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ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިނ މު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ޚުލ ސ   2020 4.1 21   

ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ  2020 .24 21   
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މުޙިއ މު ކަނ ތައ ތައ  ނ ގ ސެކ ޝަނ އިނ  ކޮއ ފައިވ  ނިވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕ ލޭ 2020 5.2 25   
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ވަނަ އަހަރު ހިނ ގުމަށ  ރޭވިފައިވ  މަސައ ކަތ ތައ   2020 8.2 38   
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   ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ އެޝުއަރަނ ސ  ޔުނިޓުނ  ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓީ 1202 .39 44
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ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އަލަށ  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވ  ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތަށ   2020 10.2 45   

ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނ ސ  ޔުނިޓުނ  ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ   2020 .310 48   

   

.11 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެނ ޑ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  49  

އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެނ ޑ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ހިއުމަނ  ރިސޯސ ، ޔުނިޓުނ  ކުރ  މަސައ ކަތ   11.1 49   

49 
ޔުނިޓުނ  ކުރ  މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ކުރު   ،ނޭޝަނަލ  އަދި  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޔުނިޓ ނ ޓަރއި 11.2

 ތަފ ސީލ  
 

50 
ވަނަ އަހަރު އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެނ ޑ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޔުނިޓުނ  ކުރެވިފައިވ  މުހިނ މު   2020 11.3

 ކަނ ތައ ތައ  
 

56 
ޓ ރީ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  އެނ ޑ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ރިލޭޝަނ ސ  ސެކ ޝަނ އިނ  ކުރަނ   އަހަރު އިނ ޑަސ  ވަނަ 2020 11.4

މަސައ ކަތ ތައ  ހަމަޖެހިފައިވ    
 

   

.12 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ   57  

ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރ  މަސައ ކަތ   12.1 57   

ތައ  ނ  ކުރެވިފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ޓުވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޔުނި  2020 .212 60   
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އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރ  މަސައ ކަތ   12.1 61   

16 ވަނަ އަހަރު އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރެވިފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ :  2020 12.2    

ނ މ ފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ ގެ ތެރޭގައި ކުރަނ  ނިވަނަ އަހަރު  2021 12.3 62   

.14 ޮޕލިޓިކަލ  އެފެއ ޒ  ޔުނިޓ   63  

މަސައ ކަތ ޮޕލިޓިކަލ  އެފެއ ޒ  ޔުނިޓ ގެ   14.1 63   

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވ  މުހިއ މު ކަނ ތައ ތައ   2019 14.2 63   

ތައ  / ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ޖަލ ސ  ދި ޕ ރމަނަނ ޓ  ސެކ ރެޓަރީގެ ދަތުރުފުޅުމިނިސ ޓަރ، މިނިސ ޓަރގެ ނ އިބު އަ 14.3 66   

ކުރައ ވަނ  ނިނ މަވ ފައިވ  މުހިއ މު ކަނ ތައ ތައ  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2020 14.4 70   

.15 އެޑ މިނ  ޔުނިޓ   71  

ނ ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު ވަނަ އަހަރު އެޑ މިނ  ސެކ ޝަނުނ  ކުރެވުނު މުހިއ މު ކަ  2020 15.1 71   

27 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ  ރޭވިފައިވ  މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތައ  2020 15.2    

.16 ފައިނޭނ ސ  ޔުނިޓ   73  

ލިބުނު އ މ ދަނީއ އި ހިނގި ޚަރަދު )ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ (  16.1 73   

ލިބުނު އ މ ދަނީއ އި ހިނގި ޚަރަދު  16.2 73   

.17 ރިޯޕޓ  ނިނ މުނ   74  

75 
ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓުތައ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ ދީފައިވ  ރަށ ރަށުގެ ލީސ    ،: ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވ  ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓ އ1ިޖަދުވަލު 

ލުކޮށ ފައިވ  ރިޒޯޓ އި ރަށ ރަށުގެ މަޢުލޫމ ތު ހޯލ ޑ ރައިޓ ސ  އެހެނ  ފަރ ތ ތަކަށ  ބަދަ  
 

ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު އެޑެނ ޑަމ ކުރެވިފައިވ  ސޮއި: 2ޖަދުވަލު  76   

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވ  ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު  2020: 3ޖަދުވަލު  77   

: ކަރަނ ޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 4ޖަދުވަލު  78   

 
ވ   ސ ވޮޕ  އުސޫލުގެ ދަށުނ  ރަށ  ކުއ ޔަށ ދޫކުރެވިފައިވ  ފަރ ތ ތަކ  އެކު އެގ ރިމަނ ޓ ގައި ސޮއިކުރެވިފައި : 5 ޖަދުވަލު

 ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  
 

ސެޓ ލ މަނ ޓ  އެގ ރިމެނ ޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  : 6 ވަލުޖަދު    

އެއ ބަސ ވުމުގައި ބަޔ ނ ކޮށ  އެގ ރިމެނ ޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  ޖޫރިމަނ  ހިނގ ނެކަމަށ   :7ޖަދުވަލު     

ނު ތަމ ރީމުތައ ޖެއ އި ރ އ ޖެއިނ  ބޭރުނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދެވު: ރ އ 8ވަލު ޖަދު 79   

ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ރީކޮށ ފައިވ  ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީސ ޓަނުއިރު ރަޖިނިމުވަނަ އަހަރު  2020: 9ގަދުވަލު  80   
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 ޕޯޓު ފެށުނ  ރި  .1

އަށ   هللا ޢ ލަމ ތަކުގެވެރި   ވަތަޢ ލ   މު  ދ ޙަމ ސުުބޙ ނަހޫ  ކައުނަިބއ ޔ   އަދި  ކުރަމެވެ.  ޙައ މަދުގެފ ނަށ އި ޝުކުރު 

 .އަޞ ހ ބުނ ނަށ  ޞަލަވ ތ އި ސަލ މ  ލެއ ވުނ  އެދި ދުޢ  ކުރަމެވެއެކަލޭގެފ ނުނ ގެ އ ލުނ ނ އި 

ހަރު   އަވަނަ  2021މަސައ ކަތ ތަކުގެ ޚުލ ޞ ގެ އިތުރުނ     ކޮށ ފައިވ  އިނ     މިނިސ ޓ ރީ މި  ވަނަ އަހަރު    2020މިރިޕޯޓުގައި  

 ކުރުމަށ  ރޭވިފައިވ  ަބއެއ  މަސައ ކަތ ތައ  ހިމެނިފައިވ ނެއެވެ. 
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 އޮފީސ  ހިނ ގުނ   .2

 އޮފީސ  އުފެއ ދުނ   2.1

ވަނަ މ އ ދ ގެ )ބ( އިނ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ  ލިިބދީފައިވ  ބ ރުގެ   42ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  

ވަނަ މ އ ދ އިނ ، ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ  ލިބިދޭ   2ގެ    1ޖ. )އޮފިޝަލ  ކަނ ތައ ( ޗެޕ ޓަރ  68/1ނ ަބރު  ނަ  ނުދަށުނ ނ އި، ޤ ނޫ 

ތަނ ތަނ   ހިނ ގަމުނ ދިޔަ  ދަށުނ   އެމިނިސ ޓ ރީގެ  ކަލ ޗަރ އި  އެނ ޑ   އ ޓ ސ   ރިފޯމ   ލީގަލ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ދަށުނ ،  އިޚ ތިޔ ރުގެ 

އޭވިއޭޝަނ ެބހޭަބއި މިމިނިސ ޓ ރީއިނ  ނަނ ގަވައި، މިމިނިސ ޓ ރީގެ ނަނ  މިނިސ ޓ ރީ އި ސިވިލ ވަރައ ދަށަށ  ަބދަލުކުމިމިނިސ ޓ ރީގެ  

 2008ނޮވެމ ަބރ    13އ ޓ ސ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަރގެ ނަމަށ     ،އޮފ  ޓޫރިޒަމ  އެނ ޑ  ސިވިލ  އޭވިއޭޝަނުނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ 

  ގައި ވަނީ ަބދަލުކުރައ ވ ފައެވެ.

ވަނަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ     31ޖެނުއަރީ    2012މުނ ދިޔަ ޤައުމީ އަރުޝީފު  ނ  ހިނގަށު ދަމިމިނިސ ޓ ރީގެ

ކޮމިއުނިކޭޝަނ ގެ ދަށުނ  ހިނގަމުނ ދ  ތަނެއ ގެ ގޮތުގައި ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ  ހަމަޖައ ސަވައި ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ޓ ރ ނ ސ ޕޯޓ  އެނ ޑ  

ޤ ނޫނު މިމިނިސ ޓ ރީގެ   ނަވަ  132އަސ ސީގެ  ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ  ދަށުނ   އިޚ ތިޔ ރުގެ  ލިިބދޭ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ   މ އ ދ އިނ  

 ގައި އަލުނ  ހަމަޖެއ ސެވިއެވެ. 2012ފެބ ރުއަރީ  02މަސައ ކަތ  

ަބއެއ    އުފެދިފައިވ   ގުޅިގެނ   ޤ ނޫނުތަކ   ަބއެއ   އައި  ވުޖޫދަށ   ފަހުނ   ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  އައު  މުއައ ސަސ ތަކުގެ އަދި 

މިމިނި ތުގެކަމަސައ  ތެރޭގައި  ަބއެއ    ކުރަމުނ ދިޔަ  އިނ ފޮމޭޝަނުނ   އޮފ   ޑިޕ ޓ މަނ ޓ   ގެނ ދިޔަ  ހިނގަމުނ   ދަށުނ   ސ ޓ ރީގެ 

ތަކެއ  މަސައ ކަތ ތައ  ހިމެނޭތީ ސަރުކ ރުގެ ވަކި އިދ ރ އެއ  ޤ އިމ ކުރައ ވައިގެނ  ކުރަނ  އެކަށީގެނ ވ ހައި ފުޅ  ދ އިރ އެއ ގެ މަސައ ކަތ 

ތެމަސަގެ  އެޑިޕ ޓ މަނ ޓ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  އ ކަތ ތަކުގެ  ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ފ ހަގަކުރައ ވައި  ނެތ ކަނ   ވަނަ   116ރޭގައި 

އޮފ   ޑިޕ ޓ މަނ ޓ   ހިނގަމުނ ދިޔަ  ދަށުނ   މިމިނިސ ޓ ރީގެ  ދަށުނ   އިޚ ތިޔ ރުގެ  ލިިބދޭ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ   މ އ ދ އިނ  

 ރިޒަމ ، އ ޓ ސ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަރ ފެށިގެނ  އުވ ލެއ ވުމ އި ގުޅިގެނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫ  ނ އި  2012ނޮވެމ ަބރ    25ޝަނ   އިނ ފޮމޭ

ތަނ ތަނަކީ،   ޙަވ ލުކުރެވިފައިވ   އ ޓ ސ ހިނ ގުނ   ދި  ފޮރ  ސެނ ޓަރ  އޮފ  ، ކުތުުބޚ ނ   މީއުޤަ، ނޭޝަނަލ   ިބއުރޯ  ނޭޝަނަލ  

 ޑިޕ ޓ މަނ ޓ  އޮފ  ހެރިޓޭޖ ކަމުގައި ހަމަޖެއ ސެވިއެވެ.، ކ ލެސިފިކޭޝަނ 

ވ  ނަގަނ ރިއ ޔ އަށ  ލިިބވަޑައިވަނަ މ އ ދ ގެ )ހ( އިނ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫ  116ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  

 2013ހަމަޖެއ ސެވުމ ގުޅިގެނ ،    އި އެވުޒ ރ ތަކުގެ ދަށުނ  ހިނގަމުނ ދ  ތަނ ތަނ  އަލުނ ގެ ދަށުނ ، ސަރުކ ރުގެ ވުޒ ރ ތަކ އިޚ ތިޔ ރު
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ނަނ     17ނޮވެނ ަބރު   ކަލ ޗަރ"ގެ  އެނ ޑ   އ ރޓ ސ   ޓޫރިޒަމ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ   " ފެށިގެނ   ދުވަހުނ   އޮފ  ވަނަ  "މިނިސ ޓ ރީ 

އެމަށ ނަ  ޓޫރިޒަމ "ގެ ކުރައ ވައި،  ަބދަލު  ލި  މަސައ ކަތުގެ  މިނިސ ޓ ރީގެ  ގެނ ނަ ތ ރީޚުނ ފެށިގެނ   ަބދަލުތައ   ަބއެއ   ވައި ސ ޓަށ  

ދަވ  ގެނ    އ ރޓ ސ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަރ އި މީޑިއ  އ ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތައ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޔޫތު އެނ ޑ  ސ ޕޯރޓ ސ އިނ  ބަލަހައ ޓަވަމުނ 

ހަމަޖެ އައ ސެވިއެވެގޮތައ   ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  އޭގެ  ދި.  ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ފަހުނ   މ އ ދ އިނ   132  ވަނަ 

ދަށުނ    އިޚ ތިޔ ރުގެ  ލިިބވަޑައިގަނ ނަވ   މަސައ ކަތ   ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ   ަބދަލު ގައި    2014ޖެނުއަރީ    07މިމިނިސ ޓ ރީގެ 

އޭގެ  ކުރެއ ވެވިއެވެ. ޖުމ ހޫއަދި  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ޔ ރިއ ފަހުނ   އިނ    116ގެ  )ހ(  މ އ ދ ގެ  ވަނަ 

ދަށުނ ، އިޚ ތިޔ ރުގެ  ލިިބވަޑައިގަނ ނަވ   ކޮމިއުނިކޭޝަނ    ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ   އެނ ޑ   ޓ ރ ނ ސ ޕޯރޓ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ 

ޤ ނޫނުއަ ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ގުޅިގެނ   ރަ  132ސ ސީގެ  އުވ ލެއ ވުމ   މ އ ދ އިނ   ޔ އަށ  ޖުމ ހޫރިއ ސުލ އީވަނަ 

މަސައ ކަތ    މިމިނިސ ޓ ރީގެ  ދަށުނ   އިޚ ތިޔ ރުގެ  ރީޖަނަލ  ގައި    2014ޖޫނ     19ލިިބވަޑައިގަނ ނަވ   ކުރައ ވަވ   ަބދަލު 

ކުރަ ދައެއަރޕޯޓ ސ އިނ   މިނިސ ޓ ރީގެ  މި  މަސައ ކަތ   ގެނ ދެވި  ގޮތަށ  އ ވަމުނ   ކުރ   ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ހަމަޖެއ ސެވި  ށުނ   އެވެ. 

ސަރަޙައ ދީ  ، ވަނަ މ އ ދ އިނ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ  ލިިބވަޑައިގަނ ނަވ  އިޚ ތިޔ ރުގެ ދަށުނ   132ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  އ ޔ ރިޖުމ ހޫ

 ،ދެވޭ ވައިގެ ޚިދުމަތ ތަކ އި  ރައ ޤީ ކުރުމ ެބހޭ ސިޔ ސަތު ކަނޑައެޅުމ އި، ސަރަޙައ ދީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަކުނ ތަވައިގެ ަބނދަރުތައ   

ޔަފ ރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔ ސަތު ކަނޑައެޅުމ އި، ވައިގެ ަބނދަރުތައ  ތަރައ ޤީކުރ ނެ ރަށ ތައ  ކަނޑައެޅުމ އި، ޅޭ ވި  ގުތަކ އެޚިދުމަތ 

ފަތުރުގެ ދ އިރ ގެ ޙ ލަތު އިނ ފ ރ ސ ޓ ރަކ ޗަރ ބިނ ކޮށ  ތަރައ ޤީ ކުރުމ އި، ރ އ ޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުއެަބނދަރުތަކަށ  ބޭނުނ ވ   

އަދިމިހ ތަނަށ   އެވެ.ވ ފައިވެއ ސައިނ  ފެށިގެނ  މި މިނިސ ޓ ރީގެ މަސައ ކަތ ތަކެއ ކަމުގައި ހަމަޖަ 2014 އޮގަސ ޓ  12 ދިރ ސ ކުރުމަކީ

ަބދަލުގެނެވިފައިވަނީ   ގެނެވުނު  ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  އެނ މެފަހުނ   ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ  އިނ  ވަނަ    116ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  )ހ(  މ އ ދ ގެ 

ލިިބ ދަށުނ ޑައިވަރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ އަށ   އިޚ ތިޔ ރުގެ  ގެނ ނަވ ފައިވަނީ  މިމިނިސ ޓ ރީގެ  ، ގަނ ނަވ   ަބދަލު   18މަސައ ކަތ ތަކަށ  

  ގައެވެ. 2019ނޮވެމ ަބރ 
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 އޮފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ   2.2

، ނ ގައި ވ ގޮތުގެ މަތި  (2019ނޮވެމ ަބރު    18)  PAR/88/2019/103-1ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ  އޮފީހުގެ ސިޓީ ނަނ ަބރު  

 މިމިނިސ ޓ ރީއ އި ޙަވ ލުކުރެވިފައިވ  މަސައ ކަތ ތައ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހޯދައި • އިތުބ ރު  ފަރ ތ ތަކުގެ  އިނ ވެސ ޓ ކުރ   ދ އިރ ގައި  ޝައުޤުވެރިވ   ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ފަރ ތ ތަކުނ   އިނ ވެސ ޓ ކުރ  

 މަތިނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ  ަބއ ޓަނ  ކުރުނ . ގޮތެއ ގެ 

ގޮތުގައި  ތުރުވެފަ  ރ އ ޖެއަކީ • މަނ ޒިލެއ ގެ  ކުރުމ އި،"ޕޮޒިޝަނ  "ރިކަމުގެ  ކަނ ކަމުގެ "  ބ ރޭނ ޑ "  ކުރަނ ޖެހޭ  ކުރުމަށ  

 އެނ މެހައި އުސޫލ ތައ  ކަނޑައެޅުނ .

 ލިޭބ އ މ ދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތ ތައ  ރ ވައި ހިނ ގުނ . ފަތުރުވެރިކަމުނ  ދައުލަތަށ  •

ހަދަނ ޖެހޭ • ހަދައިވ ޤަ  ފަތުރުވެރިކަމ ެބހޭގޮތުނ   ޤ ނޫނުތައ   ، ޢިދުތައ   ފަތުރުވެރިކަމ ެބހޭ  ހިނ ގުމ އި،  އެގަވ ޢިދުތައ  

 އެކުލަވައިލުމަށ  ޭބނުނ ވ  ފަނ ނީ އެހީ ފޯރުކޮށ ދިނުނ . 

އިޝ ތިހ  • ފަތުރުވެރިކަނ   ހަދައި،ރ އ ޖޭގެ  އުސޫލ ތައ   ޤަވ ޢިދުތަކ އި  ގެނ ގުޅެނ ޖެހޭ  ކުރުމުގައި  މިނ ގަނޑުތައ    ރު 

 ކަނޑައެޅުނ .

 ރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ  ތަރައ ޤީވަމުނ ދ  ގޮތ  ދިރ ސ ކޮށ ، ކަމ ެބހޭ ރިޕޯޓުތައ  ތައ ޔ ރުކުރުނ . ތުފަ •

ޓޫރިޒަމ  • އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ދަށުނ   ޤ ނޫނުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދޫކުރަނ ޖެހޭ ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ހުއ ދަ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ގެނ   ގައި 

 ރުނ .ކުދޫ ތަނ ތަނ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ  ދޫކުރަނ ޖެހޭ ހުއ ދަތައ 

ޤ  • ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޓޫދިވެހިރ އ ޖޭގެ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ދަށުނ   ހިނ ގަނީ  ނޫނުގެ  ތަނ ތަނ   ރަޖިސ ޓ ރީކުރ   ރިޒަމ ގައި 

އެއ  ގަވ އިދުތަކ   ޤ ނޫނުތަކ އި  އެކުލަވައިލައިދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ދަފ ތަރެއ   އެތަނ ތަނުގެ  ެބލުމ އި،  އެ  ، ގޮތަށ ތޯ  ޤަވ ޢިދުނ  

 ނ  ގެނ ދިއުނ .މު ޓަދަފ ތަރު ބަލަހައ 

ޔަށ  ދޫކުރ ނޭ އުޞޫލުތައ  ކަނޑައަޅައި، އެތަނ ތަނުގެ  މ އި، ރަށ ރަށ އި، ތަނ ތަނ  ކުއ ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ގީކުރުމަށ  ިބނ ިބ •

 ގަވ އިދުނ  އެ ދަފ ތަރު ބަލަހައ ޓަމުނ  ގެނ ދިއުނ .  ދަފ ތަރެއ  އެކުލަވައިލައި،

މަސައ ކަތ ފަތުރުވެ • ދ އިރ ގައި  ަބލަހައ ޓަމުނ     ރ ކުރިކަމުގެ  ދަފ ތަރު  އެ  ގަވ އިދުނ   އެކުލަވައިލައި،  ދަފ ތަރެއ   މީހުނ ގެ 

 ގެނ ދިއުނ . 
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ފަދަ ޙ ދިސ އެއ  މެދުވެރިވެއ ޖެ ހިނދެއ ގައި އެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތަށ  މެދުވެރިވެދ ނެ ޙ ދިސ ތަކުނ   ރައ ކ ތެރިވުމ އި •

ޙ ، ފުރ ނަ ސަލ މަތ ކުރުމ އި  އިނ ސ ނުނ ގެ ހަދަނ ޖެހޭ  އަކުނ ސ ދިއެފަދަ  ކުޑަކުރުމަށ ޓަކައި  ގެއ ލުނ ތައ   މ އ ދީ  ލިިބދ ނެ   

 ގަވ އިދުތަކ އި، ގައިޑ ލައިނ ތައ  ހަދައި ހިނ ގުނ . 

ޕ ލޭނ ތައ  އެކުލަވައިލައި،  ރ އ ޖޭގައި ޑޮމެސ ޓިކ  ޓޫރިޒަމ    • ތަރައ ގީކުރުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ ދިރ ސ ތައ ކޮށ ، އެކުލަވައިލަނ ޖެހޭ 

 ޕ ލޭނ ތައ  ތަނ ފީޒ ކުރުނ . އެ ގުޅިގެނ   ކ ތަމ ެބހޭ ފަރ ތ ކަ

ފަތުރު • ކުރަނ ޖެހޭ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ފުޅ ކުރުމަށ ޓަކައި  ތަރައ ޤީކޮށ   ދެމެހެއ ޓެނެވިގޮތަކަށ   ދިރ ސ ތ ކޮށ ،  ވެރިކަމުގެ ޞިނ ޢަތު 

 ގުނ .ޢަމަލީގޮތުނ  އެކަނ ތައ ތައ  ހިނ 

އިނ ފޮރމޭޝަ • ރެކޯޑުތައ ،  ޞިނ ޢަތ ގުޅޭ  ވަޞީލަތ ތަކުގެ  ޓެ  ނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޒަމ ނީ  މިނޫނ ވެސ   ކ ނޮލޮޖީއ އި 

 ރައ ކ ތެރިކޮށ  ެބލެހެއ ޓުނ .  ނުނ ހިފައިގެނ ޭބ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ   • ގަވ އިދުނ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ތައ ޔ ރުކޮށ ،  ރިޕޯޓ ތައ   ަބލަހައ ޓައި،  އެއ ކޮށ ،  ތަފ ސ ހިސ ުބ  ދ އިރ އ ގުޅޭ 

 ޝ އިޢުކުރުނ .

ނަނ ަބރު   • ޤ ނޫނު(ގެ  ޖޭއ ރ )ދިވެހި   2/99ޤ ނޫނު  ޓޫރިޒަމ ެބހޭ  ކަނ ކަނ     15ގެ  އެނ މެހައި  ހިމަނ ފައިވ   މ އ ދ ގައި  ވަނަ 

 ކުރުނ .

 ތަކ އި ގުޅިގެނ ، ޤ ނޫނީގޮތުނ  ހިނ ގަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުނ . މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ ގެ މަސައ ކަތ  •
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 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޔުނިޓ   .3

 ތަކަށ  އައިސ ފައިވ  ބަދަލު މު މަޤ   ރަޖިސ ޓ ރީގައިވ   13.

 މަޤ މ   ތ ރީޚ   އުނި  އިތުރު 

 ޕ ލޭނިނ ގ އޮފިސަރ 2020ޖޫނ   21 01 --
 ޕ ލޭނިނ ގ އޮފިސަރ 2020އޮގަސ ޓ   13 -- 01
 ޕ ރޮޖެކ ޓ  އޮފިސަރ  2020ސެޕ ޓެމ ަބރ  17 03 -
 ޕ ރޮޖެކ ޓ  އޮފިސަރ  2020އޮގަސ ޓ   13 -- 03
ރޑިރެކ ޓަ 2020އޮގަސ ޓު  13 -- 07  
 ޑިރެކ ޓަރ   2019އޮގަސ ޓު  22 01 
 ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  އޮފިސަރ 2020އޮގަސ ޓު  13 -- 02
 ޕ ރޮގ ރ މ  އޮފިސަރ  2020އޮގަސ ޓު  13 -- 02
 ޓޫރިޒަމ  ރިލޭޝަނ  އޮފިސަރ 2020ސެޕ ޓެމ ަބރ  17 01 --
 ސ ޓެޓިސ ޓިކަލ  އޮފިސަރ  2020ސެޕ ޓެމ ަބރ  17 01 --
 ސ ޓެޓިސ ޓިކަލ  އޮފިސަރ 2019އޮގަސ ޓު  13 -- 01
 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 2020ޖޫނ   21 01 --
 ޕ ރޮގ ރ މ  އޮފިސަރ  2020އޮގަސ ޓު  13 -- 02
 ޕ ރޮގ ރ މ  އޮފިސަރ  2020އޮގަސ ޓު  13 -- 02
 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 2020ސެޕ ޓެމ ަބރ  17 01 --
 ޕ ރޮގ ރ މ  އޮފިސަރ  2020އޮގަސ ޓު  13 -- 01
 އިނ ޓަނޭޝަނަލ  ރިލޭޝަނ ސ  އޮފިސަރ 2020ޖޫނ   21 01 --
 ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ   2020އޮގަސ ޓު  13 -- 02
 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ  2020ސެޕ ޓެމ ަބރ  17 01 --
 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ  2020ޖޫނ   21 01 --
ރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަ    2020އޮގަސ ޓ  13 03 --  
 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ  2020އޮގަސ ޓު  13 -- 03
 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  އޮފިސަރ  2020ސެޕ ޓެމ ަބރ 17 -- 01
 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  އޮފިސަރ  2020ސެޕ ޓެމ ަބރ  17 01 --
 ޕ ރޮކިއުމެނ ޓ  އޮފިސަރ  2020އޮގަސ ޓު  13 -- 03
 ޕ ރޮކިއުމެނ ޓ  އޮފިސަރ  2020ސެޕ ޓެމޮަބރ  17 02 --
-- 10  ފިނޭނ ސ  އޮފިސަރ 2020ޖޫނ   21 
 އެކައުނ ޓ ސ  އޮފިސަރ   2020ސެޕ ޓެމ ަބރ  17 -- 02
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 އެސިސ ޓެނ ޓ  އެކައުނ ޓ ސ  އޮފިސަރ   2020އޮގަސ ޓު  13 -- 01
 ކޮމ ޕިއުޓަރ ޓެކ ނީޝިއަނ   2020އޮގަސ ޓ   13 -- 01
 އެސިސ ޓެނ ޓ  ކޮމ ޕިއުޓަރ ޓެކ ނީޝިއަނ   2020ޖޫނ   21 01 --
 އެސޯސިއޭޓ  ލީގަލ  ކައުނ ސިލ    2020އޮގަސ ޓ   13 01 --
 ލީގަލ  އެސިސ ޓެނ ޓ   2020އޮގަސ ޓ   13 -- 01
 ލީގަލ  އޮފިސަރ  2020ސެޕ ޓެމ ަބރ 17 -- 01
ލީގަލ  އޮފިސަރ ސީނިއަރ  2019އޮގަސ ޓ   13 -- 02  

 

 ސެކ ރެޓެރީ އިނ  ފެށިގެނ  މަތީގެ މަޤ މުތަކަށ  އައިސ ފައިވ  ބަދަލު    3.2

 ޒީފ  ދެވުނު މަޤ މުތައ : ށ  ވަ އަލަ 

އޮފިސަރ ▪ ރިސޯސ   މަހިއުމަނ   ފުވައ މުލައ   /  ވިލެޖ   ،މުޤ ގެ    އަށ     05ރަޟިއ ޔ   މަރ ޔަމ   އަލ ފ ޟިލ   ،ޏ. 

 ގައި ދެއ ވިއެވެ.  2020 ޖެނުއަރީ

  ނ  ފ ޠިމަތު މައިޝ ޟިލ   އަލ ފ ، ތ. ހިރިލަނ ދޫ ، ގުލ ފ މ ގެމު /  ޤ ގެ މައެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރސީނިއަރ   ▪

 ގައި ދެއ ވިއެވެ.  2020 ފެުބރުއަރީ 20ށ  އަ

ޑިރެކ ޓަރ ▪ މައެސިސ ޓެނ ޓ   މ ލެ  /  10-20  4ސިނަމ ލެ  މ ،  ޤ ގެ  ޝިފ އަލ ފ ޟިލ   ، ކ.   19އަށ   ފ ޠިމަތު 

 ގައި ދެއ ވިއެވެ. 2020 ފެުބރުއަރީ

  2020  މ ރޗ   08  ށ އަ  ޤިބ ތިއ ޔ  ސަލީމ   އަލ ފ ޟިލ ، ގއ. ކޮލަމ ފުށި، ޕޫލ ވ ދީމު /  ޤ ގެ މަލީގަލ  އޮފިސަރ ▪

 ގައި ދެއ ވިއެވެ.

އެސިސ ޓެނ ޓ  ▪ މަލީގަލ   /  ޤ ގެ  އޭދަފުށި ، ހުސ ނުހީނ ގެމު  ރަމީޒަ   ލ އަލ ފ ޟި  ބ.   އޮކ ޓޯަބރ  04ށ   ޙުސައިނ  

 ދެއ ވިއެވެ.ގައި 2020

މަޤ މު / މ. ލިލީޒ ، ކ. މ ލެ އަލ ފ ޟިލ  މިނ ނ  ނ ފިޒަށ    ▪ ޑިސެމ ަބރ    21އެސޯސިއޭޓ  ލީގަލ  ކައުނ ސެލ ގެ 

 ގައި ދެއ ވިއެވެ. 2020

އަލ ފ ޟިލ  އ މިނަތު އައިރީނ  ޒަކަރިއ ޔ  ހުޅުމ ލެ  ، 62ޖީ    01ޕ ރޮޖެކ ޓ  އޮފިސަރގެ މަޤ މު / ހުޅުމ ލެ ފ ލެޓ    ▪

 ގައި ދެއ ވިއެވެ. 2020ޑިސެމ ަބރ  21އަށ  
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މަދު އަށ  / އ ޒ ދު، ހދ. ނޮޅިވަރަނ ފަރު، އަލ ފ ޟިލ  އަޒުރ  އަޙ   ސީނިއަރ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  އޮފިސަރގެ މަޤ މު ▪

 ގައި ދެއ ވިއެވެ. 2020ޑިސެމ ަބރ  27

 : ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ވަޒީފ  ދެވުނު މަޤ މުތައ  

މ ދަޑު، ދިރ ސ  / ޏ. ފުވައ މުލައ  އަލ ފ ޟިލ  ޤުސައ ޔު އިބ ރ ޙީމ  ކަސ ޓަމަރ ރިލޭޝަނ ސ  އޮފިސަރގެ މަޤ މު،   ▪

 ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ. 2020ޖެނުއަރީ  26މުޙައ މަދައ  

 26، ކ މީނީޕޫލ ގެ / ސ. ހިތަދޫ، އަލ ފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ދިޔ މ އަށ   ސ  އޮފިސަރގެ މަޤ މުކަސ ޓަމަރ ރިލޭޝަނ  ▪

 ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ. 2020ޖެނުއަރީ 

 26ރ ރިލޭޝަނ ސ  އެގ ޒެކެޓިވ ގެ މަޤ މު، ކަީބލ ގެ /  ހދ. ކުޅުދުއ ފުށި އަލ ފ ޟިލ  ޝަހީދ  ޢަލީ އަށ   ކަސ ޓަމަ ▪

 ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ. 2020ޖެނުއަރީ 

މަޤ މުފޮ ▪ ފިނިފެނ މ ގެޓޯގ ރަފ ރގެ  މަޑިފުށިތ  /، ،  އަށ     .  ޝަޔ ޙ ،  ގައި    2020ޖެނުއަރީ    26ޙުސައިނ  

 ހަމަޖެއ ސުނެވެ.

  2020ޖެނުއަރީ    30 ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ ގެ މަޤ މު، ރަނ ކޮކ ގެ، / ވ. ފެލިދޫ ޙުސައިނ  ސިރ ޖ  އަށ   ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ▪

 ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ.

ޖެނުއަރީ   30ދޫ، / ފ ޠިމަތު ހިމ  މުޙައ މަދު ވަޙީދު އަށ   ގެ މަޤ މު، ދިވެހި، ސ. ފޭމ ކެޓިނ ގ ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  ▪

 ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ. 2020

ސަލ ޓަނ ޓ ގެ މަޤ މު، އަބ ހަރީގެ، ޅ. ހިނ ނަވަރު އަލ ފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ވަފ  މުޙައ މަދު މަނިކު ފައިނޭނ ޝަލ  ކޮނ  ▪

 ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ. 2020ފެުބރުވަރީ  16އަށ  

މަޤ މު ▪ ޑައިރެކ ޓަރގެ  އަށ   މއ، ކ ރިއޭޓިވ   ޙަސަނ  ސައީދު  އަލ ފ ޟިލ   މ ލެ  ކ.   / ފެުބރުވަރީ    04. ސީގަލ  

 .ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ 2020
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 މ ތައ :  ޤ  ބަދަލުކުރެވުނު މަ 

އޮފިސަރ • ހުނ ނެވިޤ މަ  ޕ ލޭނިނ ގ  މ މިގިލި  ،ސ ޓަރލައިޓ   މުގައި   25 ،އިޔ ޒުهللا ޢަބ ދު  އަލ ފ ޟިލ   އދ. 

