު ފޯރަްމގައި  30 އޮކްޓޫބަރު 9102

 

 ސ ނިއަރ ޕޮލިސ  ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޙުއްސ ން 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު އަށް ބ  މޯލްޑިވްސް ހ( ކުރުނ

ބ  މޯލްޑިވްސް ބޭއްވުނު ރެސިލިއެންޓް އެޓޯލްސް ނޭޝަންސް އިން ޕްރޮޑަކްޓިވ އޯޝަންސް ކޮންފަރެންސްގައި ގައި ކުރުނ 92 އޮގަސްޓު 9102

 ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުށ( ސޮނެވ އަށް  

ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ގައި ބޭއްވުނު ކެޕިޓަލް ޕްރޮވައިޑަރސް ސިމްޕޯސިއަމް ގައި އަށް ސޮނެވ  2އިން  7ސެޕްޓެންބަރު  9102

 ފުޅެކެވެ.

 ނ( ބ. މ ޅޮހަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

 ޅެކެވެ.ބައިވެރިވުމަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރު ފުގައި ބ. މ ޅޮހުގައި ބޭއްވުނު ނަމޫނ  ބ  ގައި  05ސެޕްޓެންބަރު  9102

 

 ރ( ސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި އަށް ސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ  09އިން  0ނޮވެންބަރު 9102

 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ނިއުޝ  

 ހ( ސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ަބރސެލޯނ  އަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި އަށް ސްޕެއިން، ލަންޑަން އަދި ބަރސެލޯނ  09އިން  0ނޮވެންބަރު 9102

 

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް ޢަލ  ހ ޝިމް 

 އްވެވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު.ހ( ޗައިނ  އަށް ކުރެ
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ނަމަ ޖެަނރަލް އެސެމްބްލ  ގައި ބައިވެރިވުަމށް ކުރެއްވެވި  29ގެ  UIMއަށް ޗައިނ  ގިންގދައޮ ގައި ޭބއްވުނު  93އިން  03 އޮކްޓޫބަރު 9102

 ރަސްމ  ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައްވަން ނިންމަވ ފައިވ  މުހިއްމު ކަންތައްތައް  9191 440.

 ހ( މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި އެކުލަވ ލ ފައިވ  ހުރިހ  ގަވ އިދެއް އިސްލ ހުކުރުން

 ށ( މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކުރުން 

 ތަކުގެ ސޭފްޓ  އެންޑް ސެކިއުރިޓ  އޮޑިޓެއް ހެދުންކުރެވިފައިވ  ފެސިލިޓ ސް ރަޖިސްޓަރނ( މިނިސްޓްރ ގައި 

 ރ( އޮފ ސް އޮޓޮމޭޝަން 

 ފ ހަގަ ކުރުން 9191ބ( ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 
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 އެޑްމިން ޔުނިޓް  .05

 ވަނަ އަހަރު އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު  9102 050.

 ުޙިއްސ  މަޢުލޫމ ތު ހޯދ  ލިބިގަތުމުގެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމ ތު ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަރ ތްތަކަށް އޮފ ހުން ދެވެން ހުރި މަޢުލޫމ ތ 

 ކުރެވުނު. 

  .ުއޮފ ހުގެ ޖ ގައިގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރިން އެމް އައި ޓ  ޑ  ސ  ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޢިމ ރ ތް ހޯދުނ 

 ުރޫމެއް ހެދުނު. 3ގެ ވެރިން ތިއްބެވި ބައެއް ތަންތަަނށް ބަދަލު ގެނައުމައްޓަކ  ބައެއް ރޫމް ރޫޅުމ އި އަދި ބައެއް ވެރިން ތިއްބެވުމަށް އޮފ ހ 

 ަމަންޓް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަުފން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެިވ ތަން ންލ ގަލް ސެކްޝަނ އި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އިތުރުން އެންަވޔަރ

 ބަދަލު ކުރެވުނު. 