 .މަށ  ަބދަލުކުރެއ ވިއެވެޤ މަ ގެ 2އެމ . އެސ .  ޕ ލޭނިނ ގ އޮފިސަރގައި މިމިނިސ ޓ ރީގެ  2020 ރީފެުބރުވަ

އެސިސ ޓެނ ޓ  • މަލީގަލ   ހުނ ނެވި  ޤ ގެ  ކޮމަނ ޑޫ/    ސިތުރ މުގައި  އިބ ރ ހީމ   އަލ ފ ޟިލ ، ށ.   ލީގަލ   އުސ  

 ގައި ަބދަލުކުރެއ ވިއެވެ. 2020 ފެުބރުވަރީ 25 މަށ ޤ މަ ގެއޮފިސަރ

އޮފިސަރލިކޮ • އޮޑިޓިނ ގ  ހުނ ނެވިމުޤ މަ  4ޖީ.އެސ     ޓީ  މ ލެ / ،ދޮނ ބިލެތ ގެ ގައި  ފ ޠިމަތު އަލ ފ ޟިލ   ، ކ. 

އެސ     އަޙ މަދުސިނ ޔ    އެމ .  އޮފިސަރ  އޮޑިޓިނ ގ  މަށ  ޤ މަގައި    2020ފެުބރުވަރީ    24  މަޤ މަށ   2ކޮލިޓީ 

 .ަބދަލުކުރެއ ވިއެވެ

މަޤ މު • އޮފިސަރގެ  އެކައުނ ޓ ސ   މިލަދޫއެސިސ ޓެނ ޓ   ގުލ ފ މުގެ، ނ.   / ހުނ ނެވި  ޙުސައިނ   ،ގައި  އަލ ފ ޟިލ  

 ގައި ަބދަލުކުރެއ ވިއެވެ. 2020އޮކ ޓޯަބރު  11މަޤ މަށ   2އެމ .އެސ  މަދީޙު އަޫބަބކުރު، ފައިނޭނ ސ  އޮފިސަރ 

ފ ޠިމަތު ލ   އަލ ފ ޟި، ތ. ހިރިލަނ ދޫ، ގުލ ފ މ ގެ/    ގައި ހުނ ނެވިމުޤ ގެ މަސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ •

 .ަބދަލުކުރެއ ވިއެވެމަށ  ޤ ގެ މަޕ ލޭނިނ ގ އޮފިސަރ ގައި މިމިނިސ ޓ ރީގ2020ެ ޑިސެނ ަބރ 2 މައިޝ ނ 

  ވަޒީފ އިނ  ވަކިކުރެވުނު މުވައ ޒަފުނ :  

ނަމ ަބރ   • ފ ލެޓ   ހުޅުމ ލެ  ހުނ ނެވި  މަޤ މުގައި  އޮފިސަރ  ލީގަލ   ޢިއ ފ  ، 139.2.04އެސިސ ޓެނ ޓ   އަލ ފ ޟިލ  

 ގައި ވަޒީފ އިނ  ވަކިކުރި. 2020ފެުބރުވަރީ  05ނ  އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެ މުހައ މަދު

 އެދިވަޑައިގަތުމ އި  މޫސ   ނަދ   އަލ ފ ޟިލ   ހިތަދޫ،.  ސ/    ހައުސ ،  މ ވެލ   ހުނ ނެވި  މަޤ މުގައި  އޮފިސަރ  ލީގަލ  •

 .  ވަކިކުރި ވަޒީފ އިނ  ގައި 2020 ފެުބރުވަރީ 06 ގުޅިގެނ 

އަލިމުޤ މަ  އޮފިސަރގެ  ޕ ލޭނިނ ގ • ހުނ ނެވި  ޝަރުމ  ގައި  ފ ޠިމަތު  އަލ ފ ޟިލ   ތިމަރަފުށި،  ތ.   /   މަސ ގެ، 

 ގައި ވަޒީފ އިނ  ވަކިކުރި. 2020ޖުލައި   12އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ  

  ޙަނީފ  ލެ، އަލ ފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ސޫޒަނ މ .  ކ/    އ އަލި .  ވ  ހުނ ނެވި  މަޤ މުގައި  ސެކ ރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަނ ޓ  •

  ވަޒީފ އިނ  ވަކިކުރެވުނު.ގައި 2020 ރއޮކ ޓޯަބ 15

ޢަބ ދުލ ހ ދީ  ޤ މަ  އޮފިސަރގެ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  • އިޝ ރ   އަލ ފ ޟިލ   ހިތަދޫ،  ލ.  ޕެލަސ ،  ހުނ ނެވި  މުގައި 

 ގައި ވަޒީފ އިނ  ވަކިކުރި.  2019ޑިސެނ ަބރު   17އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ  
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  15މުޙައ މަދު އަލ މ ސ  ޝަރީފ   ، އުލ ފަތު / ސ. ފޭދޫ،  ނެވިނ އެސިސ ޓެނ ޓ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  އޮފިސަރ މަޤ މުގައި ހު •

 ގައި އެދިވަޑަގަތުމ އިގުޅިގެނ  ވަޒީފ އިނ  ވަކިކުރެއ ވި. 2020މ ރޗ  

އަލ ފ ޟިލ  ޝަޙީދ   • ކުޅުދުއ ފުށި،  / ހދ.  ކަީބލ ގެ  ހުނ ނެވި  މަޤ މުގައި  ގެ  އެގ ޒެކެޓިވ   ރިލޭޝަނ   ކަސ ޓަމަރ 

 ނ  ވަކިކުރެއ ވި ގައި ވަޒީފ އި 2020ޖޫނ   30 ނ ޢަލީ އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެ

މަޤ މުނ ކަސ  • އޮފިސަރގެ  ރިލޭޝަނ ސ   ޤުސައ ޔު ، ޓަމަރ  އަލ ފ ޟިލ   ފުވައ މުލައ   ޏ.   / ދިރ ސ   މ ދަޑު، 

 ގައި ވަޒީފ އިނ  ވަކިކުރެއ ވި. 2020ޑިސެމ ަބރު   06މުޙައ މަދު އެދިވަޑައިގަތުމ އި ގުޅިގެނ  އިބ ރ ޙީމ  

 : އިސ ފައިވ  ބަދަލުތައ  އަ  ކަށ  މުތަ ޤ  ސިޔ ސީ މަ 

 2020ފެުބރުވަރީ    04ނ އިުބގެ މަޤ މު މ ވިނަ / ހދ. ކުޅުދުއ ފުށި، އަލ ފ ޟިލ  މުޙައ މަދު އ ތިފަށ   މިނިސ ޓަރގެ   •

 ގައި ދެއ ވި.

މަ • ޑިރެކ ޓަރގެ  ނައިފަރު،    /  ވެލ ކަމ ގޭޓ މު،  ޤ އެގ ޒެކެޓިވ   ފެުބރުވަރީ    13  ޠައ ޔިުބ ޝަހީމަށ އަލ ފ ޟިލ   ޅ. 

 ދެއ ވި. ގައި 2020

 06މަޢުސޫމ  އަށ   هللا / ކ. މ ލެ، ޑރ. ޢަބ ދު  4336މިނިސ ޓަރ އޮފ  ޓޫރިޒަމ ގެ މަޤ މު، ދަފ ތަރު ނަމ ަބރ   •

 ގައި ދެއ ވި.  2020އޮގަސ ޓ  

ފަޒީލ    • އަލ ފ ޟިލ   ފޭދޫ،  / ސ.  ހުދުފިނިފެނ މ ގެ  މަޤ މު،  ޑިރެކ ޓަރގެ  އަށ   އަ އެގ ޒެކެޓިވ   އޮކ ޓޯަބރ    09ލީ 

 .ގައި ދެއ ވި 2020

ޢަބ ދުއެގ ޒެއަރ  ސީނި • އަލ ފ ޟިލ   ފޭދޫ،  ސ.   / ޑިއަރެސ ޓ   މަޤ މު،  ޑިރެކ ޓަރގެ    06ޝަރީފަށ   هللا ކެޓިވ  

 ގައި ދެއ ވި.  2020ޑިސެމ ަބރ 

މަ • އެސިސ ޓަނ ޓ ގެ  ޕަރސަނަލ   ހުނ ނެވި މުޤ މިނިސ ޓަރުގެ  ޢ އިޝަތު    ގައި  އަލ ފ ޟިލ   އޮމަދޫ  ތ.   / މޫނ ވިލ  

 .ވިކުރެއ ނ  ވަކިގައި ވަޒީފ އި 2020މ ރިޗު  18 ނަޝ 

  2020ޖުލައި    09ފ ޟިލ  ޢަލީ ވަޙިދު،  ބަނދަރު، ހދ. ކުޅުދުއ ފުށި، އަލ ، ނ މު ޤ މިނިސ ޓ ރ އޮފ  ޓޫރިޒަމ  މަ •

 . އިނ  ވަކިކުރެއ ވިވަޒީފ  ގައި

މަ • ޑިރެކ ޓަރގެ  ޕޮލިސީ  ޙައ ސ ނު  ނ މުޤ ސީނިއަރ  މުޙައ މަދު  އަލ ފ ޟިލ   މ ލެ،  ކ.   / ފަހިދޫ  ޖުލައި   09  ވ. 

 ކިކުރެއ ވި.ނ  ވަޒީފ އިގައި ވަ 2020



2020  އަހަރީ ރިޕޯޓ   ޓޫރިޒަމ   މިނިސ ޓ ރީ އޮފ      

 

 

 
  

  ސަފ ޙ  15 
  

 
 

  ސ ތަކުގައި ބަރިވެރިވެފައިވ  މުވައ ޒަފުނ ގެ ކޯ ސ ކޮލަރޝިޕ /ފެލޯޝިޕ /ނުވަތަ ޓ ރޭނިނ ގ    .33

 މަޢުލޫމ ތު 

 ޕީ.އޭ އެނުއަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ  ސެޝަނ   :ނަނ  ކޯހުގެ. ހ •

 ސަރއ މިނަތު ޝިއުނ  ަބޝީރު ، ލީގަލ  އޮފިމީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 އިޝ ރ  ޢަބ ދުލ  ޢަޒީޒ  ، ލީގަލ  އޮފިސަރ      

 ނަދ  މޫސ  ، ލީގަލ  އޮފިސަރ      

 CSTI (online)/  2020ޖެނުއަރީ  14 ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު:ނ. 

 

   15ޕ ރފޮމަނ ސ  އެޕ ރެއިޒަލ  ފޮރ ސުޕަރވައިޒަރސ  ެބޗ   ހ. ކޯހުގެ ނަނ : •

 ތިމަތު ނ ޒިޔ  ، ޑިރެކ ޓަރ ފ ފ : މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީ ަބއިވެރިވި ކޯހުގައި. ށ

 މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ                              

 މަރިޔަމ  ޝަރުމީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ            

  އ މިނަތު ނުޒ ލ  ޙަމީދު ، އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ                              

 CSTI (online)/  2020 ރމ ަބނޮވެ 25 ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު:. ނ

 

 ޕ ރިޕެރޭޝަނ  އޮފ  ފައިނޭނ ޝަލ  ސ ޓޭޓ މެނ ޓ  ހ. ކޯހުގެ ނަނ :  •

 އައިޝަތު ވަފ  ، ފައިނޭނ ޝަލ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ : ަބއިވެރިވި ށ. ކޯހުގައި 

 ޒައިނ  ޢަލީ ، އެކައުނ ޓ ސ  އޮފިސަރ                             

 CSTI (online) /   2020 މ ރޗ  04ދަތު: އ އި މުތަނ  ނ. ކޯސ  އޮތ 

 

  Awareness session against sexual harassment at the workplaceހ. ކޯހުގެ ނަނ :  •

 ޝުކުރ ނ  މުޙައ މަދު / ލީގަލ  އޮފިސަރ މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

  އޮފިސަރޓިވ  ޓ ރޭމިނިސ / ސީނިއަރ އެޑ   މުޙައ މަދު ޙައ ވ  ނަދ ރ      

 ޢ އިޝަތު ޝެނީނ  / އެޗ .އ ރ  އޮފިސަރ       
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 ފ ތިމަތު ޝައިހ  / ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ  އޮފިސަރ      

 ފ ތިމަތު ޒައިނ  / ކިއު.އޭ އޮފިސަރ     

 އައިޝަތު ޒިލ މ  / ކިއު.އޭ އޮފިސަރ      

 ޢ އިޝަތު އ ލިޔ  / އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ     

 ވ  އޮފިސަރމިނިސ ޓ ރޭޓި / އެޑ ޙުސިނ ލ  މުމިލ ނ  ޢަބ ދު     

 ފ ތިމަތު ނަސ މ  / އެސިސ ޓަނ ޓ  ކިއު.އޭ އޮފިސަރ      

 CSTI (online)   / 2020އޮގަސ ޓ   19ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

  Awareness session against sexual harassment at the workplaceހ. ކޯހުގެ ނަނ :  •

 ޝުކުރ ނ  މުޙައ މަދު / ލީގަލ  އޮފިސަރ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ : ހ މީ ވިަބއިވެރިށ. ކޯހުގައި 

  / ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ  މުޙައ މަދު ޙައ ވ  ނަދ ރ      

 ޢ އިޝަތު ޝެނީނ  / އެޗ .އ ރ  އޮފިސަރ       

 ފ ތިމަތު ޝައިހ  / ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ  އޮފިސަރ      

 ރފ ތިމަތު ޒައިނ  / ކިއު.އޭ އޮފިސަ      

 އައިޝަތު ޒިލ މ  / ކިއު.އޭ އޮފިސަރ      

 ޢ އިޝަތު އ ލިޔ  / އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ     

 ވ  އޮފިސަރމިލ ނ  ޢަބ ދުލ  މުޙުސިނ  / އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓި     

 ފ ތިމަތު ނަސ މ  / އެސިސ ޓަނ ޓ  ކިއު.އޭ އޮފިސަރ      

 CSTI (online)/  2020އޮގަސ ޓ   19ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

  Awareness session against sexual harassment at the workplaceހ. ކޯހުގެ ނަނ :  •

 ފ ތިމަތު ނ ޒިޔ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 އ މިނަތު ނުޒ ލ  ޙަމީދު ، އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ     

 ޢަލީ ޝިނ ނ  ، ޑިރެކ ޓަރ      
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 ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މަދުމުޙައ      

 CSTI (online)/  2020އޮގަސ ޓ   27ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

 Ethical Cultures for Self Transcending Valuesހ. ކޯހުގެ ނަނ :  •

 ޑިރެކ ޓަރ ،  މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 ދު ، އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރމީލ  ޙަ ނުޒ އ މިނަތު     

 CSTI (online)/  2020 ސެޕ ޓެމ ަބރު 16ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

 މ ލިއ ޔަތު ޤަވ ޢިދަށ  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރ މ  ހ. ކޯހުގެ ނަނ :  •

 ސަރ   ޒައިނ  ޢަލީ ، އެކައުނ ޓ ސ  އޮފި މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 ޙުސައިނ  މަދީޙު ، އެސިސ ޓަނ ޓ  އެކައުނ ޓ ސ  އޮފިސަރ       

 CSTI (online)/  2020ސެޕ ޓެމ ަބރު  13-18ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 ޢ އިޝަތު ވަފ  ، ފައިނޭނ ޝަލ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ    މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިކޯހުގައި  ރ.

 ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  ސިސ  ، އެ އަޙުމަދު އަީބރު އިސ މ ޢިލ      

 ޢަލީ ޝިނ ނ  ، ޑިރެކ ޓަރ      

 ފ ތިމަތު ނ ޒިޔ  ، ޑިރެކ ޓަރ     

 އ މިނަތު ނުޒ ލ  ޙަމީދު ، އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ     

 މ  ފިކ ރީ ، އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ އިބ ރ ހި     

 ޢ އިޝަތު ޢ ލިޔ  ، އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ        

 CSTI (online)/  2020 އޮކ ޓޯަބރ 06-10އ ދަތު: އި މުތަނ  ކޯސ  އޮތ  ބ.

 މަރިޔަމ  ޝަރުމީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިކޯހުގައި  ޅ.

 CSTI (online)/  2020އޮކ ޓޯަބރ  19-23ދަތު: ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ  ކ.

 

 Landscape  Navigating the New Normalހ. ކޯހުގެ ނަނ : •

 މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވި އިހުގަށ. ކޯ
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 Dhiraagu / 2020ޖޫނ   25ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

ނަނ : • ކޯހުގެ   Emotional Intelligence to Enhance your Mentality and Productivity at  ހ. 

Workplace 

 މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މ އި، ވަޒީފ : ނަ ހ ގެމީ ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 CSTI (online)/  2020އޮކ ޓޫަބރު  22ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

 Adapting to the new normal with technology: how ooredoo & Huawei Cloud  ހ. ކޯހުގެ ނަނ : •

can help 

 މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  : ޒީފ އި، ވަމީހ ގެ ނަމ  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 CSTI (online)/  2020ޖުލައި  22ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

 From Security to Trust ހ. ކޯހުގެ ނަނ : •

 މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 Dhiraagu/  2020ނޮވެމ ަބރު  18 ދަތު:މުއ  ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި

 

ނަނ : • ކޯހުގެ   Automating threat remediation and increase endpoint protection by VMware and Maxcom  ހ. 

Technologies 

 މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

  Maxcom / 2020ޑިސެމ ަބރު  14ތު: އ ދައި މުނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ 

 

 -Power your Potential with Dell Technologies & Maxcom VxRail Masterclass : ކޯހުގެ ނަނ ހ.   •

Maxcom 

 މުޙައ މަދު ނިޝ ނ  ޖަލީލ  ، ޑިރެކ ޓަރ  މީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 Maxcom/  2020ރު މ ަބޑިސެ 21ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 
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 Introduction to Tourism Management Course :ހ. ކޯހުގެ ނަނ  •

ކޯހުގައި   ވަޒީފ :    ަބއިވެރިވިށ.  ނަމ އި،  ރިލޭޝަނ ސ   މީހ ގެ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   އެސިސ ޓަނ ޓ    ، ލުބ ނ   މަރިޔަމ  

 އޮފިސަރ

 UNWTO (online)/  2021 ޑިސެމ ަބރ 31 – 2020ޖުލައި  1ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

  Introduction to Tourism-Industry Management (Self paced 4weeks training) :ހ. ކޯހުގެ ނަނ  •

ކޯހުގައި   ވަޒީފ :    ަބއިވެރިވިށ.  ނަމ އި،  ރިލޭޝަނ ސ   މީހ ގެ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   އެސިސ ޓަނ ޓ    ، ލުބ ނ   މަރިޔަމ  

 އޮފިސަރ

 އޮފިސަރ ރޗ  ، ރިސ އ މިނަތު މަނ ލ  މުސ ތަފ       

 ނަސ މ  ، އެސިސ ޓަނ ޓ  ކިއު.އޭ އޮފިސަރ ފ ތިމަތު      

 ފ ތިމަތު ސިނ ޔ  އަޙުމަދު ، ކިއު.އޭ އޮފިސަރ       

 އައިޝަތު ނަސީރު ، ކިއު.އޭ އޮފިސަރ     

 އަހުމަދު އުނައިސ  ، އެސިސ ޓަނ ޓ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ     

 UNWTO (online)/  2020ޑިސެމ ަބރު  31 –ރު މ ަބސެޕ ޓެ 14ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

  Rural Development & Community-based Tourism for Sustainable Recovery :ނަނ  ކޯހުގެ. ހ •

 މަރިޔަމ  ޝަރުމީލ  ، ޑިރެކ ޓަރމީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 ފިސަރ އ މިނަތު މަނ ލ  މުސ ތަފ  ، ރިސ ރޗ  އޮ     

 UNWTO (online)/  2020ޑިސެމ ަބރު  11ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 

 

   Handling, Coping and Dealing with COVID 19 :ހ. ކޯހުގެ ނަނ  •

 ޢަލީ ޝިނ ނ  ، ޑިރެކ ޓަރމީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 UNWTO (online)/  2020ލައި ޖު 30 – 2020ޖުލައި  21ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 
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ނަނ  • ކޯހުގެ   The New Normal with Sustainable Community – Based Eco – Tourism“ :ހ. 

Development”, 16th November – 2nd December 2020 / Online (TICA) 

 ސަރއިޔ ޒ  ، ޕ ލޭނިނ ގ އޮފިهللا ޢަބ ދުމީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 TICA (online)/ 2020ޑިސެމ ަބރު  2 – 2020ނޮވެމ ަބރު  16ތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: އޮ ސ ކޯ ނ.

 

 14th UNWTO Executive Training : ހ. ކޯހުގެ ނަނ  •

 ފ ތިމަތު ޝިފ  ، އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރމީހ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ :  ަބއިވެރިވިށ. ކޯހުގައި 

 UNWTO (online)/ 2020ޑިސެމ ަބރު   17 – 2020ރު ޑިސެމ ަބ 15ނ. ކޯސ  އޮތ  ތަނ އި މުއ ދަތު: 
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 ލީގަލ  ސެކ ޝަނ   .4

 މު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ޚުލ ސ  ހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިނ  ވަނަ އަ  2020 4.1

ޤ ނޫނު) 99/2 ނަނ ަބރު ޤ ނޫނު • ޓޫރިޒަމ ެބހޭ  ހުށަހަޅ އަށ   ( ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  އިޞ ލ ޙު ވަނަ    10ވ   ފައިމިނިސ ޓ ރީނ  
 ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖުލީހުނ  ފ ސ ކުރުނ .  ިބލު ގެނައުމުގެ

 
އެ މައ ސަލަތައ  ހައ ލުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ސެޓ ލ މަނ ޓ    މައ ސަލަތަކުގައި،  ދީފައިވ  ރަށ ރަށ އި ގުޅިގެނ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭކުއ ޔަށ  •

 ސޮއިކުރުނ .ގައި އެގ ރިމެނ ޓު

ނެގުމަ • ރަށ   ބޭނުމަށ   ސަރުކ ރުގެ  މެދުވެރިވެގެނ   ސަަބުބތައ   ބަދަލުކުރުމަށ     ށ ފަހުއެކި  ރަށ   ދަށުނ   އުސޫލުގެ  ސ ވޮޕ  
 އެދިފައިވ  ފަރ ތ ތަކ  އެކު އެގ ރިމަނ ޓ ގައި ސޮއިކުރުނ .

 
ރިޒޯ • ހުޓޫރިސ ޓ   ގުޅިގެނ  ޝަރީއަތަށ   ކަނ ތައ ތަކ އި  މިދ އިރ ގެ  އަދި  ތަކ އި  ދ ރީވުމ އި  ޓ   ޖަވ ުބ  މައ ސަލަތަކަށ   ށަހެޅޭ 

 . ތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ ފީހަށ  ޭބނުނ ފުޅުވ  އެހީލ  އޮނެރަޖެ މިފަދަ މައ ސަލަތަކުގައި އެޓަރނީ

އެގ ރިމެނ ޓ  • މ އ ދ ތަކ އިލީސ   ފަ  ގެ  އެގ ރިމެނ ޓ އި ޚިލ ފުވ   ލީސ   އެފަރ ތ ތަކުގެ  އެޅުމުގެގޮތުނ   ފިޔަވަޅު  ރ ތ ތަކ އިމެދު 
 ތަށ  ޖޫރިމަނ  ކުރުނ .އެއ ގޮ

 އ  ގެޒެޓުކުރުނ .ހުގެ ލަފ ފުޅ އި އެކީ ގެނެސ  އެ ގަވ އިދުތަ އޮފީނެރަލ ގަވ އިދުތަކަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިސ ލ ޙުތައ  އެޓަރނީ ޖެ •

ފެ • ކޮވިޑ ދުނިޔޭގައި  އެތެރެވ  އެނ މެހ  މީހުނ     19-ތުރެމުނ  އަނ ނަ  ފެނުމ އި ގުޅިގެނ ، ރ އ ޖެއަށ   ަބލި ދިވެހިރ އ ޖެއިނ  
 ކަރަނ ޓީނ  ކުރުމަށ ޓަކައި ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ަބއެއ  ރިޒޯޓުތައ  ކަރަނ ޓީނ  ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގުނ . 

 

 މު ކަނ ތައ ތައ  ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުހިނ    2020 4.2 

ރިޒޯޓ އި  • ޓޫރިސ ޓ   ރަށ ރަށުގެ    ރިޒޯޓުތައ  ޓޫރިސ ޓ     ، ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވ   ކުއ ޔަށ ދީފައިވ   ސ   ލީ ތަރައ ޤީކުރުމަށ  
 ރުނ . އ  ކު ކަތ ތަ މަށ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ  ކުރު ބަދަލު އެހެނ  ފަރ ތ ތަކަށ   ރައިޓ ސ   ހޯލ ޑ  

 

އެފަރ ތ ތަކަށ   ރިޒޯޓ ޓޫރިސ ޓ    ފަރ ތ ތަކުނ ،  ކުއ ޔަށ ދީފައިވ   ހިނ ގުމަށ   އެގ ރި  ތަރައ ޤީކޮށ   މަނ ޓ ގެ ކުއ ޔަށ ދިނުމަށ ކުރ  
މިނިސ ޓ ރީގަ މި  ދަށުނ   ޙައ ޤުގެ  ލިިބދޭ  އެފަރ ތ ތަކަށ   ަބދަލުކުރުމަށ   ޙައ ޤުތައ   ފަރ ތުގެ  ކުއ ޔަށ ހިފ   މިހ ރު ދަށުނ     އި 

 ގެ ދަށުނ ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ރަށ ރަށ  ކުއ ޔަށ ދިނުމަށ  ކޮށ ފައިވ  އެގ ރީމަނ ޓުރިސޯޓު  ޓ އި، ޓޫރިސ ޓ   ރިޒޯ  ކޮށ ފައިވ ޓަރީސ ރަޖި
ލިިބފައިވ ސ   ލީ ރައިޓ ސ   ސ   ލީ  ހޯލ ޑަރުނ ނަށ   ފަރ ތ ތަކަށ    2020ހޯލ ޑ   އެހެނ   ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މިރިޕޯޓުގެ  ސ   ލީ އެގޮތުނ     ަބދަލުކޮށ ފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމ ތު  އިތުރު  ރަށ ރަށުގެ  ރިޒޯޓ އި  ަބދަލުކޮށ ފައިވ   ރައިޓ ސ   ހޯލ ޑ  
 އެވަނީއެވެ.  ގައި 01ޖަދުވަލު  
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އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައ ޤީކުރުމަށ     ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓ ، ޓޫރިސ ޓ  ހޮޓ ، ޓ ރެއިނިނ ގ   • ރިޒޯޓ ، ޓ ރ ނ ސިޓ  ހޮޓ  

ތަނ  ނިނ މުމަށ   ތަރަ   ތަނ  ކުއ ޔަށ ދީފައިވ   ހަމަޖައ ސައިދިނުމަށ   އ ޤީކޮށ   އެގ ރިމެނ ޓ ތަކަށ ގެނެވޭ  ލުއިގޮތ ތައ   ލީސ  
 ނ . އިޞ ލ ޙުތަކުގައި ސޮއިކުރު 

 

އިތުރު މުއ ދަތު  ގެ  ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   ހަމަޖެއ ސުމަށ ޓަކައި  ފަސ ކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި   އިކުރުމަށ ލުއިގޮތ ތައ     ކުލި 
ދޫކޮށ ފައިވ  ތަނ ތަނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ދީފައިވ  މުއ ދަތު އިތުރުކޮށ ދިނުމ އި ކުއ ޔ އި    ޔަށ  ކުއ ބޭނުނ ތަކަށ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  "

ސޮއި  މަތިނ   އެއ ގޮތ ވ ގޮތުގެ  އ އި  ގަވ އިދު"  ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ  ފަސ ކޮށ ދިނުމުގައި  ތަކުގެ  އެޑެނ ޑަމ ކުރެވިފައިވ   ޖޫރިމަނ  
   ވެ.އެވަނީގައި އެ 02  ޖަދުވަލު  މަޢުލޫމ ތު މިރިޕޯޓުގެ

 
އަހަރަށ  ޓޫރިސ ޓު    49ވަނަ މ އ ދ ގެ ދަށުނ     9ވަނަ އިޞ ލ ޙުގެ    7)ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ    2/ 99ޤ ނޫނު ނަނ ބަރު   •

 އެގ ރިމެނ ޓ ގައި ސޮއިކުރުނ .   ރަށ  ކުއ ޔަށ ދޫކުރުމަށ  
 

ދަ   9ވަނަ އިޞ ލ ޙުގެ    7)ޓޫރިޒަމ ެބހޭ ޤ ނޫނު( ގެ    99/2ޤ ނޫނު ނަނ ަބރު   އަހަރަށ     49މުއ ދަތު    ށުނ ވަނަ މ އ ދ ގެ 
 ގައި އެވަނީއެވެ.  03ޖަދުވަލު   މަޢުލޫމ ތު މިރިޕޯޓުގެ ޑެނ ޑަމުގެކުރެވިފައިވ  އެއިތުރުކުރުމަށ  ސޮއި

 
މީހުނ     ރ އ ޖެއަށ  އެތެރެވ  އެނ މެހ  ބަލި ދިވެހިރ އ ޖެއިނ  ފެނުމ އި ގުޅިގެނ ،    19  -ނިޔޭގައި ފެތުރެމުނ  އަނ ނަ ކޮވިޑ  ދު  •

   އ  ކަރަނ ޓީނ  ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގުނ . ވެހިރ އ ޖޭގެ ބައެއ  ރިޒޯޓުތަ ދި   ކައި މަށ ޓަ ރަނ ޓީނ  ކުރު ކަ 
 

ކޮވިޑ ދު އަނ ނަ  ފެތުރެމުނ   ގުޅިގެނ ،    19-ނިޔޭގައި  ފެނުމ އި  ދިވެހިރ އ ޖެއިނ   އެނ މެހ ަބލި  އެތެރެވ   މީހުނ     ރ އ ޖެއަށ  
ޓީނ  ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވ  ރަށ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ   ރަނ އ  ކަރަނ ޓީނ  ކުރުމަށ ޓަކައި ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ަބއެއ  ރިޒޯޓުތަކަ

  ގައި އެވަނީއެވެ. 40ޖަދުވަލު   މިރިޕޯޓުގެ
 
އުސޫލުގެ   • ސ ވޮޕ   ނެގުމަށ ފަހު  ރަށ   ބޭނުމަށ   ސަރުކ ރުގެ  މެދުވެރިވެގެނ   ސަބަބުތައ   އެކި  ރަށ   ތަފ ތު  ދަށުނ  

 ކުއ ޔަށ ދޫކުރެވިފައިވ  ފަރ ތ ތަކ  އެކު އެގ ރިމަނ ޓ ގައި ސޮއިކުރުނ . 
 

ރަށ    ދަށުނ   އުސޫލުގެ  ސ ވޮޕ   ނެގުމަށ ފަހު  ރަށ   ބޭނުމަށ   ސަރުކ ރުގެ  މެދުވެރިވެގެނ   ސަަބުބތައ   އެކި  ތަފ ތު 
ގައި    05ޖަދުވަލު    ވ  ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  މިރިޕޯޓުގެކުއ ޔަށ ދޫކުރެވިފައިވ  ފަރ ތ ތަކ  އެކު އެގ ރިމަނ ޓ ގައި ސޮއިކުރެވިފައި

 އެވަނީއެވެ. 
  

ސަލަތައ  ހައ ލުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ސެޓ ލ މަނ ޓ   ކުއ ޔަށ ދީފައިވ  ރަށ ރަށ އި ގުޅިގެނ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކުގައި، އެ މައ   •
 އެގ ރިމެނ ޓުގައި ސޮއިކުރުނ . 

 

ހުށަހެޅިދ ނެ   މައ ސަލަތަކ އި  ހިނގަމުނ ދ   ހުށަހެޅި  ކޯޓަށ   ގުޅިގެނ   ރަށ ރަށ އި  އެ ކުއ ޔަށ ދީފައިވ   މައ ސަލަތަކުގައި، 
ޖަދުވަލު    މައ ސަލަތައ  ހައ ލުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ސެޓ ލ މަނ ޓ  އެގ ރިމެނ ޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  މިރިޕޯޓުގެ

 ގައި އެވަނީއެވެ.  06
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  ބިމު ކުލި ދެއ ކިފައިނުވ  ހިނގަމުނ ދ  ރިޒޯޓުތަކުނ  ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސ އ އި ޖޫރިމަނ  އަދަދު ބަހައިލައިގެނ   •
 އި ސޮއިކުރުނ . ދެއ ކުމަށ  އެއ ބަސ ވުމެއ ގަ 

 

އަދަދު   ޖޫރިމަނ   ފައިސ އ އި  ދައ ކަނ ޖެހޭ  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  ިބމު  ރިޒޯޓުތަކުނ   ހިނގަމުނ ދ   ދެއ ކިފައިނުވ   ކުލި   12ިބމު 
އަހަރަކަށ  % މުއ ދަތުގައި  ދޭ  ދެއ ކުމަށ   ަބހައިލައިގެނ   މުއ ދަތަށ   އެ    18މަސ ދުވަހުގެ  ހިނގ ނެކަމަށ   ޖޫރިމަނ   މަގުނ   ގެ 

 ގައި އެވަނީއެވެ.   07ޖަދުވަލު   އެއ ަބސ ވުމުގައި ަބޔ ނ ކޮށ  އެގ ރިމެނ ޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  މިރިޕޯޓުގެ
 

ނަނ ބަރު   • ކުއ ޔަށ     R-45/2020ގަވ އިދު  ބޭނުނ ތަކަށ   ދީ ށ  ދޫކޮ"ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ތަނ ތަނ   ފައިވ   ފައިވ  
އަށ    ގަވ އިދު  ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ  ފަސ ކޮށ ދިނުމުގައި  ޖޫރިމަނ   ކުއ ޔ އި  އިތުރުކޮށ ދިނުމ އި  އިޞ ލ ޙު    01މުއ ދަތު  ވަނަ 

 ރަނ  ފެށުނ .  ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ އިދަށ  ޢަމަލުކު 
 

ނަނ ަބރު   ދީފައިވ  "  R-45/2020ގަވ އިދު  ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ތަނ ތަނ   ދޫކޮށ ފައިވ   ކުއ ޔަށ   ޭބނުނ ތަކަށ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
އަށ    ގަވ އިދު  ކުއ ޔ އި ޖޫރިމަނ  ފަސ ކޮށ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ  ވަނަ އިޞ ލ ޙު ވަނީ   01މުއ ދަތު އިތުރުކޮށ ދިނުމ އި 

 ގައި ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ. 2020ނ  ޖޫ 22
 
ނަ ގަވ އިދު  • ކުއ ޔަށ ދޭ    R-60/2020ރު  ބަ ނ    ހެދުމަށ   ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   ހޮޓަލ އި،  ޓޫރިސ ޓ   ރިޒޯޓ އި،  "ޓޫރިސ ޓ  

ގަވ އިދަށ   ވަނަ އިޞ ލ ޙު ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެ   04ރަށ ރަށ އި ބިނ ބިމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަށ  ދެއ ކުމ އިބެހޭ ގަވ އިދަށ  
 ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ .  

 

ކުއ ޔަށ ދޭ   "   R-60/2020ަބރު  ނަނ ދު  ގަވ އި ހެދުމަށ   ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   ހޮޓަލ އި،  ޓޫރިސ ޓ   ރިޒޯޓ އި،  ޓޫރިސ ޓ  
ދެއ ކުމ އިެބހޭ  ކުލި ސަރުކ ރަށ   ިބނ ިބމުގެ  އަށ     ރަށ ރަށ އި  ވަނީ    04ގަވ އިދު  އިޞ ލ ޙު  ގައި   2020އޮގަސ ޓ     03ވަނަ 

 ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ.
 
ނަނ ބަރު   • ގަވ އިދަށ     R-111/2020ގަވ އިދު  ހިނ ގުމ ބެހޭ  ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   އިޞ ލ ޙު    02"ދިވެހިރ އ ޖޭގައި  ވަނަ 

 ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ އިދަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ .  
 

ލ ޙު ވަނީ  ޞ  އިވަނަ  02"ދިވެހިރ އ ޖޭގައި ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ  ހިނ ގުމ ެބހޭ ގަވ އިދަށ     R-111/2020ގަވ އިދު ނަނ ަބރު  
 ގައި ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ. 2020ނޮވެމ ަބރު  19

 

ނަނ ބަރު   • މިނ ގަނޑުތަކ ބެހޭ    R-27/2020ގަވ އިދު  ސަލ މަތީ  ހުނ ނަޖެހޭ  ތަނ ތަނުގައި  ހިނ ގ   ވިޔަފ ރި  "ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
 އިދަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ . ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ  ގަވ އިދު"  

 
ނަނ ަބރު   މިނ ގަނޑުތަކ ެބހޭ    R-27/2020ގަވ އިދު  ސަލ މަތީ  ހުނ ނަނ ޖެހޭ  ތަނ ތަނުގައި  ހިނ ގ   ވިޔަފ ރި  "ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 ގައި ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ. 2020އޭޕ ރިލ   17ގަވ އިދުވަނީ ގަވ އިދު" އަލަށ  މިނިސ ޓ ރީނ  އެކުލަވ ލުމަށ  ފަހު މި 
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ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ތަފ ސ ހިސ ބު ތައ ޔ ރުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވ  މަޢުލޫމ ތު ހޯދުމ ބެހޭ  "   R-39/2020ގަވ އިދު ނަނ ބަރު   •
 ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ އިދަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ . ގަވ އިދު"  

 

ނަނ ަބރު   ތައ   R-39/2020ގަވ އިދު  ތަފ ސ ހިސ ުބ  ޓޫރިޒަމ ެބހޭ  ހޯދުމ ެބހޭ "ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  މަޢުލޫމ ތު  ބޭނުނ ވ   ޔ ރުކުރުމަށ  
 ގައި ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ. 2020ޖޫނ   01ގަވ އިދުވަނީ ގަވ އިދު" ރިވައިސ ކުރުމަށ ފަހު މި 

 
ނަނ ބަރު   • ގަވ އިދު"  "  R-36/2020ގަވ އިދު  ބޭއ ވުމ ބެހޭ  ޙަފުލ   ކައިވެނި  ރަމ ޒީ  ގެޒެޓުކޮށ   ފަތުރުވެރިނ ނަށ   ގަވ އިދު 

 ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ . އެގަވ އިދަށ   
 

ނަނ ަބރު   މި   R-36/2020ގަވ އިދު  ރިވައިސ ކުރުމަށ ފަހު  ގަވ އިދު"  ޭބއ ވުމ ެބހޭ  ޙަފުލ   ކައިވެނި  ރަމ ޒީ  "ފަތުރުވެރިނ ނަށ  
 ގައި ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ. 2020ޖޫނ   01ގަވ އިދުވަނީ 

 
ނަނ ބަރު   • ދީފައިވ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  "  R-45/2020ގަވ އިދު  ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ތަނ ތަނ   ދޫކޮށ ފައިވ   ކުއ ޔަށ   ބޭނުނ ތަކަށ  

އަށ    ގަވ އިދު  ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ  ފަސ ކޮށ ދިނުމުގައި  ޖޫރިމަނ   ކުއ ޔ އި  އިތުރުކޮށ ދިނުމ އި  އިޞ ލ ޙު    01މުއ ދަތު  ވަނަ 
 ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ އިދަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ .  

 
ނަނ ަބރު  ގަވ  ދީފައިވ  "  R-45/2020އިދު  ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ތަނ ތަނ   ދޫކޮށ ފައިވ   ކުއ ޔަށ   ޭބނުނ ތަކަށ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

އަށ    ގަވ އިދު  ކުއ ޔ އި ޖޫރިމަނ  ފަސ ކޮށ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ  ވަނީ ވަނަ އިޞ ލ ޙު    01މުއ ދަތު އިތުރުކޮށ ދިނުމ އި 
 ކުރެވިފައެވެ.ގައި ގެޒެޓ  2020ޖޫނ   22

 
ނަނ ބަރު   • ކުއ ޔަށ ދޭ  "   R-60/2020ގަވ އިދު  ހެދުމަށ   ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   ހޮޓަލ އި،  ޓޫރިސ ޓ   ރިޒޯޓ އި،  ޓޫރިސ ޓ  

ވަނަ އިޞ ލ ޙު ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ އިދަށ     04ރަށ ރަށ އި ބިނ ބިމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަށ  ދެއ ކުމ އިބެހޭ ގަވ އިދަށ  
 ރަނ  ފެށުނ .  ޢަމަލުކު 

 
ނަނ ަބރު   ކުއ ޔަށ ދޭ   "   R-60/2020ގަވ އިދު  ހެދުމަށ   ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   ހޮޓަލ އި،  ޓޫރިސ ޓ   ރިޒޯޓ އި،  ޓޫރިސ ޓ  

ދެއ ކުމ އިެބހޭ  ކުލި ސަރުކ ރަށ   ިބނ ިބމުގެ  އަށ     ރަށ ރަށ އި  އިޞ ލ ޙު    04ގަވ އިދު  ގައި   2020އޮގަސ ޓ     03ވަނީ  ވަނަ 
 ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ.

 
ނަނ ބަރު   • ގަވ އިދަށ   "   R-111/2020ގަވ އިދު  ހިނ ގުމ ބެހޭ  ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   އިޞ ލ ޙު    02ދިވެހިރ އ ޖޭގައި  ވަނަ 

 ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ އިދަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ .  
 

ވަނީ  ވަނަ އިޞ ލ ޙު    02ެބހޭ ގަވ އިދަށ   ދިވެހިރ އ ޖޭގައި ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ  ހިނ ގުމ "  R-111/2020ގަވ އިދު ނަނ ަބރު  
 ގައި ގެޒެޓ ކުރެވިފައެވެ. 2020ނޮވެމ ަބރު  19
 

ނަނ ބަރު   • ޤ ނޫނު) 2/ 99ޤ ނޫނު  ޓޫރިޒަމ ބެހޭ  ގެނައުމުގެ    10އަށ   ( ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  އިޞ ލ ޙު  ގެޒެޓުކޮށ   ވަނަ  ޤ ނޫނު 
 އެޤ ނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ . 
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ނަނ ަބރު   • ޤ ނޫނު) 99/2ޤ ނޫނު  ޓޫރިޒަމ ެބހޭ  ވަނީ    10އަށ   ( ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ޤ ނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞ ލ ޙު    27ވަނަ 

 ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައެވެ.  2020ޑިސެމ ަބރ 
 

ނަނ ބަރު   • ބޭނުނ ތަކަށ "  R-45/2020ގަވ އިދު  ދީފައިވ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ތަނ ތަނ   ދޫކޮށ ފައިވ   ކުއ ޔަށ    
އަށ    ގަވ އިދު  ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ  ފަސ ކޮށ ދިނުމުގައި  ޖޫރިމަނ   ކުއ ޔ އި  އިތުރުކޮށ ދިނުމ އި  އިޞ ލ ޙު    02މުއ ދަތު  ވަނަ 

 ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ގެޒެޓުކޮށ  އެގަވ އިދަށ  ޢަމލުކުރަނ  ފެށުނ . 
 

ދީފައިވ  "  R-45/2020ނަނ ަބރު  ގަވ އިދު   ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ތަނ ތަނ   ދޫކޮށ ފައިވ   ކުއ ޔަށ   ޭބނުނ ތަކަށ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
އަށ    ގަވ އިދު  ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ  ފަސ ކޮށ ދިނުމުގައި  ޖޫރިމަނ   ކުއ ޔ އި  އިތުރުކޮށ ދިނުމ އި  އިޞ ލ ޙު    02މުއ ދަތު  ވަނަ 

 ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައެވެ.  2020ަބރު ޑިސެމ  28ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު ވަނީ 
 

ހޮޓ ، ސިޓީ ހޮޓ ، އަދި ޔޮޓ   އަލިފ ނުގެ ހ ދިޘ ތަކުނ  ރައ ކ ތެރިވުމަށ ، ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓ ، ޓ ރެއިނިނ ގ  ރިޒޯޓ ، ޓ ރ ނ ސިޓ    •
މަތިނ    އެއ ގޮތ ވ ގޮތުގެ  ލަފ ފުޅ އި  ޖެނެރަލ ގެ  އެޓަރނީ  ގަވ އިދު  ބެހޭ  ފިޔަވަޅުތަކ އި  އަޅަނ ޖެހޭ  ތަނ ތަނުގައި  ފަދަ  ބަނދަރު 

 އިވެއެވެ. އަލުނ  އެކުލަވ ލުމަށ ފަހު ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ އިޢުކުރުމަށ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ އޮފީހަށ  ފޮނުވ ފަ 

 

 އަހަރު ކުރުމަށ  ގަސ ދުކުރ  ކަނ ތައ ތައ    ނަ ވަ   1202  4.3. 

ހ ސިލ ކުރުމުގެ   • ލަނޑުދަޑިތައ   ސަރުކ ރުގެ  ގޮތުނ ނ އި  ހޯދައިދިނުމުގެ  ގޮތ ތަކެއ   ފަހި  ހިނ ގުމަށ   ދ އިރ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
އ ކަތ ކުރުމ އި އަލަށ   ސަމަމިނިސ ޓ ރީގައި އެކުލަވ ލ ފައިވ  ގަވ އިދުތަކަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިސ ލ ޙުތައ  ގެނައުމުގެ  ގޮތުނ ، މި  

 އެކުލަވ ލަނ  ކަނޑައަޅ ފައިވ  ގަވ އިދުތައ  އެކުލަވ ލުނ . 

ނ އި ގަވ އިދ އި އެއ ގޮތ ވ  ގޮތުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ މި ސިނ ޢަތަށ  އިތުރު މަނ ފ ތަކ އި ކުރިއެރުނ ތައ  ގެނައުމުގެ ގޮތުނ ، ޤ ނޫ  •
ކުއ ޔަށ ދިނު ފަޅުތައ   ިބނ ތަކ އި  ރަށ ތަކ އި  އެގ ރިމެނ ޓުތަކުގައި   ގެމުމަތިނ   އެ  ޑ ރ ފ ޓ ކުރުމ އި  އެގ ރިމެނ ޓުތައ   ލީސ  

 އ ކަތ ކުރުނ . ސޮއިކުރުމުގެ މަސަ

ހިނ ގަމުނ ގެނ ދ  ތަނ ތަނުގެ ތެރެއިނ ނ އި އަދި ރިސޯޓުގެ   • މިމިނިސ ޓ ރީނ  ފަތުރުވެރިކަމަށ  ކުއ ޔަށ ދޫކޮށ  ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި 
ތެރެ ތަނ ތަނުގެ  ތަރައ ޤީކުރ   މައ ސަލަތަކަށ     ނ އިގޮތުގައި  ތަނ ތަނުގެ  ފ ހަގަކުރެވިފައިވ   މައ ސަލަތައ   އެކި  ހައ ލެއ   އެކި 

 މައ ސަލަތައ  ހައ ލުކުރުނ .ހޭ މަސައ ކަތ ތައ ކޮށ  އެފަދަ ހޯދުމުގެ ކުރަނ ޖެ
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 ލޭނިނ  ސެކ ޝަނ  ޕ  .5

 ފ  ޕ ލޭނިނ ގ ސެކ ޝަނ  އިނ  ކުރ  މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ކުރު ތަޢ ރަ   15.

ސެކ ޝަޕ ލޭނިނ  ދެމެހެއ ޓެނިވި  ގ  ދިވެހިރ އ ޖޭގައި  މަސައ ކަތަކީ  މައިގަނޑު  ފަތުރުވެރިކަނ  ނ ގެ  ގޮތެއ ގައި 

މިފަދައިނ  ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ހުށައެޅޭ ހުށައެޅުނ ތައ  ދިރ ސ ކޮށ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި . ތަރައ ޤީކުރުމެވެ

ހުށަ މި  ކުރުމ އި  ފައެޅުނ ތައ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   މި    ށ ރ ތ ތަކަހުށައަޅ   ފޯރުކޮށ ދިނުމަކީ  އެހީތެރިކަނ   ބޭނުނ ވ  

މީގެ އިތުރުނ  ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކުރުމުގެ މަޝ ރޫޢުތައ  އިޢުލ ނ ކޮށ  . އ ކަތުގެ ވަރަށ ވެސ  މުހިނ މު ަބއެކެވެމަސަ

 . ނެވެއަދި ރޭވިގެނ ދަނީވެސ  ޕ ލޭނިނ ގ ސެކ ޝަނ ގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުގެ ތެރޭނ 
 

 ފައިވ  މުޙިއ މު ކަނ ތައ ތައ  ށ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕ ލޭނިނ ގ ސެކ ޝަނ އިނ  ކޮ   2020 5.2
 

 ވަނަ އަހަރު ބީލަމުގެ އުސޫލުނ  ކުއ ޔަށ  ދޫކުރުމަށ  ރަށ ރަށ އި ބިނ ތައ  ޢިއުލ ނ  ކުރުނ   2020 ( ހ ) 

 

ގުޅިގެނ    19-ކޯވިޑ  ރަށ ތައ     ީބލަމުގެ އުޞޫލުނ    މަތިނ ،މުގެޔ ގެ އެނ ގެވުރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ފެށިގެނ   ( ތ ރީޚުނ )އ އި 

ކޯވިޑ  މަޑުޖައ ސ ލެވިފައިވީނަމަވެސ ،  ީބލަމުގެ 19-ތަރައ ޤީކުރުނ   ރަށ ތައ   އަނ ނަނިވި  އައުމ އިއެކު،  ރަނގަޅުވަމުނ   ޙ ލަތު  ގެ 

 .  އުޞޫލުނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ހުޅުވ ލެވިފައިވެއެވެ

 

  

 ނ ަބރުސުމ ރު ނަ  ޅުތޮއަ ރަށުގެ ނަނ    ިބމުގެ ޮބޑުމިނ 

 1  ހއ އުލިގަނ  (އަކަފޫޓު 3875008)ހެކ ޓަރު  36

 2  ހއ ކެލ  (އަކަފޫޓު 864414)ހެކ ޓަރު  8.03

 3 ނ މަނަދޫ (އަކަފޫޓު 132،000)ހެކ ޓަރު  1.23

 4 ހއ އަލިދުއ ފަރުފިނޮޅު (އަކަފޫޓު 322917)ހެކ ޓަރު  03

 5 ހދ މުރައިދޫ ވައިކަރަ (އަކަފޫޓު 1614586.56)ހެކ ޓަރު  15

 6 ށ ކުޑަޅައިމެނ ދޫ (އަކަފޫޓު 1582295)ހެކ ޓަރު  14.70

 7 ނ ކުނ ނަމެލައި  (އަކަފޫޓު 925696)ހެކ ޓަރު  8.60
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 އުލިގަނ  . ހއ  (1
ކަނޑައަޅ ފައިވ   ( ހއ)ުބރީ  އުތުރު ތިލަދުނ މަތީ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ފަތުރުވެރިކަނ   ހެކ ޓަރުގެ  36އުލިގަމުގައި 

އެކުަބނ   ޔޮޓ ހޮޓަލެއ   ޓޫރިސ ޓ   ިބމުގައި   ބީލަމަށ    ދަރަކ އި  ހޯދުމަށ   ފަރ ތެއ   ހިނ ގ ނެ  . ހުޅުވ ލެވުނެވެ  ތަރައ ޤީކޮށ  
 .ނުވ ތީ އެ އިޢުލ ނ  ބ ތިލ ކޮށ ފައެވެ ނަމަވެސ ، އެ ިބޑަށ  އެކަށީގެނ ވ  ވަރަށ  ޝައުގުވެރިކަނ  ފ ޅުކޮށ ފައި

 
 ކެލ  . ހއ  (2

އައ ލައ ކަ ) 864،414ކުރުމަށ  ކަނޑައަޅ ފައިވ   ޤީ ރައ ރިކަނ  ތައި ފަތުރުވެކެލ ގަ (ހއ )ުބރީ  އުތުރުތިލަދުނ މަތީ  
އެިބމ ގުޅުވައިގެނ  ފަތުރުވެރިކަމަށ  ކަނޑައަޅ ފައިވ  ( ފަސ ދޮޅަސ  ހަތަރުހ ސ  ހަތަރު ސަތޭކަ ސ ދަ އަދި  ިބމ   އަކަފޫޓުގެ 

ސަރަޙައ ދުގައި   ހޯދުމަށ  މޫދުގެ  ފަރ ތެއ   ހިނ ގ ނެ  ތަރައ ޤީކޮށ   ހޮޓަލެއ   ހުޅު  ޓޫރިސ ޓ   އެ  . ވ ލެވުނެވެބީލަމަށ   އަދި 
ހުށަހެޅުނެވެ( ތިނެއ ) 3ބީލަމަށ    ކުރު. ިބޑ   އިވެލުއޭޝަނ   ީބލަމުގެ  ކުރިއަށ  އަދި  މިނިސ ޓ ރީއިނ   މަސައ ކަތ   މުގެ 

 . ވ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޭބފުޅުނ ގެ މަޢުލޫމ ތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެގެނ ދިއުމަށ  ކަނޑައަޅުއ ވ ފައި
 
 ރ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ ކ ޓަޑިރެ /ޝިނ ނ  އަލ ފ ޟިލ  އަލީ  (1
 ޓޫރިޒަމ ޑިރެކ ޓަރ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ    /އަލ ފ ޟިލ  މަރިޔަމ  ޝަރުމީލ   (2
  ލީގަލ  އޮފިސަރ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ  /އަލ ފ ޟިލ  ޝުކުރ ނ  މުޙައ މަދު  (3
  އ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ގެ ފަރ ތުނ  ޭބފުޅެ (4
 އ  ނ  ޭބފުޅެރިޓީގެ ފަރ ތުމޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯ (5
 

 . ކުނ ނަމަލައި . ކުޑަޅައިމެނ ދޫ އަދި ހދ . ވައިކަރަމުރައިދޫ، ހދ . އަލިދުއ ފަރުފިނޮޅު، ހދ . ހއ  (3
 04ީބލަމުގެ އުސޫލުނ  ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ  ކަނޑައަޅ ފައިވ  ރަށ ރަށުގެ ތެރެއިނ   

އިޢުލ ނ  ކުރެވުނެވެ 2020ޑިސެނ ަބރު   27ށ   ތަރައ ޤީކުރުމަރަށ  ފަތުރުވެރިކަނ   ( ހަތަރެއ ) ގެ އަދި އެ ރަށ ތަކު. ގައި 
 . ބީލަނ  ކުރިއަށ  ދ ނެ ގޮތުގެ ޓައިމ ލައިނެއ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 

 

 2020ޑިސެނ ަބރު  27 ބީލަނ  އިޢުލ ނ ކުރުނ  

 2021މ ރިޗު  04 – 2020ޑިސެނ ަބރު  31 ބީލަނ  ފޮތ  ވިއ ކުނ  

 2021ޖެނުއަރީ  5 ސެޝަނ    ނ މޭޝައިނ ފޮ

 2021މ ރިޗު  07 ބީލަނ  ހުށަހެޅުމުގެ ސުނ ގަޑި

 2021މ ރިޗު  25 ބީލަނ  ދިރ ސ ކޮށ  ނިނ މުނ  

 (ލެޓަރ އޮފ  އެވޯރޑ  ހަވ ލުކުރ  ތ ރީޚުނ  ފެށިގެނ )ދުވަސ   60 އެކުއުއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓ  ދެއ ކުމުގެ މުއ ދަތު
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 އެކުލަވ ލުނ  ވަނަ ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރޕ ލޭނ     05)ށ(  

ޞިނ ޢަތ    ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މިމިނިސ ޓ ރީއިނ   ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ ޓަކައި  ކުރިއަރުވ   ގޮތެއ ގައި  ދެމެހެއ ޓެނިވި 

ވަނަ އަހަރުނ  ފެށިގެނ   2013އަކީ  ބޭނުނ  ކުރަމުނ ދ  މައިގަނޑު އެއ  ޑޮކިއުމެނ ޓ  ކަމަށ ވ  ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރ ޕ ލޭނ 

ތައ  ތައ ޔ ރުކޮށ ފައިވ  ޕ ލޭނަކަށ ވެފައި ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރ ފަސ  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއ ދަ   ، ލަށ ރުގެ ނިޔަވަނަ އަހަ 2017

ޕ ލޭނ ގެ މުއ ދަތު ހަމަވެފައިވ އިރު، ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރ ޕ ލޭނ  ވިލަރެސ  ކުރުމ އި ފަސ  ވަނަ ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރ ޕ ލޭނ  

ޕ ލޭއެކުލަވ  އެ  ތައ ޔ ރުކުލައި  މިދަނ   މިމިނިސ ޓ ރީއިނ   މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ނެވެރުމަށ   ަބއިތައ  ގޮތުނ ،  މި. ނީ  ބޭނުނ ވ   ޕ ލޭނ އަށ  

ަބ އެ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ކަނޑައެޅި  ހ އ ސަ  ވަނީ ޓުނ   އިތަކަށ   ަބއ ދަލުވުނ ތައ   މަޝ ވަރ ކުރުމުގެ  އެކީ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓުނ ނ އި  ހޯދައި، 

ވަނަ  2020ގެ ަބލިމަޑުކަމ އި ގުޅިގެނ  ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރޕ ލޭނ  އެކުލަވ ލުމުގެ ކަނ ތައ ތައ ވަނީ   19-ޑ މަވެސ ، ކޯވިނަ. ޭބއ ވިފައެވެ

ނަމަވެސ ، ަބޖެޓުގެ ލިުބމުގެ ދަތިތަކެއ  ކުރިމަތިވެފައިވ ތީ ކުރިނ  އައ ޔަނ  ކުރެވުނު . އަހަރުގެ އޭޕ ރީލ  މަހުގައި މެދު ކަނޑ ލެވިފައެވެ

ކުކޮނ ސަލ ޓެނ ޓު އެކު  ފެނ އި  ޭބނ ކ   ރަނ   ޑިވަލޮޕ މެނ ޓ   އޭޝިއަނ   ގެނައުމަށ ފަހު،  ނިމުމަކަށ   މަސައ ކަތ ތައ   ގެ ( އޭޑީީބ)ށުނު 

 . މަށ  ނިނ މުނެވެފަސ  ވަނަ ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރ ޕ ލޭނ  އެކުލަވ ލުއެހޭއ އި އެކީ 

 ސަޕ ލިމެނ ޓ    ދުވަހުގެ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2020  )ނ( 

ަބލިމަޑުކަ 19-ޑ ކޯވި ގުޅިގެގެ  ފ ހަގަކުރުމަށ  2020ނ   މ އި  ދުވަސ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަހަރުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ   ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  2020އެގޮތުނ ،  . ފިޔަވައި އިތުރު އެއ ވެސ  ހަރަކ ތެއ  ޭބއ ވިފައި ނުވެއެވެ  ދުވަހުގެ ސަޕ ލިމެނ ޓ 

ގޮތުގަ ޝިޢ ރުގެ  ކަނ  UNWTOއި  ދުވަހުގެ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ "ފައިވަނީ  ޑައަޅުއ ވ އިނ   ރޫރަލ   އެނ ޑ   އަދި . އެވެ" ޓޫރިޒަމ  

އިނ ނ އި ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކޮށ  ކުރިއެރުވުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރ  ޖަމިއ ޔ ތަކުގެ   UNWTOމިޝިއ ރ އި ގުޅިގެނ   

ހިމެނިފައިވެ ސަޕ ލިމެނ ޓުގައި  މި  ތަކެއ   ސަޕ ލިމެ .އެވެޙިތ ުބ  ދިމި  ކުރެވޭ ނ ޓ ގައި  ކުރިއެރުވުމަށ   ޓޫރިޒަމ   ލޯކަލ   ވެހިރ އ ޖޭގެ 

 .މަސައ ކަތ ތަކަށ  އަލިއަޅުވ ލެވިފައިވެއެވެ

 ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ( ސެޕ  ))ރ( ސ ޓ ރެޓެޖިކ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ   

ތައ  ދައުރަށ   މުޅި  ކުރުމުގެގޮތުނ   ފުރިހަމަ  ސިޔ ސަތުތައ   ފަށ ފަސަރުކ ރުގެ  އަމަލުކުރަނ   އެއ   އިވ   ޔ ރުކޮށ   މައިގަނޑު 
ކަމަށ ވ    ޕ ލޭނު  ޑޮކިއުމެނ ޓ   އެކ ޝަނ   ކުއަރޓ ގެ ( ސެޕ )ސ ޓ ރެޓެޖިކ   ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  މި  މަސައ ކަތ   ކުރުމުގެ  މޮނިޓަރ 

، މި ތުނ އެގޮ. ވަނީ އެކުލަވ ލ ފައެވެއަދި އެ ޕ ލޭނ ގެ ދަށުނ  އެނުއަލ  ވޯކ  ޕ ލޭނެއ ވެސ   . މަކޮށ  ނިނ މ ފައެވެތެރޭގައިވަނީ ފުރިހަ
އ ކަތ  ޕ ލޭނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ  ފުޅ ކުރުމަށ  ފ ހަގަކޮށ ފައިވ  ކަނ ތައ ތައ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ  އެ ޕ ލޭނ  މޮނިޓ ރކުރުމުގެ މަސަ
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ކޮށ ފައެވެ ަބދަލުވެފަ 19-ކޯވިޑ ނަމަވެސ ،  . ވަނީ  ހ ލަތ   ރ އ ޖޭގެ  ދުނިޔެއ އި  ގުޅިގެނ   ަބޔ ނ އ އި  ޕ ލޭނ ގައަ  އެ  ކޮށ ފައިވ  އިވ ތީ 

އެކުލަވ ލުމުގެ މަސައ ކަތ  ( އ ރު.އ ރު.އެނ ) މުރ ޖ ކޮށ  އެ ޕ ލޭނުގެ ަބދަލުގައި ނެޝަނަލ  ރެޒިލިއަނ ސ  އެނ ޑ  ރިކަވަރީ  ކަނ ތައ ތައ 
 .ވަނީ ކޮށ ފައެވެ

 . ޅުގެ ސަރަހައ ދު ވަކިކުރުނ  )ބ( ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ  ދޫކޮށ ފައިވ  ރަށ ރަށުގެ ފަ 
 

ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓައި، ޓޫރިސ ޓ   "ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ  ދޫކޮށ ފައިވ  ަބއެއ  ރަށ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައ ދު  
ފަޅު ރަށ ރަށުގެ  ކުއ ޔަށ ދޫކޮށ ފައިވ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ބަނދަރު  ޔޮޓ   އަދި  ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   ސަރަހައ ދު ހޮޓަލ އި،  ގެ 

ވަކިކުރެވިފައެވެ" ގެ ދަށުނ އިދުގަވ   ކަނޑައެޅުމ ެބހޭ އަދި ބ . ދިގުފިނޮޅު، ނ. އެގޮތުނ ، ކ. ވަނީ  ދިގުދެފަރުގެ ފަޅުގެ . ރަނ ދެލި 

 .   ސަރަޙައ ދުވަނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ

ތަރައ ޤީކޮށ   ފަޅުތަކުގައި  ދޫކޮށ ފައިވ   ކުއ ޔަށ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ފަތުރުވެރިކަނ     ފައިހުރި ރަށ ރަށަށ  ނަނ ތައ  )ޅ( 
 . ނ  ކިއު 
 

ކޮށ ފައިވ  ރަށ ރަށުގެ ނަނ ތައ ކިއުމަށ އި އަރަށ ތައ  ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ  ދޫކޮށ ފައިވ  ފަޅުތަކުގައި ތަރައ ޤީ
ނަނ ގަވ ފަ ކުއ ޔަށ   އެފަޅުތައ   ގޮތުނ   ހިމެނުމުގެ  ދަފ ތަރުގައި  ފަޅުރައ ތަކުގެ  އެރަށ ތަކަދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ފަރ ތ ތަކުނ   ކިއިވ   ޔަނ  ށ  

 . އެގޮތުނ ، ހިމެނިފައިވ  ރަށ ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޭބނުނ ވ  ނަނ ތަކ އި އެކުގައި ހިމެނުމަށ  ނިނ މުނެވެ
 

 އެނބޫދޫފަޅު ( ކ )މ ލެއަތޮޅު   (1
 އެސ  ކޯޑިނޭޓ ސ  . ޕީ . ޖީ  (އިނގިރޭސި ނަނ  )ރަށ    (ދިވެހި ނަނ  )ރަށ    #
 Eh’mafushi 4° 7'25.63"N 73°27'49.44"E މަފުށިއ އެ 1
 Akasdhoo 4° 7'24.65"N 73°28'20.46"E އަކަސ ދޫ 2
 

 ރައ ފަޅުހުރ  ( ކ )މ ލެއަތޮޅު   (2
 އެސ  ކޯޑިނޭޓ ސ  . ޕީ . ޖީ  (އިނގިރޭސި ނަނ  )ރަށ    (ދިވެހި ނަނ  )ރަށ    #
 Fari Veli Huraa 4°37'30.680"N - 73°34'21.137"E ފަރިވެލި ހުރ  1
 Fari Thari Huraa 4°36'53.995"N - 73°34'13.576"E ފަރިތަރި ހުރ  2
 Fari Kan’du Huraa 4°36'23.772"N - 73°34'47.329"E ފަރި ކަނޑު ހުރ  

4°36'15.582"N - 73°34'50.362"E 
4°36'5.613"N - 73°34'57.504 "E 

 Fari Iru Huraa 4°35'38.601"N - 73°35’5'.982"E ފަރި އިރު ހުރ   
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 ވ  މަސައ ކަތ ތައ  ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ  ރޭވިފައި   2021 5.3

 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސ  ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ  ހަރަކ ތ ތަކެއ  ރޭވުނ .  2021 •

ތ ތެރި  ޢިއ ޒަ  މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  ކުރައ ވ   ތަމ ސީލު  ރައ ޔިތުނ   އަތޮޅުގެ  ކައުނ ސިލ ތަކ އި،  ރަށު  ކައުނ ސިލ އި،  އަތޮޅު •

 . ށ  އަތޮޅު ފެނ ވަރުގައި ޭބއ ވުނު މަހ ސިނ ތ ތައ ގައިވ  ރިޒޯޓުތައ  ހިމެނޭގޮތަމ ަބރުނ ގެ އިތުރުނ  އެ އަތޮޅުމެ

 ކުރުނ   ޢިއުލ ނ  ބިނ ތައ  ރަށ ރަށ އި ދޫކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ  އުސޫލުނ  ީބލަމުގެ އަހަރު ވަނަ 2021 •

 ޝައުގުވެރިކަނ  ހޯދުނ . އިނ ވެސ ޓަރުނ ގެ ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ޓުރިޒަމ  ހަލ ލ  •

ށ  ޝަރިއަ ކޮމ ޕ ލައިނ ޓ   ތަރައ ޤީކުރުމަ  ޓޫރިޒަމ   ހ ލ ލ   ގުޅިގެނ   ޑިވަލޮޕ މަނ ޓ އި  އެކޮނޮމިކ   އޮފ   ސ ޓ ރީނިމި  ބޭނ ކުތަކ އި •

 ފިނޭނ ސ  ސ ކީމ  ތަކެއ  ތަޢ ރަފ  ކުރުމަށ  މަގުފަހިކޮށ ދިނުނ . 

 ނ ގުނ . އ  ރ ވައި ހިރނޭޝަނަލ  އެނ ޓަރޓެއިނ މަނ ތ  އިވެނ ޓެއިނ ޓަ އަދި ކޮނ ފަރެނ ސ  އިނޓަރނޭޝަނަލ   1 މަދުވެގެނ  •

ގޮތަށ    އެކު  ފެސިލިޓީސ އ އި  ަބނ ކަރިނ ގ  ހ ަބރަކ އި  ޔޮޓިނ ގ  • ަބޔ ނ ކޮށ ފައިވ   ޕ ލޭނިނ ގައި  ސ ޕ ޝަލ   ނެޝަނަލ  

 މެރީނ އެއ  ޤ އިމުކުރުނ .

މ ރކެތ ދި  ގުޅުނ ހުރި  ފަތުރުވެރިކަމ އި  ތަކުގައި  ސެނ ޓަރސ   އަރަބނ   ރީޖަނަލ  • ވިއ ކުމަށ   އުފެއ ދުނ ތައ   ކުރ ނެ ވެހި   

 ތަނެއ  އުފެއ ދުނ . 