 ުގެ ން ކުއްޔަށް ހިފ ފައިވ  ގުދަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދޫކޮއްލުމައްޓަކައި ގުދަނުގައިހުރި ތަކެތި ގުޅ ފަޅުގައި ތަނަކަށް ބަދަުލ ކުރުމުއޮފ ހ

 މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

 ުއެންމެހ  ުމވައްޒަފުންނަށ އި އިންޓ ނުންގެ ޮގތުގައި  މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރ ތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރައްވަން ިތއްބަވ ނެ  އަލަށް ވަޒ ފ  ދެވުނ

 ޖ ގަ ހަމަޖެއްސެމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

  ްއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމ ތުތައް މ ޑިއ  ތަކ އެކު ްތތަކަށް މ ޑިއ  ހަމަޖައްސ  އެކަންކަމ ހަރަކ އޮފ ހުގެ ފަރ ތުން ިއންތިޒ މްކޮށްެގން ހިންގުނު ބައެއ

 ޙިއްސ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

  ހަމަޖެހިފައިވ  ، ފަރ ތްތައް އޮފ ހުގެ މަސައްކަތްތަކ އި ގުޅިގެން ދެވޭޚިދުމަތްތައް ހޯއްދަވ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެދިފައިވ  ޤަވ ޢިދުތަކ  ޚިލ ފްވ

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އުސޫލްތަކ  އެއްގޮތަށް ޖުރިމަނ 

  .ެއޮފ ސް ޢިމ ރ ތުގެ މެއިންޓަނަްނސް އެންމެހ  މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވ 

  ަހަމަޖައްސަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހުއްދަ ހަމަޖައްސައިދިނުމ އި، ހައުސިން މިނިސްޓްރ ން ދޮރުތަކުގެ  އޮފ ސް ހުޅުވ  ލެއްޕުމުގެ ހުއްދ

 ތްތަކަށް އެކަމުގެ ހުއްދަހޯދ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އެކްސެސް ހޯދަންޖެހޭ ފަރ 

 .ެއޮފ ހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ބޭުންނވ  އެންމެހ  ސްޓޭޝަނަރ ސް ފަދަ ތަކެތި ހޯދ  ދެވުނެވ 

 ްނެވެ.އެކި ސެކްޝަން ތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހ ތެރި ކަމ އެކު  ކުރެވު ،އޮފ ސް ހުޅުވ  ލެއްޕުމ އި، ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތ 
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  ެފަރ ތުްނ އެހެނިހެން އޮފ ސްތަކުން އިސްަނންގަވައިގެން އިންތިޒ މް ކުރެއްވި ބައެއް ސެމިނަރ، ވ ރކްޝޮޕް ފަދަ ބައްދަލު ވުންތަކުގައި އޮފ ހުގ

ޖަވ ބު ދިނުމުގެ  ބައިވެރިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމ ތުތައް ޙިއްސ  ކުރުމ އި، އެފަދަ ކަންކަމ އި ގުޅިގެން އޮފ ހަށް ލިބޭ ސިޓ ތަކަށް

 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

  ަމުންނ އި އޮފ ހުގެ މަސައްކަތް އިތުރުވެ އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަްތ ކުރެއްވޭނެ ޖ ގަ ހަމަޖައްސަން ޖެހިފައި ވުމ އެކު ޖ ގައިގެ ދަތިކ

ސ  އ އި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޙަވ ލު ބޭނުންވ ތ  އޮފ ސް ރި ސްޓްރަކްޗ ރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް އައި ޓ  ޑ   އިތުރު ޖ ގަ

 ކުރެވުނެވެ.

  ތައް ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްުޓނެވެ. އޮފ ހުގެ ޔައުމިއްޔ 

 .ެނޑުތައް ހިަމނައިގެން( ސްޓޮކް ފޮތަށް އެޅުެނވ  މިނިސްޓްރ ގެ ސްޓޮކްގައި ހުރި ހުރިހ  ތަކެތި )ފޮށިގަ

 

ނޑު މަސައްކަތްތައް 9191 950.  ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ  މައިގަ

 .ެއޮފ ސް ރި ސްޓްރެކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވ 

 ެހިފަިއވެއެވެ.ކު އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހަމަޖެއޮފ ހުގައި ގެންގުޅޭ ހިފ  ގެންގުޅޭ ތަކެތ ގެ ދަތިކަން ހުރުމ އ 