އ ޓ ސ ،   އ ޓ ސ ،  ކޮށ ގެނ ގެނ ނަ  އިމ ޕޯޓ   ރިޒޯޓ ތަކުނ  • އުފައ ދ   ދިވެހިނ   ަބދަލުގައި  ކުޒިނ ސ ތަކުގެ  އަދި  ކ ރ ފ ޓ ސ  

 ނެގޮތ ތައ  ހޯދަދިނުނ . ކ ރ ފ ޓ ސ  އަދި ކުޒިނ ސ ތައ  އިސ ކުރ ނެގޮތެއ  ހެދުމަށ  އެ ތަކެތި ޕ ރޮމޯޓު ކުރ 

ޓޫރިޒަމ ގަމު.  ލ  ފަރުނ ނ އިނޮޅިވަރަނ .  ހދ • ޤ އިމުކުރުމަ  ގައި  އިނ ސ ޓިޓިއުޓެއ   ބިނ ތަޓ ރެއިނިނ ގ  ދޫކޮށ ފައިވ   ކުގެ  ށ  

 މަސައ ކަތ  އަލުނ ފަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ގަސ ތުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަނ ޓ  ފޯރަމ ގައި ޓ ވ  އިނ ވެސ ރު/ދުބ އިގައި ޭބއ ވުމަށ  ހަމަޖެހިފައިސިނ ގަޕޫ  ޑިވަލޮޕމެނ ޓުނ   އެކޮނޮމިކ   އޮމ   މިނިސ ޓ ރީ •

 ަބއިވެރިވުނ .   

 . ށ  ހުޅުވުނ އަނ ގޮޅިތީމުގައި އެޅުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވ  ވިޒިޓަރ ސެނ ޓަރ ޤ އިމުކޮ. ރ •

ދިނުނ .  ޓެކ ނިކަލ   ކައުނ ސިލ ތަކަށ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ފަތުރުވެރިކަނ   ރަށ ރަށުގައި  މީހުނ ދިރިއުޅޭ •   ފަތުރުވެރިކަނ  ސަޕޯޓ  

ޓޫރިޒަމ  އެޑ ވެނ ޗަ  ޓޫރިޒަމ ،  ގެސ ޓ ހައުސ   ގޮތުނ   ކުރުމުގެސިނ ދަފ ތު މެޑިކަލ   އަދި  ޓޫރިޒަމ   ޓުރޒަމ ، ސ ޕޯޓ ސ   ރ 

 ތަރަޢ ޤީކުރުނ . 
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ތުރުވެރިކަނ   ފަ  ރ އ ޖޭގެ  ގުޅިގެނ   އައުމ އި  ނިމުމަކަށ   މ ސ ޓަރޕ ލޭނ   ޓޫރިޒަމ   ވަނަ  04  ނިޔަލަށ   އަހަރުގެ  ވަނަ  2017 •

ގެނ  ކުރިއަށ   މެނިފެސ ޓޯއ އިަބއ ޓަނ ކޮށ   ސަރުކ ރުގެ  ގުޅުވައިގެދިއުމުގެގޮތުނ   މ ސ ޓަރޕ ލޭނ     05ނ     ޓޫރިޒަމ   ވަނަ 

 އެކުލަވ ލައި ތަނ ފީޒުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ  ދިއުނ . 

 ރިޒޯޓ ތަކުގެ ަބއުނ ޑަރީ ޑީމ ރކޭޝަނ ގެ މަސައ ކަތ . •

ރައ ރަށު • ދިރިއުޅޭ  ތަމީހުނ   ފަތުރުވެރިކަނ   ގޮގައި  ކައުނ ސިލ ރައ ޤީކުރުމުގެ  އުސޫތުނ   ީބލަމުގެ  ބިނ ތައ   ގުޅިގެނ   ލުނ  އި 

 ކުއ ޔަށ  ދޫކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ .

 ފަތުރުވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކަނޑައަޅުއ ވ ފައިވ  ރަށ ރަށ އި ފަޅުތަކުގެ އެނ މެހ  ލިޔެކިއުނ ތައ  ެބލެހެއ ޓުނ .   •

 މޮނިޓަރކުރުނ .( ރުއ .އ ރު.އެނ )ސ  އެނ ޑ  ރިކަވަރީ ރެޒިލިއަނ  ނެޝަނަލ  •
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 ޓެޓިސ ޓިކ ސ  ސެކ ޝަނ  ސ   .6

 ވަނަ އަހަރު ރ އ ޖެއަށ  ފަތުރުވެރިނ  އައިސ ފައިވ ގޮތ    2020 6.1

ބަނދަރު    19-ކޮވިޑ  ވައިގެ  ަބއިނަލ އަޤުވ މީ  ރ އ ޖޭގެ  ަބލިމަޑުކަމ އިއެކު  ފެށިގެނ    2020މ ރޗ     27ގެ    އިނ  
ވ ލުމ އި އެކު ފަތުރުވެރިނ  ރ އ ޖެއަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރަނ  ވަނީ ޯބޑަރު އަލުނ  ހުޅު  ގައި  2020ޖުލައި    15  ބަނ ދުކޮށ ފައި އޮތުމަށ ފަހު

 2020ފަތުރުވެރިނ  ޒިޔ ރަތ ކޮށ ފައިވެއެވެ. އަދި    382،760ފަށ އެވެ. ރ އ ޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތައ  ަބނ ދުކުރުމ  ހަމައަށ ، ޖުމ ލަ  

އަ ނިޔަލަ ގެހަރުވަނަ  މަހުގެ  ކޮށ ފަދިވެހިރ އ ޖެއަށ   ށ ޑިސެމ ަބރު  ޒިޔ ރަތ   ވަނީއި  ޢަދަދު  ފަތުރުވެރިނ ގެ  އަށ    555،399  ވ  

 ވެ. ޢަދަދެކެ ދަށ  67.4%އަޅ ަބލ އިރު  ގެ މިމުއ ދަތ އިވަނައަހަރު 2019 މިއީ އަރ ފައެވެ.
ކ އި ރުވެރިނ  ޒިޔ ރަތ  ކޮށ ފައިވ  ޤައުމުތަނ މެ ގިނަ ފަތުރ އ ޖެއަށ  އެ  ނިޔަލަށ   މަހުގެގެ ޑިސެމ ަބރު  ވަނަ އަހަރު  2020
 ފަތުރުވެރިނ ގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ޒިޔ ރަތ ކުރިއެޤައުމު ތަކުނ  

 
ޚިއ ސ ކުރ  ނިސ ބަތ    ޢަދަދު  ޤައުމު  #

)%( 
ވަނަ އަހަރ  އަޅ ބަލ އިރު    9201

 އިތުރުވި ނިސ ބަތ  )%( 
 62.1- 11.3 62,905 އިނ ޑިއ  1
 26.4- 11.1 61,388 ޝިއ ރަ 2
 58.2- 9.5 52,716  އިނގިރޭސިވިލ ތ  3
 65.8- 8.4 46,690 އިޓަލީވިލ ތ   4
 72.2- 6.6 36,435 ޖަރުމަނުވިލ ތ   5
 87.9- 6.2 34,245 ޗައިނ  6
 53.1- 5.0 28,031 ފަރަނ ސޭސިވިލ ތ  7
 63.7- 3.6 19,759 ޔޫ.އެސ .އޭ  8
 63.0- 2.3 12,516 ސ ވިޒަރލޭނ ޑ   9
 22.0- 1.9 10,343 ޔޫކ ރެއިނ  10
 

އަހަ  2020 ރ އ ޖޭގައިއެ  ރުވަނަ  ފަތުރުވެރިޔަކު  ހޭދަކޮށ ފައިވ ނެކަމަށ     1.6ދުވަހ އި    7.8  ވ ރެޖ ކޮށ   ރޭ  މިލިއަނ  

ޢަދަދު    އަނ ދ ޒ ކުރެވެއެވެ. ދުވަހުގެ  ހޭދަކުރ   ރ އ ޖޭގައި  ވެފައި  2020ފަތުރުވެރިނ   އިތުރު  ވަރަށ ޮބޑަށ   އަހަރު  ވ ކަނ    ވަނަ 

ަބނ ދު ކު ގައި ހުރުމަށ ފަހު، ޯބރޑަ    7.6ކުރ  ދުވަސ   ރުމ  ހަމައަށ  ފަތުރުވެރިނ  ރ އ ޖޭގައި ހޭދަފ ހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުނ  ޯބރޑަރު 
މިއަދަދު   މިޢަދަދު    46.2ަބނ ދުކުރުމ އިއެކު  ފަހުނ   ހުޅުވ ލި  ޯބރޑަ  އަދި  އަރ ފައިވެއެވެ.  އަހަރު   9.2އަށ   ހިފެހެއ ޓި،  ގައި 

އަހަރު  2020  ދުވަހުގައެވެ.    7.8ނ ދިޔައީ  ނިމިގެ ރ އ ޖޭގެ ސެމ ަބގެ ޑި ވަނަ  ގެސ ޓ ހައުސ  އަދި ،  ހޮޓ   ،ރިޒޯޓ   ރުމަހުގެ ނިޔަލަށ  
 އެވެ.   41,580ސަފ ރީ އުޅަނދު ތަކުގައި އެވ ރެޖ  ގޮތެއ ގައި ހިނ ގަމުނ  ގެނ ދިޔަ އެނދުގެ ޢަދަދަކީ 
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 ގައި ހިނގި މުހިއ މު ކަނ ތައ ތައ    2020  6.2
 

 ލައ ކަ ފަތުރުވެރިނ  އައުނ    1ޑަރު ހުޅުވ ލިފަހުނ   ބޯ  •
ޯބރޑަރުތައ    އޮތުމަށ ފަހު،    2020މ ރޗ     27ރ އ ޖޭގެ  ބަނ ދުކޮށ ފައި  ފަތުރުވެރިނ ނަށ   އިނ     2020ޖުލައި    15ގައި 

ލައ ކައަށ    1ށ  ވަނީ އިތުރުވެ  ފެށިގެނ  އަލުނ  ހުޅުވ ލުމ އިއެކު ރ އ ޖެއަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރަނ  ފެށި ފަތުރުވެރިނ ގެ އަދަދު ދުވަހުނ  ދުވަހަ

މި އަރ ފައެވެ.  ޒިޔ ރަތ ކުރި  ވަނީ  ފަ  1ގޮތުނ   ވަނަ  ޒިޔ ރަތ ކޮށ ފައިވަނީ  ލައ ކަ  ވަނަދުވަހުގެ   2020ޑިސެމ ަބރު    12ތުރުވެރިޔ  
ރައ ޔިތެއ  ކަމުގައިވ    ވަނައަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރި ފަތުރުވެރިއަކީ ސުވިޓ ޒަރލޭނ ޑ ގެ  1ހެނދުނު އެމިރޭޓ ސ ގެ ފ ލައިޓަކުނ ނެވެ. ރ އ ޖެއަށ   

 މިސ  ޖޭސ މީނ  ބ ރުކީ އެވެ. 

 

 ލައ ކައަށ  އެރުނ    5ގެ ޢަދަދު  ރ އ ޖެއަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރި ފަތުރުވެރިނ   •
ޒިޔ ރަތ ކުރ     19-ކޮވިޑ  ރ އ ޖެއަށ   ހީނަރުވެ،  ފަތުރުވެރިކަނ   އެކިކަނ ކޮޅުތަކުގައި  ދުނިޔޭގެ  ަބލިމަޑުކަމ އިއެކު  ގެ 

އަހަރު ވެގެނ    ނ  ގެނައުމުގެ ޓ ރގެޓަކ އިއެކު ފެށުނުމިލިއަނ  ފަތުރުވެރި  2ށ ޮބޑަށ  ދަށ ވެފައިވެއެވެ.  ފަތުރުވެރިނ ގެ ޢަދަދުވެސ  ވަރަ

ގައި ޯބޑަރު   2020ޖުލައި    15ގޮސ ފައިވަނީ ރ އ ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތ ރީޚުގައިވެސ  އެނ މެ ހީނަރު އަހަރުކަމުގައެވެ. ނަމަވެސ   
 ޙ ސިލު ގެ ޓ ގެޓަށ  އަމ ޒު ހިފުނެވެ. މިޓ ގެޓ ފަތުރުވެރިނ   500،000ރުވެރިނ ގެ ޢަދަދު އިތުރުވެ،  ހުޅުވ ލުމ އިއެކު، ޒިޔ ރަތ ކުރ  ފަތު

ވަނައަށ  ރ އ ޖެއަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރި ފަތުރުވެރިޔަކީ، އެމިރޭޓ ސ  ފ ލައިޓުނ    500،000ގައެވެ.    2020ޑިސެމ ަބރު    17ކުރެވިފައިވަނީ  
 . ރައ ޔިތެއ  ކަމުގައިވ  މިސ  ކ ރސ ޓިނ  މެޑެލިނ  އެވެރ އ ޖެއަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރި ޖަރުމަނ ވިލ ތުގެ 

 

 2020މޯލ ޑިވ ސ  ވިޒިޓަރ ސ ރވޭ   •

ވަނައަހަރު ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވ  ފުރަތަމަ ސ ރވޭ ވަނީ ކުރިއަށ  ގެނ ދެވިފައެވެ.    2020މޯލ ޑިވ ސ  ވިޒިޓަރ ސ ރވޭގެ  
ގުޅިގެނ    ޙ ލަތ އި  ކޮވިޑ ގެ  ހަމަޖެހިފައ2020ިއަދި  ކުރުމަށ   އަދިގައި  ދެވަނަ ސ ރވޭ  ގެ  ވިޒިޓަރ ސ ރވޭ  މޯލ ޑިވ ސ    ނ އި  ވ  

ވަނަ އަހަރަށ  ފަސ ކޮށ ފައެވެ. ވިޒިޓަރ ސ ރވޭއަކީ، ރ އ ޖެއަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރ    2021ލަތ އި ގުޅިގެނ   ވަނީ ކޮވިޑ ގެ ޙ    ސ ރވޭ  ޑެޕ ތ 
 ގަތުމަށ ޓަކައި މިމިނިސ ޓ ރީއިނ  އަހަރަކު ދެފަހަރުފަތުރުވެރިނ  ރ އ ޖެއ އި ރ އ ޖެއިނ  ލިެބނ ހުރި ޚިދުމަތ ތަކ އި މެދު ދެކޭގޮތ  ދެނެ

ރވޭގެ ޑޭޓ  އެއ ކުރެވެނީ ވެލ ނ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓުނ  ފުރ  ފަތުރުވެރިނ ނަށ  އަމ ޒުކޮށ  މިސ   ކުރިއަށ  ގެނ ދ  ސ ރވޭއެކެވެ.
މަސ  ތެރޭ ކުރުވުނު ފެބ ރުއަރީކުރެވިފައެވެ.  އިފުރަތަމަ ސ ރވޭ ވަނީ ފެބ ރުއަރީ މަހުގަ ގެ 2020ދެހަފ ތ ގެ މުއ ދަތަކަށެވެ. މިގޮތުނ  

 ށ  ވަނީ އަޕ ލޯޑ  ކުރެވިފައެވެ. ގެ ވެބ ސައިޓަވޭގެ ރިޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީސ ރ
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 ގައި ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިއ މު ކަނ ތައ ތައ    2021  6.3
 

 ގޯލ ޑެނ  ޖުބިލީ ކައުނ ޓ  ޑައުނ   .1

އަހަރަކީ 2022  އަހަރަކީ   އެ  ،ވ ތީ  އަހަރުކަމަށ   ޔޫީބލ   ރަނ   އަހަރުފުރޭ  50  ށ ފަތުރުވެރިކަމަ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ވަނަ 
ޖެނުއަރީ   1  ކައުނ ޓ ޑައުނ އެއ   ޚ އ ސަ   އަހަރަށ   ވަނަ  2022  ،ނިނ މ   ކުރަނ   ފ ހަގަ  ގޮތުގައި  އަހަރުގެ  ރަނ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ފަށ ފައެވެ.  މިނިސ ޓަރީއިނ   ޓޫރިޒަމ   ގައި  2021 ވަނީ   ކުރިއަށ   ،މެދުވެރިކޮށ   އެކައުނ ޓ ތައ    މީޑިއ    ސޯޝަލ   މިނިސ ޓ ރީގެ 
 ،ޭބޭބފުޅުނ ނ އި  އުޅުއ ވި  އިސ ކޮށ   ކުރެއ ވުމުގައި  ތަޢ ރުފު  ރ އ ޖެއަށ   ސިނ ޢަތ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ،ނ ގައިމިކައުނ ޓ ޑައު  ގެނ ދ 

 ޑިސެނ ަބރ  31  އިނ   2021  ވަރީޖަނަ  01  މެސެޖ ތައ   ވީޑިއޯ  ފަތުރުވެރިނ ގެ  ނ ގެ އިތުރުފަރ ތ ތަކު  ޙަރަކ ތ ތެރިވ   ސިނ ޢަތުގައިމި
 ރ އ ޖެއަށ   ށ ފައިވަނީކޮ  އިފ ތިތ ޙު  ކައުނ ޓ ޑައުނ "  2022  އަހަރު  ރަނ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ"ވެ.  އަށ  ގެނ ދެވޭނެގެ ނިޔަލަށ  ކުރ2021ި

 މުހިއ މު  އެޅުމުގައި  ބިނ ގ   ޞިނ ޢަތުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރ އ ޖޭގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ފަތުރުވެރިނ ގެ  ކުރި  ޒިޔ ރަތ   ފުރަތަމައެނ މެ  
  .މެސެޖަކުނ ނެވެ ވީޑިއޯ ކޯބިނ ގެ ޖޯޖ ރައ ޔިތެއ ކަމުގައިވ  މރ.  ވިލ ތުގެލީއިޓަ ދ ކުރެއ ވިއަ ދައުރެއ 
 

 " ބުލެޓިނ    ޓޫރިޒަމ    މޯލ ޑިވ ސ  "  .2

ނަމުގައި  " ގެ  ުބލެޓިނ "  ޓޫރިޒަމ   ދ އިރ އަށ     2021ޖެނުއަރީ    1މޯލ ޑިވ ސ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ފެށިގެނ   އިނ  
މެގަޒިނ އެއ ޚ  ވަނީ  މިމިނިސ ޓ ރީއިނ   ފަށ ފައެވެ.  އ ސަކޮށ ގެނ   ނެރެނ   މިނި  2020ނޮވެމ ަބރ    29  އޮފ  ސ ޓ ރީ  ގައި 

މެ މި  ނެރޭ  ރެޖިސ ޓ ރީކޮށ ގެނ   ހަމަޖެހިފައިވ  ހޯމ އެފެއ ރޒ ގައި  ނެރުމަށ   އިނގިރޭސިބަހުނ   އެއ ފަހަރު  މަހަކު  ގަޒިނ އަކީ 
މި   ކޮމެގަޒިނ ގެ މެގަޒިނ އެކެވެ.  ޢަދަދުވެސ   ނ މެ  ހަމަޖެހި  މަހެއ ގެ  މިނިއެކުލަވ ލުމަށ   ޓޫރިޒަމ   ކުރަމުނ ދ  ފައިވަނީ  ސ ޓ ރީނ  

ފަތުރުވެރިކަމ އި އިތުރުނ   މަޢުލޫމ ތުގެ  މަސައ ކަތުތަކުގެ  ޖަމ ޢިއ ޔ     މުހިއ މު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ހިސ ބުތަކ އި،  ތަފ ސ   ގުޅޭ 
މު ޚަަބރުތައ  ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ކ އި ޚަަބރުތަކ އި ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީގެ މުހިއ ޖަމ ޢަތ ތަކުނ  ޙިއ ސ ކުރ  މުހިއ މު މަޢުލޫމ ތުތަ

ދ ފަތުރުވެރި ދިވެކަމުގެ  އަދ ކުރ   އިސ ވަޒީފ އެއ   ފ ހަގަކޮށ ލެވޭ  ދ އިރ ގައި އިރ ގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މަޢުލޫމ ތ އި  އ ސެއ ގެ 
 މަށ  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިމެގަޒިނ ގައި ހިމެނުފ ހަގަކޮށ ލެވޭ ޚިދުމަތ ތެރި ކަނަބލެއ ގެ މަޢުލޫމ ތު 
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 ޑިޒ ސ ޓަރ މެނޭޖ މަނ ޓ  ޔުނިޓ   .7

 ޑިޒ ސ ޓަރ މެނޭޖ މަނ ޓ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރ  މަސައ ކަތ    7.1

ތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ދިމ ވ  ޤުތުރަތީ އަދި އެހެނިހެނ  ނުރައ ކ ތެރި ޙ ދިޡ ތަކުނ  ރައ ކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުނ  ފަ •

 ޖެހޭ މިނ ގަނޑުތަކ އި ޤަވ އިދުތައ  ހެދުނ . ހަދަނ 

ހިނ ކ ތެރައ  • އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތައ   ބެލުމަށ ޓަކައި  އަޅ ފައިވޭތޯ  ފިޔަވަޅުތައ   އަޅަނ ޖެހޭ  ގޮތުނ   ރެކޯޑ   ރިކަމުގެ  ގ  

 ބެލެހެއ ޓުނ . 

ބަލަހައ ޓ ،    ރިސޯޓ ، ސަފ ރީ، ގެސ ޓ  ހައުސ  އަދި ހޮޓެލ ތަކުގެ ޑިޒ ސ ޓަރ މެނޭޖ މަނ ޓ  ޕ ލޭނ ތަކުގެ ރެކޯޑ  •

 ގެނެސ  އަނ ގަޖެހޭ ފަރ ތ ތަކަށ  އެނ ގުނ .  އެތަކެޗަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އުނިއިތުރު

ރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ހިނ ގ  ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރ މ ތައ  ަބލ   ކުއ ލި ޙ ދިޡ ތަކުނ  ރައ ކ ތެރިވުމުގެ ގޮތުނ  ފަތުރުވެ  •

އި މެދުވެރިވެއ ޖެކަމުގެ  ޙ ދިޡ އެއ   ކުއ ލި  މަސައ ކަތ ކުދިރ ސ ކުރުމ އި  ސިނ އަތުގައި  އެކަނ   ލިުބމުނ   ރ   ނ ޒ ރު 

  އެނ ގުނ . ފަރ ތ ތަކަށ އި މިނިސ ޓ ރީގެ މުވައ ޒިފުނ ނަށ 

 ރެކޯޑ  ބެލެހެއ ޓުނ . ،  ޙ ދިޡ ތަކ އި ެބހޭ އެނ މެހ  މަޢުލޫމ ތު އެއ ކޮށ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތުގައި ދިމ ވ  •

ގޮތު   )ހ(  ރައ ކ ތެރިވުމުގެ  ހ ދިސ ތަކުނ   ހަދަނ ޖެހޭ  ކުއ ލި  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ   ޓޫރިޒަމ   ނ  

  ހެދުނ : ނޑުތައ  މިނ ގަ 

ޙ ދިޡ ތަކުނ    ކުއ ލި  ދިމ ވެފައިވ   އަދި  ގޮތުނ   ދިމ ވެދ ނެ  ހަދ ފައިވ    2020ރައ ކ ތެރިވުމުގެ  މިނިސ ޓ ރީނ   އަހަރު  ވަނަ 
 ސަރކިއުލ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 
އެ • މެދުވެރިވ   ސިނ އަތުގައި  ރިޕޯޓުކުރަފަތުރުވެރިކަމުގެ  މިނިސ ޓ ރީގައި  ޙ ދިޘ ތައ   ފަނ ޖެ ނ މެހ   ރ ތ ތަކ އި ހޭ 

 ށ  ނެރެވުނު ސަރކިއުލ .ރިޕޯޓ ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަނ ޖެހޭ ޢުސޫލު ަބޔ ނ ކޮ
ގެނ ދިޔަ   19ކޮވިޑ    • ކުރަމުނ   ސަރަޙައ ދަށ   މ ލެ  އިތުރުނ   ރަށ ރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުނ   ގުޅިގެނ   އ އި 

 އުލ .ގުތީ ގޮތުނ  ހުއ ޓ ލުމަށ  އަނ ގ  ނެރެވުނު ސަރކިއެކ ސ ކ ޝަނ  ދަތުރުތައ  ވަ
ރިސ ޓ  ރިސޯޓ ތަކުގެ ކ ލިނިކަށ  ރިޕޯޓ ކުރ  އެނ މެހ  އ އި ގުޅިގެނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފ ރި ހިނ ގ  ޓޫ 19ކޮވިޑ   •

 ފަތުރުވެރިނ  އަދި މުވައ ޒިފުނ ގެ މަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  އެދި ނެރެވުނު ސަރކިއުލ .
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ަބދަލުކުރުމުގައި ވިޔަފ ރި ހިނ ގ  އެއ ތަނުނ  އަނެއ ތަނަށ   ގުޅިގެނ  ފަތުރުވެރިނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ    އ އި  19ކޮވިޑ    •
 އަމަލުކުރަނ ޖެހޭ ޢުސޫލު ަބޔ ނ ކޮށ ، ނެރެވުނު ސަރކިއުލ .

 ބެލުމަށ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ހިނ ގުނ    ރައ ކ ތެރިކަމުގެ މިނ ގަނޑު  )ށ( 

 ނުވެއެވެ.ނ ގިފައެއ  ސ ޕެކ ޝަނެއ  ހި އެއ ވެސ  އިނ ސަލ މަތ އި ރައ ކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭ މިއަހަރު މިސެކ ޝަނ  މެދުވެރިކޮށ 
 

 އިނ ޑަސ ޓ ރީގެ އެކި ދ އިރ ތަކުގެ ޑިޒ ސ ޓަރ މެނޭޖ މަނ ޓ  ޕ ލޭނ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ    )ނ(

ހެދިފައިހުރި މިނ ވަރު ަބލ ،  ވަނަ އަހަރު އިނ ޑަސ ޓ ރީގެ އެކި ދ އިރ ތަކުގައި ޑިޒ ސ ޓަރ މެނޭޖ މަނ ޓ  ޕ ލޭނ ތައ     2020  
ގެސ ޓ    70ރިސޯޓ އި    4 ކަނ ތައ ތައ  އެފަރ ތ ތަކަށ ވަނީ އަނ ގ ފައެވެ. މި ގޮތުނ   ށ ، އުނިއިތުރު ގެނ ނަނ ޖެހޭޕ ލޭނ ތައ  ދިރ ސ ކޮ

ހައުސ އި ގެސ ޓ     09ިރޯސާޓިއ    01،  ސަފ ރީ އުޅަނދުގެ ޑިޒ ސ ޓަރ ޕ ލޭނ ވަނީ ބެލިފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިނ   26ހައުސ އި  
 އެޕ ރޫވ ކުރެވިފައެވެ.ނ ވަނީ ސަފ ރީ އުޅަނދުގެ ޑިޒ ސ ޓަރ ޕ ލޭ 02ދި އަ
 

 އިނ ޑަސ ޓ ރީގައި ހިނގ ފައިވ  ނުރައ ކ ތެރި ހ ދިސ ތަކުގެ ރެކޯޑ  ބެލެހެއ ޓުނ    )ރ(

ރ އ ޖޭގެ    2020 އަހަރުވެސ   އެކިވަނަ  އެކި  ސިނ އަތުގައި  ހިނގ ފައިވެއެވެ.    ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ގޮތުނ    މިޙ ދިޡ ތައ  
 ނ ކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ. ގައި ަބޔ ހިނގ ފައިވ  ޙ ދިޡ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  ތިރީ

 
 

 2020 ޙ ދިޘ ގެ ބ ވަތ  
 16 ފަތުރުވެރިނ ގެ މަރުގެ ޙ ދިޡ ތައ 

 01 ފަތުރުވެރިނ ނަށ  މެދުވެރިވެފައިވ  އެހެނިހެނ  ޙ ދިޘ ތައ  
 03 އަލިފ ނުގެ ޙ ދިޡ ތައ  

 0 ކ ނ  ވިހަވުމުގެ ހ ދިޡ ތައ  
 06 މުވައ ޒިފުނ ގެ މަރުގެ ޙ ދިޡ ތައ 

 26 ޖުމ ލަ 
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 ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓ ގައި ހިނގި އަދި ކުރެވުނު މުހިއ މު މަސައ ކަތ ތައ :   2020  .27

ކުރިނ ، އެފަދަ ކ ރިޡ ތަކަށ  ދުރ ލ  ތައ ޔ ރުވެ، ރައ ކ ތެރިވެ ތުިބމަށ  އެނ ގުމުގެ ގޮތުނ    • ކުއ ލި ކ ރިޡ ތައ  މެދުވެރިވުމުގެ 
 އެނ މެހ  ފަރ ތ ތަކަށ  އަވަސ  ފުރުސަތެއ ގައި އަނ ގ  ޙަރަކ ތ ތެރިވ ސިނ އަތުގައި  ނ ޖެހޭ އެލ ރޓ ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ފޮނުވަ

 ދިނުމުގެ ގޮތުނ ، ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ގުޅުމުނ  ފޯރުކޮށ  ދެމުނ  ގެނ ދ  ަބލ ކ  އެސ .އެމ .އެސ  ޙިދުމަތ  މެދުވެރިކޮށ  ފޮނުވުނ . 
ސިނ އަތު • އެކިފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެކި  މެދުވެރިވ   މަޙ ދިޡ ތަ  ގައި  ރެކޯޑ   މަހަށ   ކުގެ  ގުޅޭ  ހުނ   ކަމ އި  އެކުލަވ ލައި، 

 ފަރ ތ ތަކ އި ޙިއ ސ  ކުރުނ . 
ގެރެޓ ކޮށ ، އ ޤަވ އިދަށ  އަމަލުކުރަނ     "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތ ދޭ ތަނ ތ ނގައި ަބލަހައ ޓަނ ޖެހޭ ރައ ކ ތެރިކަމުގެ ޤަވ އިދު" •

  ފެށުނ .
ކ  • އެރިޡ ތައ   ކުއ ލި  ކުރިނ ،  ކ ރިޡ ތަމެދުވެރިވުމުގެ  ތަފަދަ  ދުރ ލ   އެނ މެހ  ކަށ   ގުޅޭ  ތިުބމ އި  ރައ ކ ތެރިވެ  އ ޔ ރުވެ، 

ޙަރަކ ތ ތެރިވ  އެނ މެހ  ފަރ ތ ތަކުގެ  އެކު ޙިއ ސ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތުގައި  މަޢުލޫމ ތު ފަސޭހަކަމ އި 
 ޓ ކުރުނ . ޭބސ އަށ  އެނ ސ ޓެއ  ޤ އިމ ކޮށ ، މަޢުލޫމ ތު ޑޭޓ އެނ މެފަހުގެ ފޯކަލ  ޕޮއިނ ޓ  ލި 

ޕ ލޭނ    • މެނޭޖ މަނ ޓ   ޑިޒ ސ ޓަރ  ޖެހޭ  ހަދަނ   ގޮތުނ   ތިުބމުގެ  ރައ ކ ތެރިވެ  ޙ ދިޡ ތަކުނ   އެނ މެހ   ދެނިވި  ގެއ ލުނ  
ތުގެ މަތިނ  ހެދިފައިވ  ޕ ލޭނ ތައ   ހަދ ފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކޮށ ، ރަގަޅުކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  އަނ ގ ، ގައިޑ ލައިނ އި އެއ ގޮތ ވ  ގޮ

 . އެޕ ރޫވ ކުރުނ 
 

ބައ ދަލުވުނ ތަކ އި    2020  .37 މުހިއ މު  ބައިވެރިވި  އަދި  ބޭއ ވުނު  ޔުނިޓުނ   މި  އަހަރު  ވަނަ 

 ޓ ރެއިނިނ ގ ޕ ރޮގ ރ މ ތައ : 

ހިނ   19-ކޯވިޑ  ރ ވ ،  ަބއ ދަލުވުމެއ   އެއ ވެސ   މެދުވެރިކޮށ   މިސެކ ޝަނ   މިއަހަރު  ގުޅިގެނ   އަދި އ އި  ގިފައެއ ނުއެވެ. 

 މ ސީލ ކޮށ ފައެއ  ނުވެއެވެ.ވުމެއ ގައި  މިސެކ ޝަނުނ  ތަޭބއ ވުނު އެއ ވެސ  ަބއ ދަލު

 ވަނަ އަހަރު ކުރަނ  ރޭވިފައިވ  މުހިއ މު ކަނ ތައ ތައ :   1202  .47

ރައ ކ  • ޙ ދިޡ ތަކުނ   ނުރައ ކ ތެރި  އެހެނިހެނ   އަދި  ޤުތުރަތީ  ދިމ ވ   ސިނ ޢަތުގައި  ގޮތުނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތެރިވުމުގެ 
މިހ އަ ފިޔަވަޅުތައ   "ޅަނ ޖެހޭ  ގެނ ދ   އަމަލުކުރުމުނ   ހުނ ނަނ ޖެހޭ  ރު  ތަނ ތަނުގައި  ހިނ ގ   ވިޔަފ ރި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 ސަލ މަތީ މިނ ގަނޑުތަކ އި ެބހޭ ޤަވ އިދު" އ އި އެއ ގޮތ ވ  ގޮތުގެ މަތިނ  ހަރުދަނ ކުރުނ .  
  

ތައ  އަޅ ފައިވަނީ އެނ މެ އެކަށީގެނ ވ  ތަނުގައި އަޅ ފައިވ  ރައ ކ ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުނ ތަފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފ ރި ހިނ ގ    •
 ށ ތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތައ  ރ ވ  ހިނ ގުނ .މިނ ވަރަ

 

އެތަކެތީގެ  • ދިރ ސ ކޮށ ،  ޕ ލޭނ ތައ   މެނޭޖ މަނ ޓ   ޑިޒ ސ ޓަރ  ހޮޓެލ ތަކުގެ  އަދި  ހައުސ   ގެސ ޓ   ސަފ ރީ،   ރިސޯޓ ، 
 ޑ  ބެލެހެއ ޓުނ . ކޯރެ
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 ރެކޯޑ  ބެލެހެއ ޓުނ .  ،ެބހޭ އެނ މެހ  މަޢުލޫމ ތު އެއ ކޮށ ގައި ދިމ ވ  ޙ ދިޡ ތަކ އި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތު •
 

އަމަލުކުރަނ ވީ ގޮތ އި ެބހޭގޮތުނ  އެނ މެހ  ފޯކަލ  ޕޮއިނ ޓ ތައ    ،ކުއ ލި ޙ ދިޡ އެއ  މެދުވެރިވެއ ޖެކަމުގެ އިނ ޒ ރު ލިބުމުނ  •
 ، ހިނ ގުނ .ޓ ރެއިނ ގ ޕ ރޮގ ރ މ ތައ  ރ ވ  ،ރިކުރުމަށ ޓަކައިއަހުލުވެ

 

 

ަބލިތައ (   • ނުރައ ކ ތެރި  ބިނ ހެލުނ ،  އިނ ޒ ރު )ސުނ މީ،  ގުޅޭ  ޙ ދިޡ ތަކ އި  ކުއ ލި  އަދި  ކ ރިސ ތައ   ދެނިވި  ގެއ ލުނ  
ކުރެވިފައިވ ފަތުރުވެރިކަމު ރެޖިސ ޓ ރީ  މިނިސ ޓ ރީގައި  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ   ޙިދުމަތ   ޓޫރިސ ޓ   ރިޓޫ  ގެ  ރިސޯޓ ،  ސ ޓ  

ތ  ކުރ  ފަރ ތ ތަކަށ  ދުރ ލ ، ވިހ ވެސ   ޅަނދު އަދި ޑައިވިނ ގ ސެނ ޓަރތަކުގައި މަސައ ކަގެސ ޓ  ހައުސ ، ސަފ ރީ އު
ދިނުމަށ ޓަކައި ފޯރުކޮށ   ފުރުސަތެއ ގައި  މިނިސ ޓ ރީގައި ،  އަވަސ   ދިނުމަށ   ފޯރުކޮށ   ޙިދުމަތ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

މ .އެސ " ޑޭޓ   ށ ، އެނަނ ަބރު " ަބލ ކ  އެސ .އެއިވ  ކޮނ މެ ތަނެއ ގައި، ވަކި ނަނ ަބރެއ  ޤ އިމ ކޮރެޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފަ
 ޭބސ  ގައި ހިމެނުމަށ ޓަކައި އުސޫލެއ  ކަނޑައަޅައި، އަމަލުކުރަނ  ފެށުނ .  
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 ޝަނ  އައި.ޓީ ސެކ   .8

 ވަނަ އަހަރު ހިނ ގި މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތައ    2020  18.