 ިފޭެނ އަރުޝ ފ އި ގުޅިގެން ދުވަސްވ  އޮފ ހުގެ ލިއުންތައް އ ކައިވް ކުރުމ އި ޖަމ  ކުރެވިފައިވ  ދުވަސްވ  ތަކެތ ގެ ތެރެއިން ބޭނުމެއް ނުހ

ށް ރޭވިފައި ތަކެއްޗ އި އެއްވެސް އަގެއް ނުލިބޭނެ ތަކެއެއްޗ އި އ ކައިވް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ލިޔެކިއުންތައް ަނއްތ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަ

 ވެއެވެ.

 ެއެވެ.އޮފ ހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ބޭުންނވ  ތަކެތި ފަސޭހަކަމ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރ ގޮތަށް ރޭވިފައިވ 

  .ެއޮފ ހުގެ ސައި ކޮޓަރި މަރ މ ތު ކޮށް ޖ ގަ އިތުރުކޮށް ފަރުނ ޗަރ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވެއެވ 

  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ދ  އެތަްނ އަލުން ރެނޮވޭޓް ހިންގ  އިމ ރ ތް ލިބިފައިވ ތ  އެތަނުގަިއ ޚ އްސަ މ ޓިންގ ރޫމްތަކެއް ހަ އެމް އައި ޓ  ޑ ސ

 ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. 
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 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް  .06

 )ޓްރަސްޓް ފަންޑް( ލިބުނު އ މްދަނ އ އި ހިނގި ޚަރަދު  060.

ޖުމްލަ އ މްދަނ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ ގެ   

 

 

 

 

ނޑު ކަންތައްތަކ އި، އެކަންތައްތަކަށް ިލބުނު ޖުމަލަ އަަދދު  ގައި އެވަނ އެވެ.މަތ އ މްދަނ ގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ލިބުނު މައިގަ  

  ު38,724,355.00ސ އެސްރ ރް ގޮތުގައި ލިބިފައިވ  ފައިސ ގެ އަދަދ 

  ެ6,959,300.00 އަދަދުސްޕޮންސ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ  ފައިސ ގ    

 

 ޚަރަދުވި ފައިސ ގެ ޖުމްލަ 

 

 

 

 

 

 

 

9102 

38,724,355.00 

9102 

6,178,262.49 
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 ލިބުނު އ މްދަނ އ އި ހިނގި ޚަރަދު  960.

 އ މްދަނ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ ގެ ޖުމްލަ 

 

 

 

 

 ގައި އެވަނ އެވެ. މަތ އ މްދަނ ގެގޮތުގައި ފައިސ  ލިބުުނ މައިގަޑު ކަންތައްތަކ އި، އެކަންތައްތަކަށް ލިުބނު ޖުމްލަ އަދަދު 

 

 ޚަރަދުވި ފައިސ ގެ ޖުމްލަ 

 

 

 

 

 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނުނު ބައެއް ޚ އްސަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޚަރަދުތައް  9102 360.

 ޕޮރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  ފަންޑް

 ގެސްޓްހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް  948,095.80            9102ބަޖެޓް 

 މޯލްޑިވްސް ވިސިޓަރ ސަރވޭ   991,000.00            ފަންޑް  ޓްރަސްޓް 

 މް ޑޭ ފ ހަގަކުރުން ވޯލްޑް ޓޫރިޒަ  4,419,960.02         ފަންޑް  ޓްރަސްޓް  

9102ބަޖެޓް    ސޭފްޓ  އެންޑް ސެކިއުރިޓ  އޯޑިޓް   109,924.50            

9102ބަޖެޓް   މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޜަމް ކޮންފަރެންސް   1,431,936.86         

9102ބަޖެޓް   އެންވައިރަމެންޓަލް އެސެސްމަންޓް  އިކޮނޯމިކް އެންޑް -އިނ ޝިލް ސޯށިއޯ  1,669,712.00         

 

9102 

- 

9102 

44,116,009.12 
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 ރިޕޯޓް ނިންމުން  .07

ހިންގުމުގައި ކުރެވިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވ ލެވިއްޖެކަމަށް  މި މިނިސްޓްރ  ވަނަ އަހަރު  9102މިރިޕޯޓުގައި 

 އުއްމ ދު ކުރަމެވެ.