 ރިނިއުކުރުނ .ކޮށ  ލައިސަނ ސ  ޔ ރވޯލ  އަޕ ގ ރޭޑ ފަ •

 އަދި ޕ ރޮގ ރ ތަކުގައި ަބއިވެރި ވެ އައި.ޓީ އަދިއެހެނިހެނ  ޓެކ ނިކަލ  ސަޕޯރޓ  ދިނުނ ، އެކި އިވެނ ޓ ސ މިނިސ ޓ ރީގެ އެކި •

 ތައ  ސީލިނ މައުނ  އެކ ސެސ  ޕޮއިނ ޓަށ  ަބދަލުކުރުނ  ރައުޓަރުމިނިސ ޓ ރީގެ ވައިފައި  •

 ރިވުނ .ނ ޓ  ތަކުގައި ަބއިވެތ ތައ  ކުރުމ އި އިވެނުނ ވ  ޓެކ ނިކަލ  މަސައ ކަމިނިސ ޓ ރީގެ އިވެނ ތަކަށ  ޭބ •

 މިނިސ ޓ ރީއަށ  ވެބ ސައިޓ  ޑިސައިނ  އަދި ހޯސ ޓިނ  ބަދަލުކުރުނ   •

 ސެޓަމ  ތިނ  ފަހަރެއ ގެ މަތިނ  އަލުނ އެޅުނ މިނިސ ޓ ރީގެ ނެޓ ވ ރކ   •

 ނ . ގެނައުދަލުކޮށ  ނެޓ ވޯކ އަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ަބދަލުތައ  އައި.ޕީ ފޯނ  ސިސ ޓަމަކަށ  މިނިސ ޓ ރީގެ ޕީއޭީބއެކ ސ  ަބ •

 

 ވަނަ އަހަރު ހިނ ގުމަށ  ރޭވިފައިވ  މަސައ ކަތ ތައ    0202 8.2

 ލޯނ ޗ ކުރުނ  ޑޭޓ ޭބސ   އ ރ.އެޗ  ނ ޑަސ ޓ ރީއި •

 ކުރުނ  މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމުގެ އޮޓޯމޭޓ  މަސައ ކަތ ތައ  މިނިސ ޓ ރީގެ •

 .ކުރުނ  އަޕ ގ ރޭޑ  ސޮފ ޓ ވެއަރ އަދި ހ ރޑ ވެއަރ ،ޕ ގޮރޭޑ ސ ގެނެސ އަ ސެކިއުރިޓީ ޭބނުނ ވ  ސ ރވ ރއައ  •

 ކުރުނ  އ ރކައިވ  ޑޮކިއުމަނ ޓ  މިނިސ ޓ ރީގެ •

 ަބދަލުގެނައުނ   ސ ރވ ރޫމ  މިނިސ ޓ ރީގެ •

   ޑިވެލޮޕ ކުރުނ  އެޕ ލިކޭޝަނ  އިނ ހައުސ  އިތުރުކޮށ  މުވައ ޒަފުނ  ސެކ ޝަނ އަށ  •
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 ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނ ސ    .9

 ރަނ ސ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރ  މަސައ ކަތ ތައ  ޓީ އެޝުއަ ކޮލި  9.1

 ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނ ސ  ޔުނިޓ ގެ މަސައ ކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ަބއިތިއ ބ    ފަތުރުވެރިނ   ހައުސ ،  ހޮޓެލ   ،  ރިސޯޓ ހ.  އަދި    ،  ގެސ ޓ   މަރުކަޒުތައ   ޚިދުމަތ ދޭ  ފީނުމުގެ  އުޅަނދުފަހަރު، 
ކަމ އިެބހޭ ޤަވ އިދުތަކ އި އެއ ގޮ ފެނ ވަރުަބލ  އެތަނ ތަނުނ ދޭ ޚިދ މަތ އި ތަނ  ސަޓ ރެވަލ  އެޖެނ ސީތަކުނ ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތަށ  ރުކ ރުގެ 

 ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ރ ވ އި ހިނ ގުނ . ހުރިތޯަބލ  ފ ސ 

ފަތުރުވެރިނ   ހުށަހަޅ   ކުރުމަށ   ރަޖިސ ޓ ރީ  މިނިސ ޓ ރީގައި    ފީނުމުގެ ހައުސ ، ގެސ ޓ  ހޮޓެލ ،  ރިސޯޓ ، ަބއިތިއ ބ  ށ. 
އުޅަނދުފަހަރުޚިދުމަތ  މަރުކަޒު،  ޤަވ އިދުތަކ އި   ޚިދުމަތ ދޭ ނަށ ވެރިނ ފަތުރު އަދި ދޭ  ފެނ ވަރުހުރީ  ބެލުމަށ  ތަނ ތަނުގެ  އެއ ގޮތަށ ތޯ 

މަޢުލޫމ ތު  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ހަމަޖެއ ސުމަށ ޓަކައި  ކަނ ތައ ތައ   ދޫކުރުމުގެ  ލައިސަނ ސ   އޮޕަރޭޓިނ ގ  އިނ ސ ޕެކ ޓ ކުރުމަށ ފަހު 

 ޓ ރޭޝަނ   ފޯރުކޮށ ދިނުނ .ރަޖިސ 
 

ފަތުރުވެރިނ ނަށ  ތަނ ތަނު  ނ.  ފެނ ވަރު  ޚިދުމަތ ދޭ  ތަނުގެ  ޚިދުމަތ އި  ޖެހޭ ގެ  ތައ ޔ ރުކުރަނ   ގޮތުނ   ކަނޑައެޅުމ އިެބހޭ 

 . ޤަވ އިދުތައ  ހެދުމުގައި ޢަމަލީގޮތުނ  ަބއިވެރިވުނ 

 
އުސޫލު ލ މަރުކަޒީ  އިތުރުކޮށ ،  ޤ ިބލުކަނ   އިދ ރީ  މިނިސ ޓ ރީގެ  މިނިސ ޓ ރީރ.  މަގުފަހިކުރުމަށ ޓަކައި  ހިނ ގުމަށ   ގެ ނ  

 އުނ ސިލ ތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ތަމ ރީނު ހިނ ގުނ . އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ މަސައ ކަތ ތައ  ކަ މޮނިޓަރިނ ގ

 
 ގުނ ތައ  އެނ ގުނ .  ބ. ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތަކ އި އެހެނިހެނ  ފަރ ތ ތަކުނ  ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތަކަށ  އަނ ގަނ ޖެހޭ އެނ 

 
 

  ބެލުނ :  ތ ދޭ ތަނ ތަނުގެ ފެނ ވަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަ    -01
 

ފަތުރުވެރިނ ނަށ  ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތުގެ މިނ ގަނޑު މިމިނިސ ޓ ރީގެ ގަވ އިދުތަކ  އެއ ގޮތަށ  ހުރިތޯއ އި 
އެކަށީގެނ ވ    ހުރީ  ފެނ ވަރު  ޚިދުމަތ ތަކުގެ  އިނ ސ ފޯރުކޮށ ދޭ  ޢ އ މުކޮށ ކުރ   ބެލުމަށ   ވަނަ   2020ޕެކ ޝަނ ތައ   މިނ ގަނޑެއ ގައިތޯ 

ވަނީ ކުރިއަށ ގެނ ދެވިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުނ  އަލަށ ހުޅުވ  ތަނ ތަނ އި ހިނ ގުމުގެ ހުއ ދައިގެ މުއ ދަތު ހަމަވެގެނ  އޮޕަރޭޓިނ ގ އަހަރުވެސ   
ެބ ފެނ ވަރު  ތަނުގެ  ކުރިނ   އައުކޮށ ދިނުމުގެ  ދިމ ވ ލައިސަނ ސ   އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތަކ އި  ކުރެވޭ  ހ ދިސ ތަކ އި ލުމުގެގޮތުނ   އެކިއެކި 

  ހުށަހެޅޭަބއެއ  މައ ސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވ ފަދަކަނ ކަމ އި ގުޅިގެނ ވެސ ވަނީ އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ކުރެވިފައެވެ.ގުޅިގެނ ނ އި 
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތ ދޭ   
 ތަނ ތަނ  

އޮޕަރޭޓ    މިހ ރު 
ތަނ ތަނުގެ    ކުރަމުނ ދ  

 އަދަދު 

 އިނ ސ ޕެކ ޓ  ކުރެވުނު އަދަދު 

 31 156 ރިސޯޓ  1

 1 13 ޓޫރިސ ޓ  ހޮޓެލ   2

 118 531 ގެސ ޓ ހައުސ ޓޫރިސ ޓ   3

 19 135 ޓޫރިސ ޓ  އުޅަނދު 4

 25 171 ޑައިވ  ސ ކޫލ   5

 80 283 ޓ ރެވަލ  އޭޖެނ ސީ 6

 0 3 ޔޮޓ  މެރީނ  7

 1 10 ެބއަރ ބޯޓ   8

 
 ރިސޯޓ  ޗެކ ކުރުނ     -ހ  

ވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ރިސޯޓ  އަލަށ  ހުޅުވުމަށ  ނ  ވަނީ ކުރެވިފައިރިސޯޓ  އިނ ސ ޕެކ ޝަ 31ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2020
 ކުރެވޭ އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ، ލައިސަނ ސ  އ ކުރުމަށ  ކުރެވުނު އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތަށ  އަދި ރޫޓީނ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ހިމެނެއެވެ. 

 

މުޅިނ    އަހަރު  މިދިޔަ  ތަރަމިގޮތުނ   ގޮތުގައި  ރިސޯޓެއ ގެ  ކުރެވުނު  އަލަށ   ހުޅުވުމަށ ޓަކައި   3އ ޤީ  ރިސޯޓ  
 އިނ ސ ޕެކ ޓ ކުރެވި އަދި ހުޅުވުނީވެސ  ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. 

 
އެނދުގެ  
 އަދަދު 

ކޮޓަރީގެ  
 އަދަދު 

 ރަށުގެ ނަނ   ހުޅުވި ތ ރީޚ  
 ރިޒޯޓ ގެ ނަނ  

 

 1 ލޫ ރިސޯޓ ނ  ބ ރެޑިސަ އދ. ހުރުއެޅި  2020ޖަނަވަރީ  13 160 320
އ ޓަފަރު ކޮ ރ.   2020ޖަނަވަރީ  14 79 158  2 ބ ރެނިއަރ ކޮއ ޓެފަރު 
ކަގި .  ކ  2020 ނޮވެނ ަބރު 08 50 100  3 ކަގި މޯލ ޑިވ ސ  ސ ޕަރ އައިލެނ ޑ  

 
އިތުރުނ    މަރ މ ތުކުރުމަށ ފަހު     ދިގުފަރުމީގެ  ދިގުފަރު(  )ބ.  ރިސޯޓ   ވަނީ   2020ޖޫނ     07އައިލެނ ޑ   ގައި 

   .ވެގައެ 2020ޖޫނ   31ހުޅުވުނީ  އަލުނ  ތަރައ ގީކުރުމަށ ފަހުށިވަރު(  ވ ލ ފައެވެ. އަދި މ ފުށިވަރު މޯލ ޑިވ ސ  )އދ. މ ފުހުޅު
 

ވަކި މުއ ދަތެއ ދީ، ރަނގަޅު ކުރުމަށ    ، ފެނ ނަ ކަނ ތައ ތައ މިއަހަރުތެރޭ ެބލިފައިވ  ރިސޯޓ ތަކުގައި ހުރި އިސ ލ ހ  ކުރަނ 
އެނ ގިފައިވެއެވެ. ކަނ ތައ ތަކުގެ  ވަނީ  އަނ ގަނ ޖެހުނު  ކުރުމަށ   ޢ   ރަނގަޅު  ކ ބޯތަކެތީގެ ތެރޭގައި  ހުނ ނަނީ  ގޮތެއ ގައި  އ މު 

އަލި ހިނގ ފ ނެ  ހަރުދަނ ކުރުމ އި،  ފިޔަވަޅުތައ   އަޅަނ ޖެހޭ  ގޮތުނ  ރައ ކ ތެރިކަމުގެގޮތުނ   ރައ ކ ތެރިވުމުގެ  ހ ދިސ އަކުނ   ފ ނުގެ 
ރަނގަޅުކޮށ    ފިޔަވަޅުތައ   މިނޫނަސ އަޅަނ ޖެހޭ  އަދި  ކުނިނައ ތ ލުމ އި  ގުޅުނ ހުހަރުދަނ ކުރުމ އި،  ތިމ ވެއ ޓ އި  އެހެނިހެނ   ރި  

 ތުގެ ފެނ ވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ. ކަނ ކަމ އި، މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ލިެބނ ހުނ ނަ ޚިދުމަތ ތަކ އި މުވައ ޒަފުނ ގެ އެކޮމޮޑޭޝަނ  އިމ ރ 
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 އިނ ސ ޕެކ ޓ  ކުރުނ     ފަތުރުވެރިނ  ބައިތިއ ބ  ހޮޓ ، ގެސ ޓ ހައުސ    -ށ 
 

ގެސ ޓ  ހައުސ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.   118ހޮޓެލ  އަދި    1ރިނ  ަބއިތިއ ބ   ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެ  2020
އަލަށ   ބެލުމަށ އި،  ފެނ ވަރު  އެޚިދުމަތ ތަކުގެ  ޚިދުމަތ ތަކ އި  ފަތުރުވެރިނ ނަށ ދޭ  މިތަނ ތަނުނ   ފ ސ ކުރެވިފައިވަނީ  ަބލ    މިތަނ ތަނ  

 މަށ ޓަކައެވެ. ސ ޓ ރީގެ ޤަވ އިދ  އެއ ގޮތަށ ތޯ ެބލުހުޅުވ  ތަނ ތަނ  ތަރައ ޤީ ކުރެވިފައިވަނީ މިމިނި
 

 ފަތުރުވެރިނ  ބައިތިއ ބ  އުޅަނދުފަހަރު އިނ ސ ޕެކ ޓ  ކުރުނ     -ނ 
 
ކުރެވިފައިވެއެވެ.   ޓޫރިސ ޓ  އުޅަނދުގެ އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ވަނީ  19ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިނ  ަބއިތިއ ބ     2020  

ރީގައި އެފަދަ އުޅަނދު ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމަށ އި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުނ  ސ ޕެކ ޓ  ކުރަނީ މިމިނިސ ޓ  ނދު އިނ ބ  އުޅަފަތުރުވެރިނ  ަބއިތިއ 
އުޅަނދ އި އެއިނ  ލިެބނ  ހުނ ނަ ޚިދުމަތ ތަކުގެ ފެނ  ެބލުމަށ އި އަދި  ެބލުމަށެވެ. ފަތުރުވެރިނ ނަށ  ލިެބނ  ހުނ ނަ ޚިދުމަތ ތައ   ވަރު 

ޗެ އުޅަނދު  ަބއެއ   އިތުރުނ   އެއުޅަނދުފަހަރުގަމީގެ  އިނ ތިޒ މ ތައ ހުރީ ކ ކުރެވިފައިވަނީ  ކުރަނ ޖެހޭ  އެކަމަށ   ވިއ ކ ނަމަ  ބަނގުރ   އި 
 މިމިނިސ ޓ ރީގެ ޤަވ އިދ އި އެއ ގޮތަށ  ހަމަޖެހިފައިތޯ ބެލުމަށެވެ. 

 
 ޑައިވ  ސ ކޫލ ތައ  އިނ ސ ޕެކ ޓ  ކުރުނ    -ރ 
 

ސ ކޫލ ތަކުގެނަވަ  2020 ޑައިވ   ަބއެއ   ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ހަމަވުމ އި  މުއ ދަތު  ލައިސަނ ސ ގެ  އޮޕަރޭޓިނ   ގުޅިގެނ     
 ލައިސަނ ސ  އައު ކުރުމަށ  ނުވަތަ އަލަށ  ލައިސަނ ސ  ހެއ ދުމަށ  އެދުމުނ  އެތަނ ތަނ  ބަލ ފ ސ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުނ 

ބަލ ފ ސ ކުރުމުގަ ގޮތުނ  އި  ރިޒޯޓ ތައ   މި  ހެދިފައެވެ.  ވަނީ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތައ ވެސ   އ ނ މު  ސ ކޫލ ތަކުގެ  ޑައިވ   އެތަނ ތަނުގެ 
 އެވެ.ވަނީ ަބލ  ފ ސ  ކުރެވިފަ ޑައިވ  ސ ކޫލ  25މިއަހަރު މުޅިއަކު 

 
 ދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނ  އިނ ސ ޕެކ ޓ  ކުރުނ  ޚި ދަތުރު ރ ވ  ހިނ ގުމުގެ    -ބ 
 

ދަ  2020 ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ދިނުމަށ  ނުވަތަ    ތުރުވަނަ  ލައިސަނ ސ   އޮޕެރޭޓިނ   ތަނ ތަނުގެ  ޚިދުމަތ ދޭ  ހިނ ގުމުގެ  ރ ވ  
ތަނ    80  ލައިސަނ ސ ގެ މުއ ދަތު ހަމަވެފައިވ ތީ ލައިސަނ ސ  އައު ކުރުމަށ ޓަކައި އެތަނ ތަނ  ަބލ  ފ ސ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުނ 

   ވެ.ަބލ  ފ ސ  ކުރެވިފައިވެއެ
 
 ރެވުނު ހ އ ސަ ކަނ ކަނ :  ކު ވަނަ އަހަރު   2020 9.2

 ށ ފަހު ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތައ  ހުޅުވ ލުނ  އަ   19-ވިޑ  ކޮ 

ޖުލައި    19-ވިޑ ކޮ ޭބއ ވުމަށ ފަހު  ަބނ ދުކޮށ ފައި  ޯބޑަރ  ރ އ ޖޭގެ  ގުޅިގެނ   ފަތުރުވެރިކަމަށ    15އ އި  ފެށިގެނ   އިނ  

ފަތުރުވެރިކަމުގެހުޅުވ ލ ފައިވަނީ   އިނ   އެޖެނ ސީ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ   ސިހެލ ތ   އެކުލަވ ލި    ޙ އ ސަކޮށ ގެނ   ޞިއ ޙަތުގެ ނ ޔަތައ   ޢ އ މު 
މިގޮތުނ  ނިމިދިޔަ  ަބލައިގެނ ނެވެ.  ކ އި މިނިސ ޓ ރީއިނ  ކޮވިޑ އ އި ގުޅިގެނ  ތައ ޔ ރުކުރި ގައިޑ ލައިނ އަށ ޑުތަރައ ކ ތެރިކަމުގެ މިނ ގަނ

 ވިފައިވ  ހުއ ދަތަކުގެ ތަފ ޞީލ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކުރެއަހަރު ތެރޭގައި ކޮވިޑ އަށ ފަހު ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތައ  ހުޅުވ ލުމަށ  ދޫ
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ހުޅުވ ލުމަށ     ކޮވިޑ އަށ ފަހު  ފެސިލިޓީ 
ދޫކުރެވުނު ހުއ ދައިގެ  

 ޖުމ ލަ އަދަދު  

 ކޮޓަރީގެ އަދަދު  އެނދުގެ އަދަދު 

 3251 216251 140 ރިސޯޓ 
 140 280 2 ޔޮޓ  މެރީނ 
 296 602 5 ލ  ހޮޓެޓޫރިސ ޓ  
)މ ހޮޓެޓޫރިސ ޓ    ލެ ލ  
 ސަރަހައ ދު(

6 856 426 

 1139 2576 133 ޓޫރިސ ޓ  އުޅަނދު
 1984 3986 221 ގެސ ޓ ހައުސ ޓޫރިސ ޓ  
 ގެސ ޓ ހައުސ ޓޫރިސ ޓ  

 )މ ލެ ސަރަހައ ދު(
35 1022 511 

 ޓ ރ ނ ސިޓ  ފެސިލިޓީ 
 )މ ލެ ސަރަހައ ދު(

14 406 203 

 

މަސައ ކަތ ކުރައ ވ  ޞިއ ޙީ މ ހިރުނ ނަށ  ހިނ ގުނު ތަމ ރީނު  އި  އ އި ގުޅިގެނ  ރިސޯޓ  މުވައ ޒަފުނ  އަދި ރިސޯޓ ގަ   19-ވިޑ  ކޮ 

 މ  ޕ ރޮގ ރ  

 

ޖުލައި    19-ވިޑ ކޮ ޭބއ ވުމަށ ފަހު  ަބނ ދުކޮށ ފައި  ޯބޑަރ  ރ އ ޖޭގެ  ގުޅިގެނ   ފަތުރުވެރިކަމަށ    15އ އި  ފެށިގެނ   އިނ  
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ  އ އި ހެލ ތ  މިގޮތުނ   ނެވެ.  ގެނ ހުޅުވ ލ ފައިވަނީ ޢ އ މު ޞިއ ޙަތުގެ ރައ ކ ތެރިކަމުގެ މިނ ގަނޑުތަކަށ  ަބލައި

ނ ސީ ގުޅިގެނ  ރިސޯޓ  މުވައ ޒަފުނ ނ އި ރިސޯޓ ތަކުގައި މަސައ ކަތ ކުރައ ވ  ޞިއ ޙީ މ ހިރުނ ނަށ  އަމ ޒުކޮށ ގެނ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެ

ޢ އ 19-ކޮވިޑ  ކަށަވަރުކުރުމަށ އި  ރައ ކ ތެރިކަނ   ފަތުރުވެރިނ ގެ  ޙ ލަތުގައި  ޕ ރޮގ ރ މ މު  ގެ  ތަމ ރީނު  ގުޅޭ  ތައ  ޞިއ ޙަތ  
އޮކ ޓޯަބރ/ނޮވެމ  މަހުވަނީ  ޖުލައި/އޮގަސ ޓ /  މިގޮތުނ   ަބރ  ގެނ ދެވިފައެވެ.  ބަހ ލައިގެނ ވަނީ    4ކުރިއަށ    2ގަޑިއިރުގެ    3ެބޗަށ  

ޖުމ ލަ  ދެވުގެނ ކުރިއަށ ސެޝަނަކަށ    ޕ ރޮގ ރ މ ގައި  ޓ ރެއިނިނ ގ  އަދި  ަބއިވެ  286ނެވެ.  ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. ރިވެަބއިވެރިނ  
ޙ ލަތުގައި    ޕ ރޮގ ރ މ މި ޭބނުނ ވ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ކޮވިޑ ގެ  ފަރ ތ ތަކަށ   މަސައ ކަތ ކުރައ ވ   މަޢުލޫމ ތު   ޞިއ ޙީ  ސިނ ޔަތުގައި 

  ޙިއ ޞ ކުރެވުނެވެ.   ޑޮކ ޓަރުނ އި ރިސޯޓ  މުވައ ޒަފުނ ނ އި

 ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ  ގައިޑ ލައިނ   

ދިރިއުޅޭ  ޓޫރިފަތުރުވެރިނ ނ އި   ރަށ ރަށުގައި  އަދި  މުވައ ޒަފުނ ނ އި  މަސައ ކަތ ކުރ   ގެސ ޓ ހައުސ ތަކުގައި  ސ ޓުނ  

ފެތުރުނ  ކުޑަކުރުމަށ  އެޅޭނެ ޢ ނ މު ސިއ ޙީ ފިޔަވަޅުތައ  އަޅ ނެ ގޮތުގެ   19-ރައ ޔިތުނ ގެ ސަލ މަތ އި ރައ ކ ތެރިކަމަށ ޓަކައި ކޯވިޑ 
ހިމެނޭގޮތަށ  ޕ ރޮޓެކ ޝަ  އިރުޝ ދު  ކުރިނ  ނ   ހެލ ތ   ހުޅުވުމުގެ  ގެސ ޓ ހައުސ ތައ   "ޓޫރިސ ޓ   ތައ ޔ ރުކޮށ ފައިވ   އިނ   އެޖެނ ސީ 
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ގެސ ޓ ހައުސ  ސެކ ޓަރ ގައި ފެތުރުނ  ކުޑަކުރުމަށ  އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައ    19-ކޮނ މެހެނ  ފުރިހަމަކުރަނ ޖެހޭ މިނ ގަނޑުތަކ އި ކޮވިޑ 

 ށުކައުނ ސިލ ތަކ އި ޚިއ ޞ ކުރެވުނެވެ.    ރަސ  އޮޕަރޭޓަރުނ އިއަޅ ނެ ގޮތުގެ އިރުޝ ދު" ގެސ ޓ ހައު
 

 ގައި އަލުނ  ހުޅުވ ލުމ އި ކައުނ ސިލ  ބައ ދަލުވުނ ތައ    2020އޮކ ޓޯބަރ    15ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ ތައ   
 

 15 ހުއ ދަ  މީހުނ  ދިރިއުޅޭ ރަށ ރަށުގައި ހިނ ގ  ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ ތައ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށ  އަލުނ  ހުޅުވުމުގެ
ގެސ ޓ ހައުސ ތައ  އަލުނ  ހުޅުވުމުގެ ހުއ ދަ   އިނ  ފެށިގެނ  ދޫކުރުމަށ  ސަރުކ ރުނ  ނިނ މުމ އި ގުޅިގެނ ، ވަކިވަކި    2020ަބރ  ކ ޓޯއޮ

ރަށުކައުނ ސިލުދޫކުރު އެރަށެއ ގެ  ކަނ ތައ ތައ   ަބޔ ނ ކޮށ ފައިވ   ގައިޑ ލައިނ ގައި  އެޖެނ ސީގެ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ   ހެލ ތ   ކުރިނ   ނ  މުގެ 
 ރަށެއ ގެ ކައުނ ސިލ އ އިއެކު ަބއ ދަލުވުނ ތައ ވަނީ ޭބއ ވިފައިވެއެވެ.  82ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށ  ފުރިހަމަ ކު

 

 ކައުނ ސިލ  މުވައ ޒަފުނ ގެ ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރ މ :  ލޯކަލ  

ކައުނ  ރަށ ރަށުގެ  އިނ ތިޒ މ ކޮށ ގެނ   އިނ   ޓޫރިޒަމ   އޮފ   އިދ ރ ތަކުމިނިސ ޓ ރީ  ސިވިލ   ސިލ   ކުރަމުނ ދ   މަސައ ކަތ   ގެ 
ވެ. މިތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރ މުގެ ވަނަ އަހަރު ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރ މެއ  ވަނީ ހިނ ގިފައެ  2020ސ ރވިސ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އަމ ޒުކޮށ ގެނ   

އި ގުމުގެ ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނ ރު ރ ވައި ހިނ މަޤ ޞަދަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ހިނ ގ  ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ ތަކ އި ޓޫރިޒަމ  ގުޅުނ ހުރި ދަތު
ވ ފައިވ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު  ގެ އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  މަސައ ކަތ  ރަށުކައުނ ސިލ  ތަކ އި ޙަވ ލުކުރުމަށ  މިމިނިސ ޓ ރީއިނ  ރ ޑައިވ  ސެނ ޓަރ

ޤަވ އިދުތަކ  މިނިސ ޓ ރީގެ  އިތުރުނ   ދިނުމުގެ  ތަމ ރީނު  ޗެކ ކުރުމުގެ  އެތަނ ތަނ   ކޮވިޑ ދީ  ގުޅި  19-އި  ގެސ ޓ ހައުސ ތައ  އ އި  ގެނ  

ގައިޑ އަށ  ތައ ޔ ރުކުރި  މިގޮތުނ   އަހުލުވެރިކުރު  ޗެކ ކުރުމަށ   ރ އ ޖެ  ވުމެވެ.  ޕ ރޮގ ރ މ ގައި  އިނ ވަނީ   152ތަމ ރީނ   ކައުނ ސިލ  

އިތުރުނ   ަބއިވެރިވެފައެވެ.   މީގެ  ޕ ރޮގ ރ މ ގައި    2020އަދި  ތަމ ރީނު  ރިފ ރެޝަރ  ޭބއ ވުނު  އަހަރު  ނީ ފަރ ތަކުނ ވަ  44ވަނަ 
 ަބއިވެރިވެފައެވެ. 

 

 ކޮމ ޕ ލަޔަނ ސ  އޮފިސަރ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރ މ :  ސީ . އީ . އެފ  . އައި . އީ 

ޔޫރަޕިއަނ   ފަތުރުވެރިނ ނަށ  ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނ  ސިއ ހީ މިނ ގަނޑުތަކަށ  ފެއ ތުމަށ ޓަކައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ  އ އި  
އި.އެފ .އީ.ސީ(، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފ  ޓިއުރިނ  އަދި މޯލ ޑިވ ސ  ނޭޝަނަލ  ކޮމ ޕ ލަޔަނ ސ  )އީ.އަ  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  ފޮރ އެކ ސ ޕޯރޓ 

އަމ ޒުކޮށ ގެނ   ރަށުކައުނ ސިލ ތަކަށ   އޮޕަރޭޓަރުނ ނަށ އި  ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ގުޅިގެނ   ޔުނިވަރސިޓީއ އި 
ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށ    5އިނ  ފެށިގެނ     2020ވެމ ަބރ  ނޮ  04ގ  ޕ ރޮގ ރ މެއ   ޓ ރޭނިނ   އޮފިސަރ   އީ.އައި.އެފ .އީ.ސީ ކޮމ ޕ ލަޔަނ ސ  

މި ޕ ރޮގ ރ މ ގައި ހިލޭ ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ރަށު/އަތޮޅު ކައުނ ސިލ  ގޮސ ފައިވެއެޔަށ  ގެނ އޮނ ލައިނ ކޮށ  ކުރި އަދި    ވެ. އަދި 
ހިނ ގ ފަރ ތ  ހުޅުވ ލ ގެސ ޓ ހައުސ   މިތަމ ރީނުތަކަށ   ސަަބުބފައެވެ.  ޕ ރޮގ ރ މ ގެ  ލިުބމުގެ   ސެޓ ފިކޭޝަނ   އީ.އައި.އެފ .އީ.ސީ  ނ  
ފަތުރު ރ އ ޖޭގެ  މ ހައުލެއ  އިތުރަށ   ރައ ކ ތެރި  ރައ ޔިތުނ ނަށ   ދިވެހި  ފަތުރުވެރިނ ނަށ އި  ފައިދ އަކީ،  ދ އިރ އަށ ކުރ   ވެރިކަމުގެ 
ދިއުމެވެ ރ އ ޖޭމިގޮތުނ     .ކަށަވަރުވެގެނ   ޕ ރޮގ ރ މ ގައި  ފަރ ތުނ ވަ  59އ އި    ކައުނ ސިލ   97  ގެތަމ ރީނ   ނީ ގެސ ޓ ހައުސ ގެ 

 .ަބއިވެރިވެފައެވެ
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 އަހަރު ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނ ސ  ޔުނިޓުނ  ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ  ވަނަ   1202 9.3
 
ފީނުމ ެބހޭ .1 އުޅަނދު،  ޓޫރިސ ޓު  ގެސ ޓ ހައުސ ،  ހޮޓ ،  ރިސޯޓ ،  ޚިދ މަތ ދޭ  ގުޅޭ  އަދި ފަތުރުވެރިކަމ އި  މަރުކަޒުތައ    

 ގެ ގޮތުނ  ޤަވ އިދުނ  ަބލ  ފ ސ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ . ހެނިހެނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނުގެ ފެނ ވަރު ެބލުމުއެ
  

އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތަކުގައި   .2 ހުރިހ  ކަނ ކޮޅަކަށ  ފެތުރިގެނ  ގޮސ ފައިވުމ އިއެކު  ރ އ ޖޭގެ  ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީގެ މަސައ ކަތ  
ަބއިވެރިކޮށ ސަރަހައ ދީ އިދ ރ ތަކ  ކައުނ ސިލ  އަދި ރަށު ކައުނ ސިލ ގެ މީހުނ   އެމަސައ ކަތ  މުސ ތަޤ ަބލުގައި   އި، އަތޮޅު 

 އެތަނ ތަނ  މެދުވެރިކޮށ  އިނ ސ ޕެކ ޓ  ކުރުމުގެ ގ ިބލުކަނ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުނ . 
 

 
ފެނ ވަ .3 ޚިދުމަތ ތަކުގެ  ފޯރުކޮށ ދޭ  މަތިވެފައިވުމ އިއެއިނ ޑަސ ޓ ރީއިނ   ގަވ އިދުތައ   ރު  ފެނ ވަރ އިެބހޭ  ހެދިފައިހުރި  ކުރިނ   ކު 

 މުގެ މަސައ ކަތ .އިޞ ލ ހުކުރު
 

ޓެކ ނޮލޮޖީ   .4 އިނ ފޮމޭޝަނ   ޭބނުނ ކުރުމަށ   މަޢުލޫމ ތު  އެއ ކުރެވޭ  ޗެކ ލިސ ޓ ތަކުނ   ބޭނުނ ކުރަމުނ ދ   އިނ ސ ޕެކ ޝަނަށ  
 ލެހެއ ޓުނ . ޕ ކޮށ  ރެކޯޑ ތައ  ެބސެކ ޝަނ އި ގުޅިގެނ  ސޮފ ޓ ވެއަރއެއ  ޑިވެލޮ
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   ޔުނިޓ    ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ   .10

 ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރ  މަސައ ކަތ ތައ    10.1

 :ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަސައ ކަތުގެރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ޔުނިޓ ގެ 

ރިސޯޓ ހ.   ހައުސ ،  ހޮޓެލ ،  ޓޫރިސ ޓ   ަބއިތިއ ބ   ،ގެސ ޓ   ހިނ އުޅަނދުފަހަރު،     ޓޫރިސ ޓުނ   ވިޔަފ ރި  ގ  ފީނުމުގެ 
 ރުމ އި ހުއ ދަ ދޫކުރުނ މިމިނިސ ޓ ރީގައި ރަޖިސ ޓ ރީކު އަދި ޔޮޓ  މެރީނ  މަރުކަޒުތައ  އަދި ޓ ރެވަލ  އެޖެނ ސީ

 

 ސ ޓ ޓޫރި  ،ރިޒޯޓު)  ތަނ ތަނ   ރަޖިސ ޓަރީކުރަނ ޖެހޭ  މިނިސ ޓ ރީގައި  ތެރެއިނ   ތަނ ތަނުގެ  ޚިދުމަތ ދޭ  ށ. ފަތުރުވެރިނ ނަށ 
 ރަޖިސ ޓަރީކުރުމ އި   ޤަވ އިދުނ (  މެރީނ   ޔޮޓ   ،ސ ކޫލ   ޑައިވ   ،އެޖެނ ސީ  ޓ ރެވަލ   ،ޅަނދުފަހަރުއު  ޓޫރިސ ޓ   ،ހައުސ   ގެސ ޓ   ،ހޮޓ 

 . ބެލެހެއ ޓުނ  ޤަވ އިދުނ  މައުލޫމ ތު ރަޖިސ ޓަރީތަކުގެ މިތަނ ތަނުގެ
 

 . ދޫކުރުނ  ސޫލުތަކ އިއެއ ގޮތަށ އު ކަނޑައެޅިފައިވ  ،ހުއ ދަ ދޫކުރަނ ޖެހޭ އުޅަނދުފަހަރަށ  ޭބރުގެ ނ. ރ އ ޖެއަނ ނަ
 

 . އިތުރުކޮށ ދިނުނ   އަދަދު އެނދުގެ ތަނ ތަނުގެ ދޫކުރެވިފައިވ  ފަތުރުވެރިކަމަށ  އެއ ގޮތަށ  އުސޫލުތަކ އި ރ. ކަނޑައެޅޭ
 

 . ކުރުނ  ކަނ ތައ ތައ  ކުރަނ ޖެހޭ ގުޅިގެނ  އެކަމ އި ފ ސ ދޫކުރުމ އި ގައިޑ ކަމުގެ ބ. ޓޫރިސ ޓ 
 

 ހުއ ދަ ދޫކުރުނ  ދެވޭ ފަރ ތ ތަކަށ  ކައިވެނިކޮށ ދޭ މ ޒީރަ ޅ. ފަތުރުވެރިނ ގެ
 

 ކ. ސ ޓ ރ ޓަރ އުސޫލުނ  ރިސޯޓ ތަކުގެ ކޮޓަރި ރެޖިސ ޓ ރީ ކުރުނ 
 

 ފެސިލިޓީތަށ    ޓޫރިސ ޓ   އަލަށ  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވ   ނިމުނުއިރު   އަހަރު  ވަނަ   2020  201.
 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ   
 ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނ  

  ރަޖިސ ޓ ރީ އަލަށ   
 ކުރެވުނު އަދަދު 

 އެނދުގެ އަދަދު  ރީގެ އަދަދު ކޮޓަ 

 578 289 03 ރިސޯޓ  1

 - - - ހޮޓ   2

 1070 535 64 ގެސ ޓ ހައުސ  3

 62 31 06 ޓޫރިސ ޓ  އުޅަނދު 4

 - - 171 ޑައިވ  ސ ކޫލ   5

 - - 66 އޭޖެނ ސީޓ ރެވަލ   6

 - - - ޔޮޓ  މެރީނ  7

 08 04 01 ެބއަރ ބޯޓ   8
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   ޓ  ރިޒޯ   ޓޫރިސ ޓ  )ހ(  

މީގެ ތެރެއިނ  މިހ ރު އޮޕަރޭޓ     ރިޒޯޓެވެ.  167  ކޮށ ފައިވަނީމިމިނިސ ޓ ރީގައި ރަޖިސ ޓ ރީ ނިޔަލަށ   ގެވަނަ އަހަރު  2020
 ރިސޯޓ  ހިމެނެއެވެ.  03ގެ ތެރޭގައި އަލަށ  އޮޕަރޭޓ ކުރަނ  ފަށ ފައިވ   ވަނަ އަހަރު  2020ތެރޭގައި  ރިޒޯޓެވެ. މީގެ  156ކުރަމުނ ދަނީ  

 ރެވިފައިވެއެވެ.ހުއ ދަ ދޫކު 61ތަކަށ  މުޅި ޖުމ ލަ ރިޒޯޓ 
 

ރީ އިތުރުނ   މިއަހަރު   2019ޑިވެލޮޕ ކުރުމަށ ފަހު  -މީގެ  ރިޒޯޓ ތަށ   ތިރީގައިމިވ   ބަނ ދުކުރެވިފައިވ   އަހަރު  ވަނަ 

 ހުޅުވިފައިވެއެވެ.
 ފައެވެ.އިނ  ފެށިގެނ  ަބނ ދުކުރެވި 2020އޮގަސ ޓ   16ޓުވިނ  އައިލެނ ޑ  ރިޒޯޓ  )އދ. މ ފުށިވަރު( ވަނީ ހ. 

 އިނ  ފެށިގެނ  ަބނ ދުކުރެވިފައެވެ. 2020 ޖޫނ  07އައިލެނ ޑ  ރިޒޯޓ  )ބ. ދިގުފަރުވިނަގަނޑު( ވަނީ ށ. ދިގުފަރު 
 

 .އެވެހުއ ދަ ދޫކުރެވިފައިވެ 10 ރިޒޯޓ ތަކުގައި ސިނ ޮބލިކ  ވެޑިނ ގ ކުރުމުގެ ވަނަ އަހަރު  2020މީގެ އިތުރުނ  
 
 މެރީނ    ޔޮޓ    )ށ( 

ނި  2020 އަހަރު  ކުވަނަ  ރަޖިސ ޓ ރީ  ޖުމ ލަ  ރެވިފައިވަނީ މުނުއިރު  މެރީނ އެވެ.  03  މުޅި  ޔޮޓ     ޔޮޓ   ޖުމ ލަ  މުޅި 
 ހުއ ދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 2މެރީނ ތަކަށ  

  

 އެޖެނ ސީ   ޓެރެވަލ    )ނ( 

މިހ ރު  މީގެ ތެރެއިނ     ޓ ރެވަލ  އެޖެނ ސީއެވެ.  1536މުޅިއަކު    ވަނީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައި   2020
ކުރަމު އަދި    283ނ ދަނީ  އޮޕަރޭޓ   އޭޖެނ ސީއެވެ.  ތެރެއިނ   2020ޓ ރެވަލ   މީގެ  އަހަރު  އެޖެނ ސީ    66  ވަނަ  ޓ ރެވަލ  

 ހުއ ދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 101މުޅި ޖުމ ލަ ޓ ރެވަލ  އޭޖެނ ސީތަކަށ   ރެޖިސ ޓ ރީކޮށ ދީފައިވެއެވެ.
 

 

އިތުރުނ    އޭޖެނ   03މީގެ  ލައިސަނ ސ  ޓ ރެވަލ   ކެނ   2020  ސީގެ  ވަނީ  އަދި  ގައި  ކުރެވިފައެވެ.  ފަރ ތުނ    30ސަލ  
ނުވަތައެފަރ ތުނ   ސަަބުބނ   ފުރިހަމަނުވުގެ  ފޯމ   ހުށަހަޅުއ ވ ފައިވ   އެދި  ހޯދުމަށ   ހުއ ދަ  ހިނ ގުމުގެ  އޭޖެނ ސީ  ޓ ރެވަލ  

ޤަވ އިދުގައިވ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނުގައި  ނުވަތަ  ނުދެވިގެނ   ރ ވ   އެތަނެއިނ ސ ޕެކ ޝަނ   ނެތުމުގެގޮތަށ   ފެނ ވަރު  ވަނީ އ ގެ  ސަަބުބނ    
 ބ ތިލ ކުރެވިފައެވެ. 

 
 ހައުސ  ގެސ ޓ    )ރ( 

ނިމުނު   2020 އަހަރު  ގޮތުގައި   ވަނަ  ގެސ ޓ ހައުސ ގެ  ޓޫރިސ ޓ   ގެސ ޓ ހައުސ    951މިމިނިސ ޓ ރީގައި  އިރު 
ކުރަމުނ ދަނީ    ރަޖިސ ޓ ރީކުރެވިފައިވެއެވެ. އޮޕަރޭޓ   އަދި  ސ ޓ ހައުސ ޓޫރިސ ޓ  ގެ  531މީގެތެރެއިނ  މިހ ރު   64  މީގެތެރެއިނ އެވެ. 

 ހުއ ދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 140ތަކަށ  ގެސ ޓ ހައުސ މުޅި ޖުމ ލަ  ގައި ރެޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ދީފައިވެއެވެ. 2020 ގެސ ޓ ހައުސ 
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ނ   ފަރ ތު  10ގައި ވަނީ ކެނ ސަލ  ކުރެވިފައެވެ. އަދި    2020ނ ސ   ގެ ލައިސަޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ   44މީގެ އިތުރުނ   

ގެސ ޓ ހައު އެފަރ ތުނ    ސ ޓޫރިސ ޓ   ނުވަތަ  ސަަބުބނ   ފުރިހަމަނުވުގެ  ފޯމ   ހުށަހަޅުއ ވ ފައިވ   އެދި  ހޯދުމަށ   ހުއ ދަ  ހިނ ގުމުގެ 
ވަނީ  ސަަބުބނ   ނެތުމުގެ  ފެނ ވަރު  އެތަނެއ ގެ  ޤަވ އިދުގައިވ ގޮތަށ   އިނ ސ ޕެކ ޝަނުގައި  ނުވަތަ  ނުދެވިގެނ   ރ ވ   އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  

 ފައެވެ. ބ ތިލ ކުރެވި
 

 

 ޓެލ  ހޮ  ޓޫރިސ ޓ    )ބ( 
ގޮތުގައި    2020 ހޮޓަލުގެ  ޓޫރިސ ޓ   އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  މުޅިއަކު  ވަނަ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވަނީ    34މިމިނިސ ޓ ރީގައި 

ޖުމ ލަ    ވެ.ލެހޮޓަޓޫރިސ ޓ     13މީގެތެރެއިނ  މިހ ރު އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނ  ދަނީ      ވެ.ޓޫރިސ ޓ  ހޮޓަލެ  04ލ ތަކަށ   ހޮޓެޓޫރިސ ޓ   މުޅި 

 ވެއެވެ.ދޫކުރެވިފައިހުއ ދަ 
 
 އުޅަނދު   ޓޫރިސ ޓ   )ޅ( 

ގޮތުގައި    2020 އުޅަނދުގެ  ޓޫރިސ ޓ   އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ރަޖިސ ޓ ރީކުރެވިވަނަ  މުޅިއަކު  ވަނީ    ފައިމިމިނިސ ޓ ރީގައި 
އުޅަނދެ  371 ކުރަމުނ ދަނީ  ވެ.  ޓޫރިސ ޓ   އޮޕަރޭޓ   މިހ ރު  މިގޮތުޓޫރިސ ޓ     135މީގެތެރެއިނ   ޓޫރިސ ޓ    06  ނ އުޅަނދެވެ. 
 ހުއ ދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 38ތަކަށ  އުޅަނދުޓޫރިސ ޓ  މުޅި ޖުމ ލަ  ދީފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ރެޖިސ ޓ ރީ ކޮށ  2020ދެއ  އުޅަނ

 
އިތުރުނ    އުޅަނދު  06މީގެ  ލައިސަނ ސ   ޓޫރިސ ޓ   އަދި    2020ގެ  ކުރެވިފައެވެ.  ކެނ ސަލ   ވަނީ  ފަރ ތުނ    06ގައި 

އުޅަނދު ހޯ  ޓޫރިސ ޓ   ހުއ ދަ  އެފަރ ތުނ  ހިނ ގުމުގެ  ނުވަތަ  ސަަބުބނ   ފުރިހަމަނުވުގެ  ފޯމ   ހުށަހަޅުއ ވ ފައިވ   އެދި  ދުމަށ  
އެތަނެއ  ޤަވ އިދުގައިވ ގޮތަށ   އިނ ސ ޕެކ ޝަނުގައި  ނުވަތަ  ނުދެވިގެނ   ރ ވ   ވަނީ އިނ ސ ޕެކ ޝަނ   ސަަބުބނ   ނެތުމުގެ  ފެނ ވަރު  ގެ 

 ބ ތިލ ކުރެވިފައެވެ. 
 

 01  މީގެތެރޭއިނ .  އުޅަނދަކަށެވެ  14މުޅިއަކު  ޓ ކުރުމުގެ ހުއ ދަ ދެވިފައި ވަނީ  ެބއަރ ޯބ  ނިމުނު އިރު  ވަނަ އަހަރު  2020

ބޯޓ  ކޮށ   2020  ެބއަރ  ރެޖިސ ޓ ރީ  އަހަރު  ބޯޓ ތަކަށ   ދީފައިވެއެވެ. ވަނަ  ެބއަރ  ޖުމ ލަ  ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.   02  މުޅި  ހުއ ދަ 
ކުރަމުނ ދަނީ   އޮޕަރޭޓ   މިހ ރު  އަދި    10މީގެތެރެއިނ   ބޯޓެވެ.  ޯބޓ ފަރ ތުނ     03ެބއަރ  އެދި   ެބއަރ  ހޯދުމަށ   ހުއ ދަ  ހިނ ގުމުގެ 

އެފަރ ތުނ  އިނ ސ ޕެކ ޝަ ނ  ރ ވ  ނުދެވިގެނ  ނުވަތަ އިނ ސ ޕެކ ޝަނުގައި ހުށަހަޅުއ ވ ފައިވ  ފޯމ  ފުރިހަމަނުވުގެ ސަަބުބނ  ނުވަތަ 
 އެވެ. ވަނީ ބ ތިލ ކުރެވިފަ ޤަވ އިދުގައިވ ގޮތަށ  އެތަނެއ ގެ ފެނ ވަރު ނެތުމުގެ ސަަބުބނ 

 
 ސ ކޫލ    ޑައިވ  )ކ(  

 ވެ.އެ 327ގެ އަދަދަކީ އިވ  ސ ކޫލ ޑަފައިވ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ މުޅި ޖުމ ލަ  މިމިނިސ ޓ ރީގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު  2020
 .ޓ ރީކޮށ  ދީފައިވެއެވެގައި ރެޖިސ   2020ސ ކޫލ     ޑައިވ   17  ޑައިވ  ސ ކޫލ އެވެ.  171އޭގެތެރެއިނ  މިހ ރު އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނ ދަނީ  

 ހުއ ދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 62މުޅި ޖުމ ލަ ޑައިވ  ސ ކޫލ ތަކަށ   
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އިވ  ޑަފަރ ތުނ     07ގައި ވަނީ ކެނ ސަލ  ކުރެވިފައެވެ. އަދި    2020ގެ ލައިސަނ ސ   އިވ  ސ ކޫލ ޑަ  11މީގެ އިތުރުނ   

 ނުވަތަ އެފަރ ތުނ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ރ ވ  ރިހަމަނުވުގެ ސަަބުބނ ހިނ ގުމުގެ ހުއ ދަ ހޯދުމަށ  އެދި ހުށަހަޅުއ ވ ފައިވ  ފޯމ  ފު  ސ ކޫލ 
 ށ  އެތަނެއ ގެ ފެނ ވަރު ނެތުމުގެ ސަަބުބނ  ވަނީ ބ ތިލ ކުރެވިފައެވެ. ނުދެވިގެނ  ނުވަތަ އިނ ސ ޕެކ ޝަނުގައި ޤަވ އިދުގައިވ ގޮތަ

 
 ޓުއަރ ގައިޑ  ފ ސ  )އ(  

  ފަރ ތ  ރަޖިސ ޓ ރީކުރެވިފައިވެއެވެ.   194މިމިނިސ ޓ ރީގައި    އިޓުވަރ ގައިޑުނ ގެ ގޮތުގަވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު    2020
 . ފަރ ތަކުނ  ހުއ ދަ އައުކޮށ ފައިވެއެވެ 11މިގޮތުނ  މިއަހަރު 

 

 ކ ރޫސ  ޕ މިޓ  އަދި ޗ ޓަރ ލައިސަނ ސ  )ވ(  
ހުއ ދަ ވަނީ    ކ ރޫސ  ކުރުމުގެ  105ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރ އ ޖެ އަނ ނަ ޭބރުގެ އުޅަނދުތަކަށ  މުޅި ޖުމ ލަ    2020

އަދި  ދެވިފައެ ކޮވިޑ     117ވެ.  ދެވިފައިވެއެވެ.  ލައިސެނ ސ   ރ އ ޖޭގެ    19ޗ ޓަރ  ގުޅިގެނ   ހ ލަތ އި  ސަރަހައ ދުގައި ގެ 
ތެރެއިނ    އުޅަނދުތަކުގެ  މުއ ދަތު   07ބަނދަރުކޮށ ފައިވ   ހުއ ދ ގެ  ބަނދަރުކުރުމުގެ  ދުއ ވ   ސަރަހައ ދުގައި  ރ އ ޖޭގެ  އުޅަނދެއ  

ޗ ޓަރ ަބނ ދުކުރުމ އި ގުޅިގެނ  ކުރޫސިނ ގ ހުއ ދައިގެ މުއ ދަތު އިތުރުކޮށ ދެވިފައި ވެއެވެ، އަދި  ދުނިޔޭގެ ޯބޑަރުތަށ     ހަމަވުމ އި އަދި
 އެއ  އުޅަނދަކަށ  އިތުރުކޮށ ދެވިފައިވެއެވެ.

 
މ ތު މިރިޕޯޓުގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސ ޓަރީކޮށ  މިހ ރު އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނ ދ  ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތަކުގެ މަޢުލޫ  0202

 ގައި އެވަނީއެވެ. 01ލު ޖަދުވަ

 

ކޮލިޓީ    2021  10.3 އަހަރު  ޔުނިޓުނ   ވަނަ  މުހިނ މު  އެޝުއަރަނ ސ   ހަމަޖެހިފައިވ   ކުރުމަށ  
 ކަނ ތައ ތައ  

 
 ވުނ . އ އޮނ ލައިނ ކޮށ  އެޕ ލިކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ހުށަހެޅޭގޮތ  ހެދުމަށ ޓަކައި ވ ނ ޖެހޭ ތައ ޔ ރީތަ .1
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 ސ ޓ ރީ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ރނޭޝަނަލ  އެނ ޑ  އިނ ޑަ އިނ ޓަ  .11

 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެނ ޑ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ހިއުމަނ  ރިސޯސ ، ޔުނިޓުނ  ކުރ  މަސައ ކަތ    11.1

ދ އިރ  ޓޫރިޒަމ   ތެރޭގައި  މަސައ ކަތ ތަކުގެ  މައިގަނޑު  ކުރަނ ޖެހޭ  މުވައ ޒަފުނ މި ސެކ ޝަނުނ   ގޮތުނ    ގެ  ކުރިއެރުވުމުގެ 
އެކިއެ ތަޢުލީމ ތަފ ތު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތު ތަމ ރީނ ގެ  އިކި  ރ އ ޖޭގެ  ޖަމ އިއ ޔ ތަކުނ   ަބއިނަލ އަގ ވ މީ  ހޯދުމ އި  ފުރުސަތުތަށ    

ހިމެނެއެ މަސައ ކަތ ކުރުނ   ގުޅިގެނ   ޖަމ އިއ ޔ ތަކ އި  އެ  މަޝ ރޫޢުތަކުގައި  އެކިއެކި  ހުށަހަޅ   އިތުރުނ  ކުރިއެރުވުމަށ   މީގެ  ވެ. 
ދ  ވަސީފަތުރުވެރިކަމުގެ  އިނ ސ ނީ  ކަނ ތައ  އިރ އަށ   އެހެނިހެނ   ޕ ރޮގ ރ މ ތަކ އި  ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމުގެ  ހިނ ގޭ  ކުރުމަށ   އިތުރު  ލަތ  

 ރ ވ  ހިނ ގުނ  ހިމެނެއެވެ. 

ކަ ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ވަޞީލަތ ތައ   އިނ ސ ނީ  ސިނ އަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޕ ލޭނިނ ގ ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ނޑައެޅިފައިވ  
ަބއިނަލ އަމަސައ ކަތ ތަ ކުރިއެރުވުމަށ  އ ކުރުމ އި،  ފަތުރުވެރިކަނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ އި  އެކިއެކި  ހުށަހަޅ   ޖަމ އިއ ޔ ތަކުނ   ޤ ވ މީ 

 ަބއިނަލ އަޤ ވ މީ ޖަމ އިއ ޔ ތަކ އި ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ .

ހިއުމަ   11.2   އިނ ޑަސ ޓ ރީ  އަދި   ޔުނިޓ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ރިސޯސ   ކުރ     ، ނ   ޔުނިޓުނ  
   ކުރު ތަފ ސީލ :   ގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކުގެ މައި 

  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސ ޓ ރެޓެޖީ އެނ ޑ  ޕ ލޭނިނ ގ  ރިސޯސަސ  ހިއުމަނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ .1

ކަނޑައެޅިފައިވ    ތަރައ ޤީކުރުމަށ ޓަކައި  ވަސީލަތ ތަށ   އިނ ސ ނީ  ދ އިރ ގައި  ޕ ލޭނ ތަށ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ސ ޓ ރެޓެޖީތަކ އި 
 އ  ތަނ ފީޒ ކުރުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ކުރުނ .ތަކުގައި ހިމެނޭ ކަނ ތަތައ ޔ ރުކުރުމ އި ޕ ލޭނ 

 

 ަބއިނަލ އަގ ވ މީ ޖަމ އިއ ޔ ތަކ އި ގުޅިގެނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ އި ގުޅުނ ހުރި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ގުނ  .2

ޖަމ އިއ ޔ ތަ ކުރުމަަބއިނަލ އަޤ ވ މީ  ސިނ އަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ގުޅިގެނ   ޕ ރޮކ އި  ކަނޑައެޅިފައިވ   ޖެކ ޓ ތަކުގައި  ށ  
ަބދަހިކޮށ  ގުޅުނ   އޮނ ނަ  ޖަމ އިއ ޔ އިތަކ އި  ަބއިނަލ އަޤ ވ މީ  ފޯރުކޮށ ދިނުމ އި  ދ އިރ ގައި   ،އެހީތެރިކަނ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ފަރ ތ ތަކ އި    ،ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވ  ފަނ ޑ ކުރިއަށ ގެނ ދަނ  ހަމަޖެހިފައިވ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަށ    ލ އަޤ ވ މީ ގުޅިގެނ  ހޯދުމ އި ަބއިނައެކިއެކި 
 ޖަމ އިއ ޔ ތަކ އެކު އޮނ ނަ އެކިއެކި ޖަލ ސ ތަކުގައި ަބއިވެރިވުނ .
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ރިސޯސ ،ޔުނިޓުނ     2020  11.3 ހިއުމަނ   އިނ ޑަސ ޓ ރީ  އެނ ޑ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   އަހަރު  ވަނަ 
 ކުރެވިފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ . 

އަހުލުވެ  .1 ދިވެހީނ   ސިނ އަތަށ   ޝައުގުވެރިކަނ   ޓޫރިޒަ   ، ރިކުރުވުމަށ އިޓޫރިޒަމ   ޒުވ ނުނ   ދިވެހި  ފުރުސަތުތަކަށ   ހުރި  ދ އިރ ގައި  މ  
 ތެރިކުރުމަށ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވުނު ޕ ރޮގ ރ މ ތައ : އިތުރުކުރުމަށ އި ހޭލުނ  

 
i)   ރިސޯޓު ތަކުގައި ހުކުރު ކުރ ނެ ޚަތީބުނ  ތަމ ރީނު ކުރ  ކޯސ 

 
އެފެއ ޒ ް  އިސ ލ މިކ   އޮފ   ގުޅިގެމިނިސ ޓ ރީ  މިމިނިސ ޓ ރީ  މިޕ ރޮގ ރ މ   އ އީ  ހިނ ގި  އަމ ޒުކޮށ ގެނ   ރިޒޯޓ ތަކަްަށ   ޓޫރިސ ޓ   ނ  

ޕ ރޮގ ރ މ ގައި    .ވީ ބުދަ ދުވަހެވެ  2020ޑިސެނ ބަރު    02ކޮށ ފައިވަނީ  އިފ ތިތ ޙ    ކޮށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދ  މި   1ރިޒޯޓ  އަދި    88އޮނ ލައިނ  
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ  162ހޮޓެލުނ    މަޤ ސަބައިވެރިނ   ކޯހުގެ  ކުރު  މި  ޚުތުބ   .  ގޮވުމ އި  ބަނ ގި  ރިސޯޓުތަކުގައި  ޓޫރިސ ޓު  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  ދަކީ 

  8މެވެ. އި އިމ މުވެ ހުކުރު ނަމ ދު ފަރ ޝ  ފަސ  ނަމ ދު އަދި ޖަމ ޢަތުގައި ކުރ  ސުނ ނަތ  ނަމ ދު ކުރުމުގެ ގ ބިލ ކަނ  ހުރި ބަޔަކު އުފެއ ދުކިޔުމ 
 ވެ. ވަނަ އަހަރުގައެ  2021 މުއ ދަތަކީ ފަސ  ހަފ ތ އެވެ. މި ޕ ރޮގ ރ މ ގެ ނިމޭނީ  ށ  ގެނ ދ  މި ޕ ރޮގ ރ މ ބެޗ އަށ  ބަހ ލައިގެނ  ކުރިއަ

 
ii)   2020އިނ ޓަރނ ޝިޕ  އެނ ޑ  އެޕ ރެނ ޓިސ ޝިޕ  ޕ ރޮގ ރ މ 

އޮފ  ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނ އިނ  އިސ ނަގައިގެނ  މިމިނިސ ޓ ރީއ އި ގުޅިގެނ ، ފަތު މިނިސ ޓ ރީ  ދ އިރ އިނ  މި ޕ ރޮގ ރ މަކީ     ރުވެރިކަމުގެ 

ޕ ރޮގ ރ މެކެ ރޭވުނު  ގެނ ދިޔުމަށ   ކުރިއަށ   ތަމ ރީނުކުރުމަށ ޓަކައި  ގެނ ދިއުމަށ   މީހުނ   ކުރިއަށ   އިނ ޓަރނ ޝިޕ   ގުޅިގެނ   ހ ލަތ އި  ކޮވިޑ ގެ  ވެ. 
ފަހު ޖ ގަ  ރިޒޯޓުތަކުގެ  ދިނ   އިނ ޓަރނ ޝިޕ   ސަބަބުނ   ނުފޮނުވުމުގެ  ރިސޯޓުތަކަށ   ދަރިވަރުނ   ނޭޝައެދުނު  މޯލ ޑިވ ސ   ދިނީ  ނަލ   ނ  

 އިނ ޓަރނ ޝިޕ  ފުރުސަތު ލިބފައިވެއެވެ.   26ށެވެ. ހަތ  ރިޒޯޓަކުނ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލ ޓީ އޮފ  ހޮސ ިޕޓަލިޓީ އެނ ޑ  ޓޫރިޒަމ  ސ ޓަޑީޒ އަ

 
iii)  ެލިޔުނ  ދޫކުރުނ  ބިދޭސީ ދަރިވަރުނ  އިނ ޓ ރނ ސ ގެ ގޮތުގައި ރ އ ޖެ ގެނުއައުމަށ  ބޭނުނ ވ  "އިޢުތިރ ޒެއ  ނެތ " ކަމުގ  

ނުނ ވ  "އިޢުތިރ ޒެއ  ނެތ " ކަމުގެ ލިޔުނ   ބިދޭސީ އިނ ޓ ރނ ސ  ރ އ ޖެ ގެނައުމަށ  ބޭ  83ރު ތެރޭގައި މި ސެކ ޝަނުނ  ވަނީ  މިއަހަ
ދަރިވަރުނ  ބިދޭސީ  ހ ސިލ ކުރަމުނ ދ   ތަޢުލިމ   ތަކުގައި  ޔުނިވ ރސިޓީ  ބޭރު  ލިޔުމަކީ  ޢިއުތިރ ޒެއ  ނެތ ކަމުގެ  މި  ދިވެހިރ އ ޖޭގައި  ދޫކޮށ ފައެވެ.   

މަސ  ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށ  މޯލ ޑިވ ސ    6އެނ މެ ގިނަވެގެނ     ޓަރނ ޝިޕ  އަދ ކުރުމަށ  އެދި ރިޒޯޓަށ  ހުށަހަޅ ، ރިޒޯޓ އިނ  އެއ ބަސ ވުމުނ ، އިނ 
 އިމިގ ރޭޝަނ  އިނ  ދޫކުރ  ސ ެޕޝަލ  ވިސ އަށ  މިމިނިސ ޓ ރީ އިނ  ދޫކުރ  ލިޔުމެކެވެ.  

ދ އި އިނ ޓަރނ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ފޮރިނ   އެއުސޫލަށ   ރ އިނ   ގެނެސ   ބަދަލު  އުސޫލު"  ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  އިނ ޓ ނ ޝިޕ ގެ  ސ އަށ  
ގައެވެ. އިނ ޓަރނ ޝިޕ ގެ ފުރުޞަތުދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނުނ  ފުރުޞަތު ދޭ    2020ޑިސެނ ބަރު    10އަމަލުކުރަނ  ފެށިފައިވަނީ  

އަށ  ވަނީ ބިދޭސީނ   3މ ރީނ ކުރ  ގޮތަށ  ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އ  އުސޫލ ގެ ދަށުނ   ދެ ދިވެހި ދަރިވަރުނ  ތަ  ކޮނ މެ ބިދޭސީ އިނ ޓަރނ އަކަށ 
 ތަމ ރީނ  ކުރ ގޮތަށ  ވަނީ އިއުތިރ ޒެއ  ނެތ  ކަމުގެ ލިޔުނ  ދޫކޮށ ފައެވެ.    ދިވެހިނ (  6)
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iv)  ކަމުގެ ލިޔުނ  ދޫކުރުނ   ވ  " އިޢުތިރ ޒެއ  ނެތ "ޕ ރީ އޮެޕނިނ ގ  ކޯޓ ގެ ދަށުނ  ބިދޭސީނ  ރ އ ޖެ ގެނައުމަށ  ބޭނުނ   

"އިޢުތިރ ޒެއ   ރަށަކަށ  ޕ ރީ އޯޕެނިނ ގ ކޯޓ ގެ    07  ތަރައ ޤީކޮށ ފައިވ    ގޮތުގައި  ރިޒޯޓެއ ގެ   ވަނީ  އިނ   ސެކ ޝަނ    މި   ތެރޭގައި  މިއަހަރު
   ނެތ " ކަމުގެ ލިޔުނ  ދޫކޮށ ފައެވެ.

ސ  ހޯލ ޑަރ ލީ  ޙ  ހުޅުވޭނެކަމަށ  ލަފ ކުރ  ތ ރީ  އެނދު    #  ނަނ  ރަށުގެ  އަތޮޅު  ބ ވަތ   

ތިލަމ ފުށި ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ ސީޓީ އެޓ   2020ޖުލައި  15 308   ޅ ރިޒޯޓ   
ތިލަމ ފުށި އަދި  

 ބޮޑުފިނޮޅު 
1 

2020މެއި  23 198 އެމ ފ  ކުޑަވިލިގިލި ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ   2 ކުޑަވިލިގިލި  ކ  ރިޒޯޓ   
އ ރ .އެފ .އެޗ  ހޯލ ޑިނ ގ ސ  ޕ ރައިވެޓ   

ޓެޑ  ލިމި  
0202އެޕ ރީލ   30 241  ކ  ރިޒޯޓ   

ރަށ ފަޅުހުރ   
1އައިލެނ ޑ    

3 

އ ރ .އެފ .އެޗ  ހޯލ ޑިނ ގ ސ  ޕ ރައިވެޓ   
 ލިމިޓެޑ  

2020އެޕ ރީލ   30 222  ކ  ރިޒޯޓ   
ރަށ ފަޅުހުރ   
3އައިލެނ ޑ    

4 

2021މެއި  06 1144 ވީގޯ ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ    5 ދިގުރަށ   ނ ރިޒޯޓ   
ލިމިޓެޑ  ވަށުގިރި ޕ ރައިވެޓ    2021 ޖެނުވަރީ 19 80   6 ވަށުގިރި  ވ  ރިޒޯޓ   

 

 
v)   ކޯަޕރޭޓ  ރެސިޑެނ ޓ  ވިޒ  ދޫކުރުމުގެ "އިޢުތިރ ޒެއ  ނެތ " ކަމުގެ ލިޔުނ  ދޫކުރުނ 

ގުޅިގެނ    އިމިގ ރޭޝަނ   މޯލ ޑިވ ސ   އ އި  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   އިކޮނޮމިކ   މޯލ ޑިވ ސ   އަކީ  ވިސ   ރެސިޑެނ ޓ   ދިވެހިރ އ ޖެއަށ  ކޯަޕރޭޓ  
އަދި    އަވަސ އިނ ވެސ ޓަރުނ  ދިވެހިރ އ ޖެ އެތެރެވުމ އި ބޭރުވުމުގައި  ރުވުމަށ އި، އިނ ވެސ ޓ ކުރުމަށ  ބ ރުއެޅުމ އެކު،  ވެސ ޓަރުނ  ޝަޢުޤުވެރިކު އިނ 

އިނ ވެސ ޓ ކުރ     ،ޓަރުދޫކުރ  ވިސ އެކެވެ. މި ވިސ އަށ  އަމަލުކުރަމުނ ދ  ޤަވ އިދުގެ ދަށުނ  އިނ ވެސ   ފަސޭހަ ހިދުމަތ ތަކެއ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި
އެގޮތުނ ދ  ހަމަޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  ދޫކުރުމަށ   ލިޔުމެއ   ކަމުގެ  ނެތ "  "ޢިއުތިރ ޒެއ   ވުޒ ރ އަކުނ   ކަމ ބެހޭ  ވަނީ  އިރ އެއ ގެ  މިމިނިސ ޓ ރީއިނ    

ވިޔަފ ރިތަކަށ    ގުޅުނ ހުރި  އެކަމ   ސިނ ޢަތ އި  ގިނަ  50ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ވުރެއ   ޔޫ.އެސ .ޑޮލަރަށ   އިނ ވ ސ ޓ ކޮށ ފައި މިލިއިނ     05ވ   އިނ  
 ފަރ ތަކަށ  ކޯަޕރޭޓ  ރެސިޑެނ ޓ  ވިސ  ދުކުރުމުގެ "ޢިއުތިރ ޒެއ  ނެތ " ކަމުގެ ލިޔުނ  ދޫކޮށ ފައެވެ.  