ޔ ގެ އޮފ ހުން ކުރެވިފައިވ  ހުރިހ  ކަންތައްތައް ކުރުމ އި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤ ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއް މިރިޕޯޓުގައި ބަޔ ން

އަށް ދިމ ވެފައިވ  ބޮޑެތި  މިނިސްޓްރ  އަދި ސަރުކ ރުގެ އެހެން އޮފ ސްތަކުން ވެދެއްވ ފައިވ  އެހ ތެރިކަމަށް ނިހ ޔަތަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. އަދި މި

ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. މިދ އިރ  މިހ   ލަފ ފުޅަށް ޙ އްޞަމައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ދެއްވ ފައިވ  ފުރިހަމަ އިރުޝ ދ އި 

ރިކަމ އެކު ޝުކުރު ފުޅ ކޮށް ތަރައްޤ ކުރެވިފައިވަނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނ ޢަތުގެ އެއްބ ރުލެއްވުމ އި އެކުގައި ކަމަށްވ ތ ، އެފަރ ތަށްވެސް އިޚްލ ސްތެ

 ދަންނަވަމެވެ.

ނޑުގެ ދުޢ އަކ  ދިވެހިންނަކ  އަމ ންކަމ އި ސުލްޙަވެރިކަމ   އެކު ކުރިއަރ  ތަރައްޤ ވުމުގެ ހެޔޮ ނަސ ބ އި ވިސްނުން ލިބިފައިވ  އަޅުގަ

ސުބުޙ ނަހޫވަތަޢ ލ  މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރިމަގުގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ އައު އުސް މިންތަކެއް هللا ބައެއްކަމުގައި 

 ޙ ސިލްވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފ ޤު ދެއްވ ށިއެވެ. އ މ ން.
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ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އި، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް : 1 ޖަދުވަލު

ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދ ފައިވ  ރަށްރަށުގެ ލ ސް ހޯލްޑްރައިޓްސް އެހެން 

 ފަރ ތްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވ  ރިޒޯޓ އި ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމ ތު 
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ޓޫރިސްޓް ހޮޓ ، ޓްރެއިނިންގް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، : 2 ޖަދުވަލު

ޓްރ ންސިޓް ހޮޓ  އަދި ސިޓ  ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ ކުރުމަށް 

ކުއްޔަށްދ ފައިވ  ތަންތަން ތަރައްޤ ކޮށް ނިންމުމަށް ލުއިގޮތްތައް 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ލ ސް އެގްރިމެންޓްތަކަށްގެނެވޭ އިސްލ ހުތަކ އި 

 ރެވިފައިވ  އެމެންޑްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން ސޮއިކު 
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 94    ސަފްޙ  

 
 

 

 

 

 

ވަނަ  7ގެ ( ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު ) 22/9ޤ ނޫނު ނަންބަރު : 3 ޖަދުވަލު

ވަގަރު . ހުދުފުށި، ށ. އޮޅުވެލި، ޅ. ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން ކ 2އިޞްލ ޙުގެ 

އެޑެންޑަމުގެ ވައްކަރުގެ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވ  . އަދި ބ

 މަޢުލޫމ ތު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 95    ސަފްޙ  

 
 

 

 

 
 
 

ވަނަ  7ގެ ( ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު ) 22/9ޤ ނޫނު ނަންބަރު : 4 ޖަދުވަލު

 42ދިއްދޫފިނޮޅުގެ މުއްދަތު . ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން އދ 2އިޞްލ ޙުގެ 

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވ  އެޑެންޑަމުގެ  9102 އޮގަސްޓު  03އަހަރަށް އިތުރުކޮށް 

 މަޢުލޫމ ތު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9102އަހަރ  ރިޕޯޓް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 

 

 
  

 96    ސަފްޙ  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ތައް ޤަވ އިދު: އިޞްލ ޚު ކުރެވޭ 5 ޖަދުވަލު
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ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވ  ޓޫރިސްޓް  9102: 6 ޖަދުވަލު

 ފެސިލިޓ ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 

 

 

 

 

 

 

 