ސ ޓ ކުރި  އިނ ވެ 
 އަދަދު 

 ޤައުމު  ކުނ ފުނި ނަނ  
 # ވިސ  ދޫކުރި ފަރ ތ  

 1  ބުރ ޓޯވ  ޑިމިޓ ރީ ރަޝިއ   ގ ރޭނ ޑ  މެރިޑިއަނ  ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  $83,326,214
އ ރ ޓެނ  ރެއިނ ޒ ނެކ    ރަޝިއ   ގ ރޭނ ޑ  މެރިޑިއަނ  ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  $83,326,214  2 
$46,722,455 
$11,930,556 

މަހޯގަނީ ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  އަދި އެބޮނީ ޕ ރައިވެޓ   
 ލިމިޓެޑ  

 އިނ ޑިއ 
 3 ވިރިނ ދ  ކުމ ރު ޗޮޕ ރ  

$46,722,455 
$11,930,556 

ބޮނީ ޕ ރައިވެޓ   އިވެޓ  ލިމިޓެޑ  އަދި އެ މަހޯގަނީ ޕ ރަ
 ލިމިޓެޑ  

 އިނ ޑިއ 
 4 ރަވިނ ދ  ކުމ ރު ޗޮޕ ރ  

ފިނޮޅު މޯލ ޑިވ ސ  ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  ސީސައިޑ   $82,710,000  5 ފެލިކ  ޖ ޝަބެކ   ޖ ރމަނީ 
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ތަމ ރީނ    .2 ހ ސިލ ކުރުމަށ އި،  ތަޢުލީމ   ދ އިރ އިނ   ޓޫރިޒަމ   މުވައ ޒިފުނ   ގެނ ގޮ މިމިނިސ ޓ ރީގެ  ކުރިޔަށ   ސ ފައިވ   ކުރުމަށ  
 ޕ ރޮގ ރ މ ތައ : ކޯސ  ފަދަ  ،  އިނ ޓ ރނޭޝަނަލ  ސަމިޓ ، ކޮނ ފެރެނ ސ ، ޓ ރެއިނިނ ގ 

 

.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ އޭޝިއ  އެނ ޑ  ދި ެޕސިފިކ  ވެބިނަރ އޮނ  ޓެކ ނިކަލ  އެސިސ ޓަނ ސ  ފޯރ ޓޫރިޒަމ   ޔޫ ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •
 ރިކަވަރީ 

 

 .ޓީ.އޯ ފަރ ތ : ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއުށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި  

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ   ،2020ޖޫނ   10ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 ޢަލީ ވަޙީދު/ މިނިސ ޓަރ   އފ. - 

  
 ޕ ޓ  ބޯޑ  މީޓިނ ގ  ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •

 

 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : ޕ ޓ   

 އަލ  މީޓިނ ގ ވ ޗު  ،2020ޖޫނ   19ރީޚ : ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 ޢަލީ ވަޙީދު/ މިނިސ ޓަރ   އފ. - 
 އފއ. ފ ތިމަތު ޝިފ / އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  - 

 

ދި  ރ އީސ ޓ  އޭޝިއ  އެނ ޑ   ދި ތ ރޓީ ސެކަނ ޑ  ޖޮއިނ ޓ  މީޓިނ ގ އޮފ  ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަނ  ފޯ  ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •
 ެޕސިފިކ  އެނ ޑ  ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަނ  ފޯ ސައުތ  އޭޝިއ  

 
 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ  

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ   ،2020ޖޫނ   30ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 ލީ ވަޙީދު/ މިނިސ ޓަރ ޢަ  އފ. - 
 އފއ. ފ ތިމަތު ޝިފ / އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  - 

 

 19ނައިނ ތ  އައިއެފ ޓީއެމ  ޓ ރެްިނިނ ގ ޕ ރޮގ ރ މ  އޮނ  ހޭނ ޑ ލިނ ގ ކޮީޕނ ގ އެނ ޑ  ޑީލިނ ގ ވިތ  ކޮވިޑ   ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •
 

 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ  

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ   ،2020ޖުލައި  30-21ރީޚ : ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  
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 ޢަލީ ޝިނ ނ / ޑިރެކ ޓަރ    އފ. - 
 އފއ. ފ ތިމަތު ނ ޒިޔ / ޑިރެކ ޓަރ - 

 

 ފަސ ޓ  ކޯ ގ ރޫޕ  އޮނ  ޓޫރިޒަމ  މީޓިނ   ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •
 

 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : އައި.އޯ.އ ރ .އޭ 

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ   ،2020ޖުލައި  30-21ޚ : ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީ

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 ނައުޝ ދު މުޙައ މަދު/ ޑެޕިއުޓީ މިނިސ ޓަރ   ޑރ. - 
 އފއ. ފ ތިމަތު ނ ޒިޔ / ޑިރެކ ޓަރ - 

 

 ސ ޓިނޭޝަނ  އިނ ސައިޓ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕ ޓ  ޑެ ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •
 

 : ޕ ޓ /ބީބީސީށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ  

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ  ،2020އޮކ ޓޫބަރު  08ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 މަޢުސޫމ / މިނިސ ޓަރ هللا އަބ ދު ޑރ. - 
 

 މީޓިނ ގ ޕ ޓ  ބޯޑ   ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •
 

 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : ޕ ޓ   

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ  ،2020އޮކ ޓޫބަރު  12ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : ނ. 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 މަޢުސޫމ / މިނިސ ޓަރ هللا އަބ ދު ޑރ. - 
 އފއ. ފ ތިމަތު ޝިފ / އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  - 

 
   2020ޕ ޓ  އޭޖީއެމ    ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •

 

 ޕ ޓ  ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ :  

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ  ،2020އޮކ ޓޫބަރު  14ރީޚ : ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 މަޢުސޫމ / މިނިސ ޓަރ هللا އަބ ދު ޑރ. - 
 އފއ. ފ ތިމަތު ޝިފ / އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  - 
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 ނ ގ   ގ ލޯބަލ  ޓޫރިޒަމ  ކ ރައިސިސ  ކޮމިޓީ މީޓި ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •
 

 ވި ފަރ ތ : ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ   

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ  ،2020އޮކ ޓޫބަރު  19ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 މަޢުސޫމ / މިނިސ ޓަރ هللا ޑރ.އަބ ދު - 
 އފއ. ފ ތިމަތު ނ ޒިޔ / ޑިރެކ ޓަރ - 

 
 އެސޯސިއޭޝަނ  ވެބިނަރ އޮނ  ޑިވެލޮިޕނ ގ ސަސ ޓެއިނަބަލ  ކ ރޫސ  ޓޫރިޒަމ  ގެ  އިނ ޑިއަނ  އޯޝިއަނ  ރިމ ޖަލ ސ ގެ ނަނ : ހ. •

 ފެސ ޓިވަލ  ޑެލ  ޑިޕ ލޮމެޒިއ " -ލ މެސީ  ވަނަ އެޑިޝަނ  "ޑިޕ  11
 

 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : އައޯރ  
 

 ، ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ  2020އޮކ ޓޯބަރު  21ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 
 

 ވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  . ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެރ
 ޑރ.ނައުޝ ދު މުޙައ މަދު/ ޑެޕިއުޓީ މިނިސ ޓަރ  - 
 ޝިފ /  އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ އފއ. ފ ތިމަތު   - 

 
ފޯ   ހ. • ކޮމިޓީ  ސ ޓޭނ ޑިނ ގ  ދަ  އޮފ   ސެޝަނ   ސިކ ސ ތ   ތ ރޓީ  ދަ  އޮފ   މީޓިނގ   އޮފިޝަލ   ސީނިއަރ  ނަނ :  ޖަލ ސ ގެ 

 ޝަނ  އެނ ޑ  ކޮމ ޝަލ  ކޯަޕރޭ  އިކޮނޮމިކ 
 

 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : ކޮމ ސެކ  
 

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ  ،2020ނޮވެނ ބަރު  19-18ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 
 

 ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  

 އފ. އަޙ މަދު އ ތިފ / ޑެޕިއުޓީ މިނިސ ޓަރ   - 

 ރ ރެކ ޓަ އފއ. ފ ތިމަތު ނ ޒިޔ  / ޑި -       
 

ނަނ   ހ. • ފޯ   : ޖަލ ސ   ކޮމިޓީ  ސ ޓޭނ ޑިނ ގ  ދަ  އޮފ   ސެޝަނ   މިނިސ ޓ ރީއަލ   ސިކ ސ ތ   ކޮމ ޝަލ   ތ ރޓީ  އެނ ޑ   އިކޮނޮމިކ  
   ނ ކޯަޕރޭޝަ 

 

 ށ. ޖަލ ސ  ހިނ ގ  ފަރ ތ : ކޮމ ސެކ  
 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ  ،2020ނޮވެނ ބަރު  26-25ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 
 :  ވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ ރ. ޖަލ ސ ގައި ބައިވެރިވެ

 ރ މަޢުސޫމ  / މިނިސ ޓަهللا އފ. އަލ ފ ޟިލ  އަބ ދު - 
 

    ސެވަނ ތ  ގ ލޯބަލ  ޓޫރިޒަމ  ކ ރައިސިސ  ކޮމިޓީ  ނަނ :ޖަލ ސ   ހ. •
 ށ. ޖަލ ސ  ހިނ ގ  ފަރ ތ : ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ 

 ވ ޗުއަލ  މީޓިނ ގ   ،2020ޑިސ ބަރު  09ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 
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 ނެވި ބޭފުޅުނ :  އި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ  ރ. ޖަލ ސ ގަ

 މިނިސ ޓަރ މަޢުސޫމ  / هللا އފ. އަލ ފ ޟިލ  އަބ ދު - 
 

ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ. ހ. • ފޯޓީނ ތ   ދި  ނަނ :  ޓޫރިޒަމ   ޖަލ ސ ގެ  އޮނ   ޕ ރޮގ ރ މ   ޓ ރެއިނިނ ގ  އެކ ޒެކ ޓިވ   ޕެސިފިކ   އޯ/އެޝިއ  
ސ ޓ ރެޓެޖީ އެނ ޑ   ރޫރަލ   ؛ ޮޕލިސީ  އެނ ޑ   ބިލ ޑިނ ޓޫރިޒަމ   ގ ރޯތ   ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ :  ފޯރ ސަސ ޓެއިނަބަލ   އޮޯޕރޓިއުނިޓީސ   ގ 

 ބ  ކ ރިއޭޝަނ  އެނ ޑ  ޖޮ
 ށ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ އަދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ކަލ ޗަރ ސ ޯޕޓ ސ  އެނ ޑ  ޓޫރިޒަމ ، ކޮރެއ 

 ނ  ޓ ރެއިނިނ ގ ، އޮނ ލައ2020ިޑިސެނ ބަރު  17-15ނ. ޖަލ ސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 
 ސ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފުޅުނ :  ރ. ޖަލ 
 މައުސޫމ  / މިނިސ ޓަރ هللا ޑރ. އަބ ދު - 

 ފ ތިމަތު ޝިފ  / އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރރ   .އފއ -       

 މަރިޔަމ  ލުބ ނ  / އެސިސ ޓަނ ޓ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ރިލޭޝަނ ސ  އޮފިސަރ  .އފއ - 
 

ނަނ :   ހ. • ޓޫރިޒަމ  ޔޫ.އެނ .ކޯހުގެ  ެޕސިފިކ     ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ  އޭޝިއ   ފޯ  ކޯސ   އޮނ ލައިނ   ފ ރީ  އެކަޑަމީ  އޮނ ލައިނ  
 "އިނ ޓ ރޮޑަކ ޝަނ  ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ މެނޭޖ މަނ ޓ " 

 

 ށ. ކޯސ  ބޭއ ވި ފަރ ތ : ކޮމ ސެކ  
 

 ، 2020ޑިސެނ ބަރު  31ސެޕ ޓެނ ބަރު އިނ    15ނ. ކޯސ  ބޭއ ވި ތ ރީޚ : 
 

 ޅުނ :  ރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބޭފު ބައިވެރ. ކޯހުގައި

 އފއ. އައިޝަތު ނަސީރު/ ކޮލިޓީ އޮޑިޓިނ ގ އޮފިސަރ   - 

 އފއ. މަރ ޔަމ  ލުބ ނ  އަޙ މަދު / އެސިސ ޓަނ ޓ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ  ރިލޭޝަނ ސ  އޮފިސަރ  -       

 ފ ތިމަތި ނަސ މ / ކޮލިޓީ އޮޑިޓިނ ގ އޮފިސަރ  އފއ. -       

 ޓީ އޮޑިޓިނ ގ އޮފިސަރ އފއ. ފ ތިމަތު ސިނ ޔ / ކޮލި -       

 އޮފިސަރ  އފ. އަޙ މަދު އުނެއިސ / އެސިސ ޓަނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ    -       

 ރ އފއ. އ މިނިސަތު މަނ ލ  މުސ ތަފ / ޓޫރިޒަމ  ރިސ ޗ  އޮފިސަ - 

 

  އ އި ގުޅިގެނ  އައި.އައި.އެޗ .އ ރ  އިނ  ކުރެވުނު މަސައ ކަތ    19-ކޮވިޑ  
 

ގުޅިގެނ     19-ކޮވިޑ    ރ އ ޖޭގެ   2020މ ޗ     27އ އި  ދުވަހު  ރިޒޯޓ ތަކ އި  ވަނަ  ގުޅިގެނ   ބަނ ދުކުރުމ އި  ބޯޑަރ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  
ދިއުމަށ  ރަށ ރަށަށ   މަސައ ކަތ ތެރިނ   ސ ޓ ފުނ ނ އި  ތިބި  ރިސޯޓުތަކުގައި  ދިޔައެވެ.  ކުރެވިގެނ   ބަނ ދު  ތަނ ތަނ   އަބުރ   ޙިދުމަތ ދޭ  ފަހު 

ދެމުނ ނެވެ.  ކުރު ގޮތަށ  މިމިނިސ ޓ ރީނ  ދަނީ ސ ޓ ފ  ދަތުރުއެޖެނ ސީނ  އެދިފައިވ     ރިސޯޓުތަކަށ  ދިއުމަށ  ހެލ ތ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ހުއ ދަ  މުގެ 
އިނ  ފެށިގެނ  ފޯމ  މެދުވެރިކޮށ  ދެމުނ އައި  2020އިނ  ފެއ ޓިގެނ  ހުއ ދަދެމުނ  އައީ ސިޓީއިނ ނެވެ. އަދި ޖުލައި    2020ޖޫނ     03އެގޮތުނ   

 15ވެރިކޮށ  ދޭނ  ފަށ ފައެވެ.  އިނ  ފެއ ޓިގެނ  ޯޕޓަލ  މެދު 2020 އޮކ ޓޯބަރ  15   ޯޕޓަލ "، މެދުވެރިކޮށ ހުއ ދަ ވަނީ އޮނ ލައިނ  ޯޕޓަލ  "ފ ސ 
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ލ  ރަޖިސ ޓަރ  ޓެ ހޮ  11ރިޒޯޓ އި އ އި    155ޯޕޓަލ ގައި    މި.  އެވެވެޕ ރޮސެސ  ކުރެވިފައި  ރިކުއެސ ޓ    18966އިނ  މިހ ތަނަށ     2020އޮކ ޓޯބަރު  
 . ކުރެވިފައިވެއެވެ

 

އިނ ޑަސ ޓ ރީ  ނަ  ވަ   2021  .411 އެނ ޑ   އަހަރު  ރިސޯސ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ހިއުމަނ  
 ރިލޭޝަނ ސ  ސެކ ޝަނ އިނ  ކުރަނ  ހަމަޖެހިފައިވ  މަސައ ކަތ ތައ  

އަހުލުވެރިކުރުވުމަށ އި .1 ދިވެހީނ   ސިނ އަތަށ   ޝައުގުވެރިކަނ     ، ޓޫރިޒަމ   ފުރުސަތުތަކަށ   ހުރި  ގައި  ދ އިރ   ޓޫރިޒަމ   ތެރޭގައި  މުޖ ތަމަޢުގެ 
 ނ ދ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރ މ ތައ   ތުރުކުރުމަށ  ކުރިޔަށ  ގެ އި 

i)    އިނ ޓ ރނ ޝިޕ  ޕ ރޮގ ރ މ 
ii)  ސ ކޫލ  ވިޒިޓ  ޕ ރޮގ ރ މ 
iii)  ެރިކުރުވުމެ ދަތުރުތައ  ސ ކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އަށ  އަޙ ލުވ 
iv) ޫ2120ތ  ޗެލެނ ޖ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޔޫތ  އެނ ޑ  ސ ޕޯޓ ސ އިނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދ  ޔ 
v) ަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ޖޮބ  ފެއަރ ޓޫރިޒ 
vi)   އަތޮޅު ރޯޑ ޝޯ އިނ ތިޒ މ ކުރުނ 

ކު  .2 ކުރުމަށ   ތަމ ރީނ   ހ ސިލ ކުރުމަށ އި،  ތަޢުލީމ   ދ އިރ އިނ   ޓޫރިޒަމ   މުވައ ޒިފުނ   ހަމަޖެހިފައިވ   މިމިނިސ ޓ ރީގެ  ގެނ ދިއުމަށ   ރިޔަށ  
 ފަދަ ޕ ރޮގ ރ މ ތައ  އަދި ފެއަރ     ކޯސ  ،  ނ ގ އިނ ޓ ރނޭޝަނަލ  ސަމިޓ ، ކޮނ ފެރެނ ސ ، ޓ ރެއިނި 

i)   2021ޕ ޓ  އެނުއަލ  ސަމިޓ 
ii)  2021ޕ ޓ  ޑެސ ޓީނޭޝަނ  މ ކެޓިނ ގ 
iii)    ޓ ރެއިނިނ ގ ޕ ރޮގ ރ މ  ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ އޭޝިއ  ެޕސިފިކ  އެކެޒެކުޓިވ 
iv)   2021ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ ޕ ރެކ ޓިކަމ  ޕ ރޮގ ރ މ 
v)  2021ޓ ރެނ ޑ ސ  އެނ ޑ  އައުޓ ލުކ   ފޯރަމ  އޮނ  ޓޫރިޒަމ  ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ/ ޕ ޓ 
vi) ަނ  )ކޮމ ސެކ ( ވޯރކިނ ގ   ކޮމިޓީ ފޯރ އިކޮނޮމިކ  އެނ ޑ  ކޮމ ރޝަލ  ކޯަޕރޭޝަނ  އޮފ  ދި އޯގަނައިޒޭޝަނ  އޮފ  އިސ ލ މިކ  ކޯަޕރޭޝ

 ގ ރޫޕ  ބައ ދަލުވުނ  
vii) ޮ2020 ނ ފަރެނ ސ  އެނ ޑ  މ ރޓ ޕ ޓ  އެޑ ވެނ ޗަރ ޓ ރެވެލ  އެނ ޑ  ރެސ ޯޕނ ސިބަލ  ޓޫރިޒަމ  ކ 
viii)   ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ އޭޝިއ  ެޕސިފިކ  ޓ ރެއިނިނ ގ ޕ ރޮގ ރ މ 
ix) ޯ2021ޖެނެރަލ  އެސެމ ބ ލީ   ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އ 
x)  2021ފިތޫރ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޓޫރިޒަމ  ޓ ރޭޑ  ފެއަރ 
xi) 113  2021ޖަނަވަރީ   19އިނ   18، ސ ޕެއިނ ، ވަނަ ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ އެކ ޒެކެޓިވ  ކައުނ ސިލ ، މެޑ ރިޑ    
xii)   އޮކިނ ވ  ، ޖަޕ ނ 2021ޖ ޓ  ޓޫރިޒަމ  އެކ ސ ޯޕ ،     
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 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ   .12

 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރ  މަސައ ކަތ    121.

ރަށ ރަށ އި ކުރެވޭ  ތަރައ ޤީ  މަސައ ކަތައ   ހުށަހެޅޭ،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ކުރުމަށ   އިމ ރ ތ   އަދި   ރިސޯޓ ތައ   ހުށަހެޅުނ ތަކ އި 
 ، ކަނ ތައ ތައ  ހިނ ގ  އެކަމުގެ ރިކޯޑ  ެބލެހެއ ޓުމ އިއަލަށ  ތަރައ ޤީކުރ  ރިސޯޓ ތަކުގެ އިމ ރ ތ  ކުރުމ އި ެބހޭ ހުއ ދަތައ  ދޫކުރުމުގެ  

ކަނ  ަބލަނ ޖެހޭ  ފިޔަވަހީގައި  ކުރަމުނ ދ   ޢިމ ރ ތ   ރަށ ރަށ   ރިސޯޓ ތަކ އި  ކުރެވޭ  ތަރައ ޤީ  މަސައ ކަތ  ފަތުރުވެރިކަމަށ   ަބލ   ތައ  
ފ ސ ކުރުމ އިކު އެއ ގޮތަށ ތޯަބލ   ޤަވ އިދ އި  ތަނ ތަނުގައި  ،ރެވެމުނުނ ދަނީ  މަޝ ރޫޢުތަކ އި   ހޮޓ ފަދަ  ތަރައ ޤީގެ  ހިނ ގޭ 

ެބލެހެއ ޓުމ އި ރެކޯޑ   ދޫކުރުމ އި  ހުއ ދަ  މަޝ ރޫޢުތަކަށ   ސަރުކ ރުނ   ،ފެނ ވަރުމަތިކުރުމުގެ  ކުރުމުގައި  ތަރައ ޤީ   ފަތުރުވެރިކަނ  
 ހެއ ޓުމެވެ.   އިމ ޕޯރޓ  ޑިއުޓީގެ ޢިނ ޔަތ ތަކ އި ެބހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމުގެ ކަނ ކަނ  ެބލެއެކިފަރ ތ ތަކަށ ދެއ ވ 

 
ތަރައ ޤީ  1 މެރީނ   ޔޮޓ   ހޮޓ ،  ރިސޯޓ ،  ޓޫރިސ ޓ   ހިނ ގުމަށ ޓަކައި  ހަރަކ ތ ތައ   ގުޅުނ ހުރި  ފަތުރުވެރިކަމ އި  ފަތުރުވެރިކަމ އި   .

 ބެލެހެއ ޓުނ :  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  
 

ގޮތުގައި ވަ  2020 ރިސޯޓ ގެ  ޓޫރިސ ޓ   ކުރެވިފައިވަނީ  ގޮތެއ ގައި  މައިގަނޑު  ސެކ ޝަނުނ   ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   އަހަރު  ނަ 
ހިނ ގޭ  ރިސޯޓ ތަކުގައި  ހިނ ގ   ގޮތުގައި  ރިސޯޓ ގެ  ޓޫރިސ ޓ   މިހ ރު  މަސައ ކަތ އި  ރަށ ރަށުގެ  ދެވުނު  އަލަށ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ  

ރަށ ތަކ   ،އ ކަތ އިމަސަމުގެ މަޝ ރޫޢުތަކުގެ  ފެނ ވަރުމަތިކުރު ރަށ  މިރަށ ރަށުގެ ތެރެއިނ  މަސައ ކަތ  ނިމުނު  ހުއ ޓިފައިވ   އި ނުނިމި 
އިނ ސ ޕެޝަނ ތަކެވެ. ޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓ  ތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރައ ޤީ ކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ  ދެވިފައިވ  ރަށ ރަށުގެ ތެރެއިނ  މަސައ ކަތ    ތަކުގެ

 ތަރައ ޤީކުރ ފަރ ތުގެ އެދެމުގެމަތިނ  އެރަށެއ ގެ މަސައ ކަތ  ހިނގަމުނ ދ  ޕ ރޮގ ރެސ އަށ  ރަށ ޅިފައި މުއ ދަތުވަނީ  ނިނ މުމަށ  ކަނޑައެ
 ބަލ  ތަފ ތު ސަަބބުތަކ ހުރެ އިތުރުކޮށ  ދެވިފައެވެ. 

 
 . އަލަށ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ދޫކުރެވިފައިވ  މަޝ ރޫޢު ތަކަށ  ހުއ ދަ ދޫކުރުނ  2
 

ތަރައ ޤީކުރު މަޝ އަލަށ   ދޫކުރެވިފައިވ   ތަކުގެތެރެއިނ   މަށ    އަދިވ ރކ ޕ ލޭނ     16ވަނައަހަރު    2020ރޫޢު 
ކުރުމަ އަޕ ގ ރޭޑ   )މީގެ ތެރޭގައި އަލަށ  ތަރައ ޤީކުރަމުނ ދ  ރަށ ރަށ އި  ށ  އިސ ލ ހުކުރެވިފައިވ  ވ ރކ ޕ ލޭނ  ވަނީ ފ ސ ކުރެވިފައެވެ. 

ރަށެއ ގެ ކޮނ ސެޕ ޓ    46މަޝ ރޫޢު ތަކުގެތެރެއިނ  ތެރެއިނ   ރުމަށ  ދޫކުރެވިފައިވ   ( އަލަށ  ތަރައ ޤީކުހުއ ދަދީފައިވ  ތަނ ތަނ  ހިމެނޭ
ފ ސ ކުރެވިފައެވެ.   ވަނީ  ކޮނ ސެޕ ޓ   ރިވައިސ ޑ   ރަށ ތަކުގެ  އަދި  ދޫކޮށ ފައިވ   ކުރުމަށ   އަލަށ ތަރައ ޤީ  ކޮނ ސ ޓަރަކ ޝަނ    1އަދި 

އިތުރު މިހ ރު އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނ ދ  ރިޒޯޓ ތަކުގައި  ވިގެނ ދީފައިވޭ(، އަދި  ފޭސ ކުރެނ  ޕަރމިޓ   ކޮނ ސ ޓަރަކ ޝަ)މީގެ ތެރޭގައި    ޕަރމިޓ 
ކުރުމަށ    ރިނޮވޭޝަނ   ޕ ރޝަލ   ނުވަތަ  އެޅުމަށ   ހުއ ދަދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  12އިމ ރ ތ ތައ   ދީފައިވ    ރިޒޯޓަކަށ   މިސެކ ޝަނ އިނ  

  ށ ދީފައިވޭ.ގެ މުއ ދަތު އިތުރުކޮޓ ކޮނ ސ ޓަރަކ ޝަނ  ޕަރމި 24ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ޕަރމިޓ ތަކުގެ ތެރެއިނ  
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 :  ކޮނ ސެޕ ޓ  ކޮމިޓީ .  3
 
ކޮމިޓީ ވަނީ  2020    އެކުލަވައިލެވިފައެވެ. މިނިސ ޓަރ   2ވަނަ އަހަރު ކޮނ ސެޕ ޓ   ކޮމިޓީއެއ   އައު  ފަހަރަށ  މުރ ޖ ކުރެވި 

ނަނ ަބ މެމޯ  އަލުނ   88-B/88/2020/66(MEMO)ރު  ިބއުރޯގެ  ވަނީ  ކޮމިޓީ  އެކުލަވ ލެވުނު  މިނިސ    އިނ   ކުރެވި  ޓަރ މުރ ޖ  
ނަނ ަބ މެމޯ  ކޮމިޓީގެ    88-B/88/2020/69(MEMO)ރު  ިބއުރޯގެ  މިހ ރު  އެކުލަވައިލައި  ކޮމިޓީއެއ   އައު   މެނ ަބރުނ ނަށ އިނ  

 ، ފިކުރީ  އިބ ރ ހިމ   ތިމަތު ޝައިޙ  ނ ސިޙ ،ފ   ،ސަމ ޙ   ފ ތިމަތު   ،ޝިނ ނ   އަލީޙުސައިނ  ސިރ ޖު )ޗެއަރ(،     ކޮށ ފައިވަނީ  އައ ޔަނ 
         އަދި ޒައިނ  ޝަރީފ އެވެ. މުޙައ މަދު ސިނ ނ  

 
 . ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތަކުގެ ފެނ ވަރުމަތި ކުރުނ :  4
 

ދިވެހިރ އ ޖެއަށ  ޒިޔ ރަތ ކުރ  ފަތުރުވެރިނ ނަށ އި ރިސޯޓ ތަކުގައި މަސައ ކަތ ކުރ  މުއައ ޒަފުނ ނަށ  އަދި ފަތުރުވެރިނ ނަށ  ދެވޭ 
ވަނަ އަހަރުވެސ  ގިނަ މަޝ ރޫޢުތަކެއ  ހިނ ގިފައިވެއެވެ. އަދި އެކި   2020ށ ޓަކައި  ވަހަށ  ރަގަޅުކުރުމަޚިދުމަތ  އެއ ދުވަހުނ  އަނެއ  ދު

 ތުނ  ރިސޯޓ ތަކުގެ ފެނ ވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށ ޓަކައި އިތުރު ސ ޓ ރަކ ޗަރސ  އެޅުމަށ  އެކިފަހަރުމަތިނ  ހުއ ދަ ދެވިފައިވެއެވެ. ގޮތ ގޮ
 
 ވ  އިމ ޕޯރޓ  ޑިއުޓީގެ އިނ ޔަތ ތައ :ސަރުކ ރުނ  ދެއ ވ ފައި ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ     -  5  
 

ތަރައ ޤީކުރުމަ ސަރުކ ރުއަލަށ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ   މަޝ ރޫޢު  ދޫކުރެވިފައިވ   %ށ   ނިނ މަވ ފައިވ     0ނ  
ރު   244,567,596.11 ޑިއުޓީގައ ޖެނުއަރީ  މިލިއަނ   ޑިއުޓީ  އިމ ޕޯޓ   މުދަލުގެ  ޔަލަށ  ނި  ގ2020ެ  ޑިސެމ ަބރ  –  2020ފިޔ ގެ 

   އިވ ކަނ  ކަސ ޓަމ ސ ގެ ރެކޯޑުތަކުނ  ދައ ކައެވެ.މ ފުކޮށ ދެވިފަ
 
ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓ އި، ޓޫރިސ ޓ  ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ  ހެދުމަށ  ކުއ ޔަށ ދޭ ރަށ ރަށ އި ބިނ ބިމުގެ ލޭނ ޑ  އޭރިއ ރ    –  6  

 ރަޖިސ ޓ ރީކުރުނ :
 

  ށ  ކުއ ޔަށ ދޭ ރަށ ރަށ އި ިބނ ިބމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަށ  ގެސ ޓ ހައުސ  ހެދުމަޓޫރިސ ޓ  ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސ ޓ ،  ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓ އި
ގަވ އިދު   ހެދުމަށ    (R-20/2010)ދެއ ކުމ ެބހޭ  ގެސ ޓ ހައުސ   ޓޫރިސ ޓ   ހޮޓަލ އި،  ޓޫރިސ ޓ   ރިޒޯޓ ،  ޓޫރިސ ޓ   ގެދަށުނ  

ޔަށ ގެނ ދިއުމަށ ޓަކައި  ހެދިފައިވ  ގެ ކަނ ތައ ތައ  ކުރިކުއ ޔަށ ދީފައިވ  ިބނ ިބމުގެ ލޭނ ޑ  އޭރިއ  ސަރވޭކުރުމ އި ރީރެޖިސ ޓަރ ކުރުމު
ދަށުނ    ކުރިއަށ ގެނ ދެވިފައިވެއެވެ.  އުސޫލުގެ  ކަނ ތައ   ކުރުމުގެ  ރީރެޖިސ ޓ ރ  ރިޕޯޓ    07މިގޮތުނ   ލޭނ ޑ އޭރިއަރ  ލޭނ ޑ  ސަރވޭ 

ފޮނުވ ފައިވެއެވެ އަށ   އޮތޯރިޓީ  ސަރވޭ  އެނ ޑ   ލޭނ ޑ   މޯލ ޑިވ ސ   އަދި  އިވެލުއޭޓ ކުރުމަށ   ސަރ  08.  ވަނީ ލޭނ ޑ   ރިޕޯޓ   ވޭ 
 ފ ސ ކުރެވިފައެވެ.  

 
 R-4/ 2016  ގައި 2016  އަދި   R-116ގައި  R ،  2015-34/ 2201  ގައި 2012ޤަވައިދު ނަނ ބަރު    –  7
 

 01ގެ ދަށުނ   އިސ ލ ހު  R-4/2016  ގައ2016ި  އަދި  R-116ގައި  R-34،  2015/2012  ގައ2012ިޤަވައިދު ނަނ ަބރު  
ކ ލެސިފިކޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ    01އަދި މިގޮތުނ   ރުމުގެ މަސައ ކަތ  ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  ތަކުގެ ޑިއުޓީ މ ފ  ކުލަގ ޒަރީ އުޅަނދު ފަހަރު

 ރިޓީއަށ  ވެރިފައި ކުރަނ  ފޮނުވ ފައެވެ. ޓ ރ ނ ސ ޕޯޓ  އޮތޯ
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ގެނައު   1އަށ     R-45  / 2012   ނަނ ބަރު   ޤަވައިދު   –  އަދި    R-45/ 2012   ނަނ ބަރު   ޤަވައިދު   –  8 އިސ ލ ޙު  މުގެ  ވަނަ 
 R-1063/ 2019ޤަވައިދު  

  
ދަށުނ     R-1063/2019  ޤަވައިދު  ގެނައުމުގެ  އިސ ލ ޙު  ވަނަ  1  އަށ   R-45/2012   ނަނ ަބރު  ޤަވައިދު   31ގެ 

ދ ނެއެވެ.  2023ޑިސެނ ަބރު   ބ ތިލ ވެގެނ   ރަޖިސ ޓ ރީ  ެބއަރޯބޓ   ފަހުނ   ކުރަނ    04ގެ  މ ފ   ޑިއުޓީ  ވަނީ  އަށ   ެބއަރޯބޓ  
 ހުއ ދަދެވިފައެވެ.

 
 
 އި ހުޅުވުނު ރިޒޯޓުތައ  ގަ 2020ފައިވ  އަދި  ތަރައ ޤީ ކޮށ  ނިމި   –  9
 

 އިމ ރ ތ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ނިމި ހުޅުވިފައިވެއެވެ.  ރިޒޯޓ   ރަށެއ ގ03ެ ގައި  2020
 

 ލައިސަނ ސ  ދޫކުރެވިފައިވ  ތ ރީޚ  
ޖުމ ލަ އެނދުގެ  

 އަދަދު 
 # ރިޒޯޓ   ނަނ  ރަށުގެ ނަމ އި އަތޮޅު

 1 ރިޒޯޓ   ބ ލޫ ރިސޯޓ   ރެޑިސަނ  ހުރުއެޅި . އދ 320 2020-ޖަނަވަރީ-13

 2 ރިޒޯޓ   ބ ރެނިޔ  ކޮއ ޓަފަރު  ރ. ކޮއ ޓަފަރު  158 2020-ޖަނަވަރީ-14

 3 ރިޒޯޓ   ކަގި މޯލ ޑިވ ސ  ސ ޕ  އައިލެނ ޑ   ކ. ކަގި  100 2020-ނޮވެމ ބަރު-08

 
 
 ވ ރކ  ފ ރޮމ  ހޯމ    –  10
 

ދުވުމުގެ ސަަބުބނ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ   ގެނ  ސަރުކ ރު ަބނ ނ  ފެށިއ18ިމ ރޗ   ޕެނ ޑެމިކ އ އި ގުޅިގެނ     19-ކޮވިޑ 
ޓީ ކުރެވިފައިވަނީ ގޭގައެވެ. މިގޮތުނ  އީމެއިލ   މެދުވެރިކޮށ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  ސެކ ޝަނ ގެ ހުށަހެޅުނ ތައ  ަބލައި ގަނެވުނެވެ. އަދި ޑިއު

ވެ. މ ލެ ލޮކ ޑައުނ  މުއ ދަތުގައި އަދި އޭގެ ފަހުނ  ކޮށ  ަބދަލު ކުރެވުނެ އެއ މަޢ ފ  ފަދަ ހުއ ދަތައ  އީމެއިލ  މެދުވެރިކޮށ  ހުއ ދަދިނުމަށ 
ޝިފ ޓަކަށ  މަސައ ކަތ  ކުރެވެނ  ފެށިފަހުނ ވެސ  ކޮނ ސެޕ ޓ  ކޮމިޓީފަދ  ަބއ ދަލުވުނ ތައ  ޭބއ ވިފައިވަނީ "ޒޫމ "   2ސަރުކ ރު ހުޅުވި  
 މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 
 ޑިސ ޓ ރެސ ޑ  އައިލެނ ޑ ސ    –  11
 

ރަށެއ ވަނީ   70 މިހ ތަނަށ  ނުހުޅުވި މަސައ ކަތ  ހުއ ޓިފައިވ  އަދި މަސައ ކަތ  ލަސ ވެފައިވ   އ ޤީ ކުރުމަށ  ދޫކޮށ ރިޒޯޓ  ތަރަ
ގެ ޖެނުއަރީ އަދި ފެބ ރުއަރީގައި މިދެނ ނެވުނު   2020ގެ ނޮވެމ ަބރ، ޑިސެމ ަބރ އަދި  2019ގައި ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި  2020
ކޮށ  ނިނ މިފައެވެ. އަދި މިރަށ ތަކުގެ އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  އެނަލިސަސ  އެއ    އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ވަނީލެނ ޑ ސ ގެ  ޑިސ ޓ ރެސ ޑ  އައި  70

ގައި ރިޒޯޓ  ތަރައ ޤީ 2020ޕެނ ޑެމިކ އ އި ގުޅިގެނ  ޑިސެމ ަބރ    19-ހެދުމަށ ފަހު، އަލުނ  މިލިސ ޓ ވަނީ މުރ ޖ  ކުރެވިފައެވެ. ކޮވިޑ 
ނުހުޅު މިހ ތަނަށ   ދޫކޮށ   މަސައ ކަކުރުމަށ   ހުއ ޓިފައިވ   ވި  އަލުނ    85ތ   ވަނީ  ލިސ ޓ   ޑިސ ޓ ރެސ ޑ   ފ ހަގެކުރެވި  ރަށެއ  

 އެކުލަވ ލ ފައެވެ.   
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 ޑިއުޓީ މަޢ ފ  އުސޫލ    –  12
 

)މަޢ ފުކުރުމަ  ޑިއުޓީ  ތަކެތިނ   އިމ ޕޯޓ ކުރެވޭ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ   މަސައ ކަތ ތައ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  79/31ނަނ ަބރު  ށ  
ވަނަ މ އ ދ ގެ )ހ( އ އި )ށ( ގެ ދަށުނ  އިމ ޕޯޓ ކުރ  ތަކެތީގެ ޑިއުޓި، ނުވަތަ   8   އިމ ޕޯޓ  ޤ ނޫނު( ގެ)ދިވެހިރ އ ޖޭގެ އެކ ސ ޕޯޓ 

ދަށުނ  އިޚ ތިޔ ރުގެ  ލިިބދޭ  ރައީސުލ ޖ ހޫރިއ ޔ އަށ   މަޢ ފުކުރުމަށ   ަބއެއ   ޑިއުޓީނ   އުސޫލު އިމ ޕޯޓ   ކުރަމުނ ގެނ ދ   އަމަލު  މިހ ރު   )
 އިވެއެވެ. ޑ ރ ފ ޓ އެއ  ހެދިފަ ހުކުރުމަށ  މަޝ ވަރ ކުރެވިއިސ ލ 

 

 އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ސ    19-ކޮވިޑ    –  13
 

ކުރިއަށ     19-ކޮވިޑ  ވަނީ  ތަކެއ   އިނ ސ ޕެކ ޝަނ   ރަށ ރަށުގައި  ކުރަމުނ ދ   ތަރައ ޤީ  ރިޒޯޓ   ގުޅިގެނ   ޕެނ ޑެމިކ އ އި 
ރަށުގެ މަސައ ކަތު މީހުނ ގެ ކަތ  ކުރިއަށ ދ  ރަށ ޗ .ޕީ.އޭ(އިނ  ވަނީ މަސައ ގެނ ދެވިފައެވެ. މިގޮތުނ  ހެލ ތ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެނ ސީ )އެ

ތެރެއިނ     %10 މީގެ  އަދި  ނިމިފައެވެ.  ނަގ   ސ މ ޕ ލިނ ގ  ކޮވިޑ   1ރެނ ޑަމ   )ރަށ ފަޅުހުރ (  ޕޮސިޓިވ    19-ރަށެއ ގައި 
 ކޭސަސ ފެނިފައިވެއެވެ. 

 
ކުރުމަށ  ދޫކޮށ  މަސަ ކެއ ވަނީ ފެށިފައެވެ.  ގެ އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތައ ކަތ  ކުރިއަށ ދ  ރަށ ރަށުމީގެ އިތުރުނ ، ރިޒޯޓ  ތަރައ ޤީ 

މިއިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތަކުގެ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ ، ހެލ ތ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެނ ސީ )އެޗ .ޕީ.އޭ( އަދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  
 ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  ަބއިވެރިވިއެވެ. 

 

 12.2  2020  ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޔުނިޓުނ  ކުރެވިފައިވ    މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ  : 
 

ކުރެވެމުނ ދަނީ  .1 މަސައ ކަތ   ކުރުމުގެ  އިމ ރ ތ   ތަކުގެ  ރިސޯޓ /ހޮޓ   ކުރެވޭ  ތަރައ ޤީ  ގޮތުނ   ފުޅ ކުރުމުގެ  ފަތުރުވެރިކަނ  
 ފ ސ ކުރުނ . ޤަވ އިދުތަކ އި އެއ ގޮތައ ތޯަބލ  މިމަސައ ކަތައ  ހުށަހެޅޭ ކުރެހުނ ތައ 

ނިމުނު މަޝ ރޫއުތައ  ަބލ  ފ ސ ކުރުމަށ ފަހު ބޭނުނ  ކުރުމުގެ    މުގެ ގޮތުނ  ހުއ ދަވިޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓ ތައ  ފެނ ވަރު މަތިކުރު .2
 ހުއ ދަ ދިނުނ . 

ށ  ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓ ، ޓޫރިސ ޓ  ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސ ޓ  ގެސ ޓ ހައުސ  ހެދުމަށ  ކުއ ޔަށ ދޭ ރަށ ރަށ އި ިބނ ިބމުގެ ކުލި ސަރުކ ރަ .3
ގަވ އިދު   ރި  (R-20/2010)ދެއ ކުމ ެބހޭ  އޭރިގެދަށުނ   ލޭނ ޑ   ކުރުމުގެ  ސޯޓ ތަކުގެ  ރެޖިސ ޓަރ  ސަރވޭކުރުމ އި  އ  

 ކަނ ތައ ތައ  ކުރިޔަށ ގެނ ދިޔުނ . 
.  އިމ ޕޯރޓ  ޑިއުޓީ މަޢ ފ  ކުރުރުމަށ  ކަނޑައެޅިފައިވ  މަޝ ރޫޢުތަކުގެ އިމ ޕޯރޓ  ޑިއުޓީ މަޢ ފ  ކުރުމުގެ އިދ ރީ މަސައ ކަތ  .4

ނަމަވެސ  އ ނ މުކޮށ  އިއުލ ނ  ކުރެވިފައެއ      ވިފައިވޭމަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެއަދި މިއުސޫލު އިސ ލ ހުކުރުމަށ ޓަކައި ގިނަގުނަ  
 ނުވޭ

 ކުރެވޭ ފޯމ  އަދި ޑޮކިއުމެނ ޓ ސ  އަޕ ޑޭޓ ކުރެވި ވެބ ސައިޓ އަށ  ލެވިފައިސެކ ޝަނ ގައި ބޭނުނ  .5
ޓ  އ އި  ކުރެވުނ  )އަހަރީ ރިޕޯއެސ .އޯ.ޕީ ރަނގަޅަށ  ލިޔެވި އ ނ މުކޮށ  އިއުލ ނ ކުރުމަށ  މަޝ ވަރ   ރ ކުސެކ ޝަނ ގައި ބޭނުނ  .6

 އެކު ކޮޕީއެއ  ފޮނުވިފައި(
ކުރިއަށ     19-ކޮވިޑ  .7 ވަނީ  ތަކެއ   އިނ ސ ޕެކ ޝަނ   ރަށ ރަށުގައި  ކުރަމުނ ދ   ތަރައ ޤީ  ރިޒޯޓ   ގުޅިގެނ   ޕެނ ޑެމިކ އ އި 

 ގެނ ދެވިފައެވެ. 
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 އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ޔުނިޓ   .13

 ތ  އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރ  މަސައ ކަ   13.1

ތެރޭގައި  އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  މަސައ ކަތ ތަކުގެ  ޔުނިޓުގެ  ރަށ ރަށ އި  ކުރެވޭ  ތަރައ ޤީ  މަސައ ކަތައ   ،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

މޮޑިފިކޭޝަނ  ޕ ލޭނ  ވަޒަނ  ކުރުމ އި ހުއ ދަދިނުނ ، ތިމ ވެށ ޓ އި ގުޅުނ ހުރި އެކި ކޯސ ޓަލ   ރުމަށ  ހުށަހެޅޭ  ރިސޯޓ ތައ  އިމ ރ ތ  ކު

މަޝ ރުޢޫތަ ހުއ ދަދިނުމުއެކި  ަބލ   އަޅަނ ޖެހޭފަދަ އ   ފިޔަވަޅު  ަބލައި  ޝަކުވ ތައ   ހުށަހަޅ   ގުޅޭގޮތުނ   ތިމ ވެށ ޓ އި  އިތުރުނ   ގެ 

އިތުނ ވެ މީގެ،  ހިމެނެއެވެ.  އެޅުނ   ފިޔަވަޅު  ތަރައ ގީކޮށ  ކަނ ކަމުގައި  ތަނ ތަނ   ކުއ ޔަށ ދީފައިވ   ބޭނުމަށ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ސ  

ތިމ ވެށ ޓ  އެކުލަވ ހިނ ގަމުނ ދަނީ  ގުޅޭގޮތުނ   ފ ސ ކުރުނ  އި  ަބލ   ތަނ ތަނ   ބެލުމަށ   އެއ ގޮތައ ތޯ  ގަވ އިދުތަކ އި  ޤ ނޫނ އި  ލ ފައިވ  

 ހިމެނެއެވެ.

 

 13.2  2020  ވަނަ އަހަރު އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ޔުނިޓ  އިނ  ކުރެވިފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ : 

 ޑިފިކޭޝަނ ތައ  ވަޒަނ ކޮށ  ހުއ ދަދިނުނ .  ހުށަހަޅ  ކޯސ ޓަލ  މޮކަމުގެ ބޭނުމަށ  ކުއ ޔަށ ދީފައިވ  ތަނ ތަނުނ ފަތުރުވެރި .1

ރިޒޯފަތުރުވެރިކަ .2 ހިނ ގަމުނ ދ   މިސިނ އަތުގައި  އަދި  ފަޅުތައ   ރަށ ތަކ އި  ދީފައިވ   ކުއ ޔަށ   ބޭނުމަށ   ޓުތަކުނ   މުގެ 

 ކުރިއަށ ގެނ ދ  ތިމ ވެއ ޓ  ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތައ  މޮނިޓަރކޮށ  ަބލައި ފ ސ ކުރުނ .

ށ  ކުއ ޔަށ ދީފައިވ  ތަނ ތަނ އި ގުޅިގެނ  ހުށަހަޅ  ތިމ ވެށ ޓައީ ގުޅުނ ހުރި ޝަކުވ /މައ ސަލަތައ  ަބލައި ތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަފަ .3

 ޅުނ . ފިޔަވަޅު އަޅަނ ޖެހޭ ތަނ ތަނަށ  ފިޔަވަޅުއެ

ެބހޭ ސިޔ ސަތުގެ ދަށުނ  ޓޫރިޒަމ  ސިނ އަތުގައި ކުރަނ  ނިނ ނ ފައިވ    .4 ފ   ކަނ ކަނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮސަރުކ ރުގެ ތިމ ވެއ ޓ  

 އެނ ވަޔަނަމަނ ޓ  ގުޅިގެނ  ވިލަރެސ  ކުރުނ .

ސިނ އަތުނ  .5 ޓޫރިޒަމ   ކަނ ކަމުގައި  އެކި  އެކި  ގުޅޭ  ދަނޑުވެރިކަމ އި  އަދި  ރިސ ޗ   މެރިނ   ބޭނުނ ވ  މަސ ވެރިކަނ ،   

 ފޯރުކޮށ ދިނުނ  މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  އެގ ރިކަލ ޗަރއަށ  ، މަޢުލޫމ ތުތައ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިޝަރީޒ 
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 ތިމ ވެއ ޓ އި ބެހޭގޮތުނ  ކުރެވިފައިވ  ދިރ ސ ތަކ އި މަޝ ރޫޢުތަކުގެ ތަފ ޞީލ  

ޓޫރިޒަމ  ސިނ އަތުގައި ހަކަތަ ބޭނުނ ކުރ  މިނ ވަރު   -އެއ ކުރުނ   ތެޔޮ އަނ ދައިގެނ  ޖައ ވައ  ދޫކުރ  ގޭސ ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު   •

އަހަ ކޮނ މެ  ތަކުނ   ރިޒޯޓ /ހޮޓ   މަދެނެގަތުމަށ ޓަކައި  އެއ ކުރަމުނ ދ   އޮފ   ރަކު  މިނިސ ޓ ރީ  ނުދ ތީ  ލިެބމުނ   ޢުލޫމ ތު 

 ޓަލ  ޓެސ ޓ ކުރުނ .އެނ ވަޔަނަމަނ ޓ  ގުޅިގެނ  ޕޯޓަލ އެއ  ތައ ޔ ރުކުރުކޮށ  ރިޒޯޓ /ހޮޓ ތަކ އި ގުޅިގެނ  ޕޯ

 އދ. ރަށ ދިއ ގ ގެ ރަށުގެ ޮބޑުމިނ  ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި ލޭނ ޑ  ސ ވޭކުރެވުނު. •

 

 13.3  2021  ވަނަ އަ ހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަނ   ނިނ މ ފައިވ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ : 

ވަނަ އަހަރު ތައ ޔ ރުކޮށ  ބޭނުނ ކުރަމުނ ދ  "ފަތުރުވެރިމުގެ ދ އިރ ގައި ތިމ ވެށި ހިމ ޔަތ ކޮށ  ރައ ކ ތެރިކުރުމ އި ެބހޭ  2006 •
 ގަވ އިދު" އިސ ލ ހުކޮށ  އަލުނ  ގެޒެޓ ކުރުނ .
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 ޕޮލިޓިކަލ  އެފެއ ޒ  ޔުނިޓ   .14

  ޔުނިޓ ގެ މަސައ ކަތ  ޕޮލިޓިކަލ  އެފެއ ޒ    141.

ކުރައ ވ          މިނިސ ޓަރ  ޭބރަށ   ރ އ ޖެއިނ   އަތޮޅުތަކ އި  ހަމަޖެއ ސުމ އި،  ކަނ ތައ ތައ   އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ ގެ  މިނިސ ޓަރގެ 
ސިޔ ސީ މިނިސ ޓ ރީގެ  ހަމަޖެއ ސުމ އި،  އިނ ތިޒ މ ތައ   އެނ މެހައި  ދަތުރުފުޅުތަކުގެ  ރަސ މީ  ކަނ ކަނ    ސަރުކ ރުގެ  ޭބފުޅުނ ގެ 

 ބެލެހެއ ޓުނ .  
 

  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވ  މުހިއ މު ކަނ ތައ ތައ : ވަނަ   2020  14.2

 އ  ގުޅިގެނ  މިނިސ ޓ ރީގައި ސިޗުއޭޝަނ  މޮނީޓަރިނ ގ ޔުނިޓެއ  ޤ އިމު ކުރުނ    19-ކޮވިޑ   •
މިނިސ   2020 ފެށުމުނ   ކެނ ސަލ ވ ނ   ފ ލައިޓުތަށ   ޗައިނ ގެ  ފަތުރުވެރިނ ޖަނަވަރީގައި  އިތުރު ޓ ރީއިނ   ދިމ ވ   ނަށ އި 

ރެއ ވިއެވެ. އަދި ހަފ ތ އަކު އެއ ފަހަރު ސިޓުއޭޝަނ  މޮނީޓަރިނ ގ ޔުނިޓެއ  ޤ އިމު ކުދަތިކަނ ތައ ތަކަށ  ހައ ލުކުރުމުގެ ގޮތުނ   
އ   ޓޫރިޒަމ   ވެމިނިސ ޓ ރީއ އި  ސިނ އަތުގެ  ޓޫރިޒަމ   މުއައ ސަސ ތަކ އި  އެކި  ދައުލަތުގެ  ގުޅުނ ހުރި  ަބއ ދަލު   ރިނ ނ އި 

 އ  ގުޅިގެނ  ކުރިއަށ  ދ ނެ ގޮތ އި މެދު މަޝ ވަރ ކޮށ  އެކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޒުކުރެވުނެވެ.  19-ރައ ވ  ކޮވިޑ ކު
 

• UNWTO    ެގ ލޯބަލ  ޓޫރިޒަމ  ކ ރައިސިސ  ކޮމިޓީ" އަށ   ގ"UNWTO   ައުތު އޭޝިޔ  ރީޖަނަލ  ކޮމިޝަނ ގެ  ގެ ސ
 ށ  އައ ޔަނ  ކުރެވިފައިވުނ  ޗެއަރ އަ 
އިނ  އިނ ތިޒ މުކުރެއ ވި "ދަ ގ ލޯަބލ  ޓޫރިޒަމ  ކޯޑިނޭޝަނ  ވަރޗުއަލ  މީޓިނ ގ" ގައި    UNWTOގައި    19މ ޗ     2020

އަށ    ކޮމިޓީ"  ކ ރައިސިސ   ޓޫރިޒަމ   "ގ ލޯަބލ   ނިނ މި  ރީޖަނަލ     UNWTOއެކުލަވައިލުމަށ   އޭޝިޔ   ސައުތު  ގެ 
އޮފ    މިނިސ ޓަރ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެ  އަދި  ޗެއަރ  ޢަކޮމިޝަނ ގެ  އަލ ފ ޟިލ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ލީޓޫރިޒަމ   ދުނިޔޭގެ  ވަޙީދު،   
ކޮވިޑ  މިކޮމިޓީއަކީ  އައ ޔަނުކުރައ ވައިފިއެވެ.  ފަތުރުވެރިކަމަށ    19-ޖަމިއ ޔ އިނ   ޤައުމުތަކުގެ  އެކި  ދުނިޔޭގެ  އ ގުޅިގެނ  
  ކޮމިޓީއެކެވެ.އިނ  އެކުލަވ ލެއ ވި UNWTOދިމ ވ ނެ ކަނ ކަނ  ދިރ ސ ކޮށ ، ޙައ ލެއ  ގެނައުމަށ ޓަކައި 

 
 އ  ގުޅިގެނ  ކޮވިޑ  ޓ ސ ކ ފޯރސ އެއ  އުފެއ ދުނ    19-ޑ  ކޮވި  •

ގައި ރ އ ޖެ ލޮކ ޑައުނ  ކުރެއ ވުމ އި ގުޅިގެނ  މިނިސ ޓ ރީއިނ  އިދ ރީ އަދި ދައުލަތުގެ އެކި ވުޒ ރ ތަކ އި ގުޅިގެނ    19-ކޮވިޑ 
 ލަވ  ލެއ ވިއެވެ.މުވައ ޒަފުނ ގެ ޓ ސ ކ ފޯސ އެއ  އެކު  23މަސައ ކަތ  ކުރުމުގެ ގޮތުނ  

 
• N-95   ައުނ  މ ސ ކ  ގެނ 

އަދި  ކަރަނ ޓީނ   މުވައ ޒަފުނ ނަށ އި  ކުރި  މަސައ ކަތ   މިނިސ ޓ ރީގައި  ގުޅިގެނ   އ   ސޯރސ   ސެކިއޯ  ލޮކ ޑައުނ ގައި 
މުވައ ޒަފުނ ނަ ދިޔަ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ އަށ   މުވައ ޒަފުނ ނަށ އި  ދިޔަ  ބެލެހެއ ޓުމަށ   އަދި  ހިނ ގ   ފެސިލިޓީ  ށ  އައިސޮލޭޝަނ  

500 N-95 ެނ ނެވިއެވެ.މ ސ ކ  ގ 
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 އ އި މެޑިކަލ  ސަޕ ލައީ އަދި ސަރޖިކަލ  މ ސ ކ  ގެނައުނ  ލ  ކެމެރ   ތ ރމަ •
ތ ރމަލ  ކެމެރ  ގެނެވިފައިވ  އިރު ތިރީގައިވ ގޮތަށ  ވަނީ ބަހ ލެވިފައެވެ. އަދި ތަރމަލ  ކެމެރ     8މިނިސ ޓ ރީއިނ   

އިނގިރޭސިވިލ ތުގެ   ކުރުމަށ   ސީނިއައޮފިޝަ  4އިނ ސ ޓޯލ   އެކު  ޑިރެކ ޓަރލުނ ނ އި  ޕޮލިސީ  ޚުއ ސ ނ    ރ  މުޙައ މަދު 
އިނ ޓަރނޭޝަނަލ    ހަނިމ ދޫ  އަދި  ގަނ   ވެލ ނ ،  ދަތުރުކުރިއެވެ.  އެއަރޕޯޓަށ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ގަނ   އަދި  ހަނިމ ދޫ 

 .  އެއަރޕޯޓ ގައި ތަރމަލ  ކެމެރ  ހަރުކުރިއިރު އެއަރޕޯޓ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ޓ ރެއިނިނ ގ ދެވުނެވެ
o  ކެމެރ  1 –ޓަރ ސީ އޮޕަރޭޝަނ  ސެނ ނެޝަނަލ  އެމަރޖެނ 
o   ކެމެރ   2 –ވެލ ނ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ 
o   ކެމެރ  2 –ގަނ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ 
o   ކެމެރ   1 –ހަނިމ ދޫ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ 
o   ކެމެރ   1 –މ ފަރު އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ 
o  ކެމެރ  1 –.އެފ ( އީ ބ ރު )އެމ .އެނ .ޑީދިވެހިރ އ ޖޭގެ ޤައުމީ ދިފ 

ތެރެއިނ    މެޑިކަލ  ސަޕ ލައިގެ  މިނިސ ޓ ރީއިނ   އަދި    20،000މ ސ ކ     N-95ހަޒ މަތު ސޫޓ އި    5000އަދި 
މ ސ ކ  ވަނީ    452،000ސަރޖިކަލ  މ ސ ކ ގެ ތެރެއިނ     500،000ސަރޖިކަލ  މ ސ ކ  ގެނެފައިވެއެވެ. އަދި    500،000

ސަރގިކަލ    48،000ށ  )އެނ .ޑީ.އެމ .އޭ( ވަނީ ހަވ ލު ކުރެވިފައިވ  އިރު  ނޭޖ މަނ ޓ  އޮތޯރިޓީއަނެޝަނަލ  ޑިޒ ސ ޓަރ މެ
މ ސ ކ     N-95ހަޒ މަތު ސޫޓ އި    5000އެނ .ޑީ.އެމ .އޭ އިނ  ހަވ ލު ކުރަށ ވ ފައެވެ. އަދި    ށ މ ސ ކ  ވަނީ މިނިސ ޓ ރީއަ

މ ސ ކ    980ގެ ތެރެއިނ     މ ސ ކ   N-95  20،000.  ހެލ ތު ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެނ ސީ އ އި ޙަވ ލު ކުރެވުނެވެ  20،000
ކުރެވިފައެވެ.   ހަވ ލު  އ އި  މިނިސ ޓ ރީ  އިނ ފ ރ ފޯ  100ވަނީ  ތަ-ރހެޑ   ތެރެއިނ   ރމޯމީޓަރރެޑ   ތަރމޯމީޓަރ   26ގެ 

 މިނިސ ޓ ރީ އ  ހަވ ލު ކުރެވިފައެވެ. 
 

 ވިލިވަރު ކަރަނ ޓީނ  ފެސިލިޓީ ޤ އިމ ކުރުނ   •
ލިވަރުގައި ކަރަނ ޓީނ  ފެސިލިޓީއެއ  ޤ އިމުކޮށ ފައިވެއެވެ. މި ފެސިލިޓީ  ޓ ރީ މެދުވެރިވެގެނ  ވިއ  ގުޅިގެނ  މިނިސ   19-ކޮވިޑ 

 ލިސ  ސަރވިސ  ގެ ފަރ ތުނ  ފުރިހަމަ އެއ ބ ރުލުނ  ދެއ ވ ފައިވެއެވެ. ނިނ މުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮ
 

 އުނ   ޓީމެއ  ގެނަ   ނ ގެ ރުގުޅިގެނ  ދިވެހިރ އ ޖެ ސަރުކ ރަށ  އެހީމުވުގެ ގޮތުނ  ޑޮކ ޓަ   އި އ    19-ކޮވިޑ   •
އެހީތެރިވެދި ރައ ކ ތެރިކަމަށ   ސަލ މަތ އި  ފައތުރުވެރިނ ގެ  މުވައ ޒަފުނ ނ އި  ސިނ އަތުގެ  ސެކިއޯ ޓޫރިޒަމ   ގޮތުނ ،  ނުމުގެ 

  1ކޯޑިނޭޓަރ އަދި    1ނަރުހުނ ނ އި    2ޑޮކ ޓަރުނ ނ އި    2ެގ ޮގތުަގއި  ދުނިޔޭެގ ފެނ ވަރުެގ މެޑިކަލ  ޓީމެއ ސޯރސ  މެދުވެރިކޮށ   
 ކ ނިޝަނ  )އީ.އެމ .ޓީ( އެއ  ރ އ ޖެއަށ  ގެނެވުނެވެ. މަރޖެނ ސީ މެޑިކަލ  ޓެއެ
 

 އ  ގުޅިގެނ  ނުފުރިފައި ތިބި ފަތުރުވެރިނ ނަށ  އެހީވެ ދިނުނ    19-ކޮވިޑ   •
  ޯބޑަރުތައ  ަބނ ދުކުރުމ އި ގުޅިގެނ  މިނިސ ޓ ރީ އ އި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއ ޒ  އ އި ޤައުމުތަކުގެ އެމ ަބސީ އަދި 

ރވިސ  އ އި ގުޅިގެނ  ނުފުރިފައި ތިިބ ފަތުރުވެރިނ ނަށ  އެހީ ވުމުގެ ގޮތުނ  ހުރުމުގެ ކަނ ތައ ތައ   މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަ
 އިނ  ހަމަޖައ ސަދެއ ވ ފައިވ ނެއެވެ.  H78އަދި  އޮޅުވެލި، ޑ ރީމ  އައިލެނ ޑ 

  



2020  އަހަރީ ރިޕޯޓ   ޓޫރިޒަމ   މިނިސ ޓ ރީ އޮފ      

 

 

 
  

  ސަފ ޙ  66 
  

 
 

 ނ  ތައ ޔ ރުކުރުނ  ރ އ ޖޭގެ ބޯޑަރ ހުޅުވ ލުމަށ  ސަލ މަތ އި ރައ ކ ތެރި ކަމުގެ ގައިޑ ލައި •
އޮފ  ރ  މިނިސ ޓ ރީ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ ގެ އޮފީސ ،  އެޖެނ ސީ،  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ   ހެލ ތު  ކުރިނ   ހުޅުވ ލުމުގެ  ޯބޑަރ  އ ޖޭގެ 

ހެލ ތު، ދައުލަތުގެ ގުޅުނ  ހުރި ވުޒ ރ ތަކ އި ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީގެ ވެރިނ ނ އި ގުޅިގެނ  ސަލ މަތ އި ރައ ކ ތެރި ކަމުގެ 
 ކުރެވިފައެވެ. ރުއިނ އެއ  ވަނީ ތައ ޔ ގައިޑ ލަ

 
 ރ އ ޖޭގެ ބޯޑަރ ހުޅުވ ލުމަށ  ކުރެވުނު އިތުރު މަސައ ކަތ   •

ރ އ ޖެ ޯބޑަރ ހުޅުވ ލުމަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއ ޒ  އ އި ގުޅިގެނ  އެކި ޤައުމު ތަކުގެ އެމ ެބސަޑަރުނ ނ އި އެކު 
ަބއިވެރިވ  އެކި ކޮނ ފަރެނ ސ   އެޝ ވަރ ކުރެވިފައިވެަބއ ދަލު ކުރައ ވ  މަޢުލޫމ ތު ހިއ ސ ކުރެވި އަދި މަ ވެ. މިނިސ ޓ ރީއިނ  

ކޮވިޑ  މަޝ ވަރ     19-ތަކުގައި  ގުޅިގެނ   މަސައ ކަތ އި  ހުޅުވ ލުމުގެ  ޯބޑަރ  ރ އ ޖޭގެ  ފިޔަވަޅުތަކ އި  ރައ ކ ތެރިކަމުގެ  އިނ  
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އ ސ ކޮށ  ރ އ ޖެ ސޭފ  ޑެސ ޓިނޭޝަނ ގެ ހި  ނ  ކުރ  މަސައ ކަތ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  މީޑިއ ގައި ޯބޑަރ ހުޅުވ ލުމަށ  ރ އ ޖެއި
މެދު   ހުޅުވ ލުމ އި  ޯބޑަރ  ަބއ ދަލުކޮށ   އެއަރލައިނ ތަކ އި  ކުރ   ދަތުރު  ރ އ ޖެއަށ   އަދި  ޕ ރޮމޯޓ ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ގޮތުގައި 

 މަޝ ވަރ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 ޞިލ  ކުރުނ   ޙ    ނ  އި ޖެ ރ އ  ޕ   ރެވަލ  ސ ޓޭމ  ވޯލ ޑ  ޓ ރެވަލ  އެނ ޑ  ޓޫރިޒަމ  ކައުނ ސިލ ގެ ސޭފ  ޓ   •
 އެނ ޑ   ޓ ރެވަލ   ވޯލ ޑ    ޓޫރިޒަމ  ދ އިރ ގައި ހަރުދަނ  ހެލ ތ  އެނ ޑ  ސޭފ ޓީ ހަމަތަކެއ  ޤ ޢިމ  ކުރުމުގެ ސަަބުބނ ،   ގެރ އ ޖޭ

 އެވެ.އަރުވ ފައިވެ ރ އ ޖެއަށ  ސ ޓޭމ ޕ  ޓ ރެވަލ   ސޭފ  ފ ހަގަކޮށ  މިކަނ  ފަރ ތުނ  ކައުނ ސިލ ގެ ޓޫރިޒަމ 
 

 ށ  ޚ އ ސަކޮށ  އިނ ޝުއަރެނ ސ  ޕެކޭޖ  ތަޢ ރަފ  ކުރުނ  ފަތުރުވެރިނ ނަ •
ޚ އ ސަ    19-ކޯވިޑ  މެދުވެރިކޮށ   އެލައިޑ   ޚ އ ސަކޮށ ގެނ   ފަތުރުވެރިނ ނަށ   ޒިޔ ރަތ ކުރ   ރ އ ޖެއަށ   ގުޅިގެނ   އ އި 

 ވަނީ ތަޢ ރަފ  ކުރެވިފައެވެ.  ރެނ ސ  ޕެކޭޖ ތަކެއ  އައިނ ޝު

 އި ޓ ރެވަލ  ބަބުލ އެއ  ޤ އިމު ކުރެވުނ  ހިރ އ ޖެއ އި ދެމެދުގަ އިނ ޑިއ އި ދިވެ  •
ރ އ ޖެއަށ  އަނ ނަ ފަތުރުވެރިނ ގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށ އި ރ އ ޖެ ޓޫރިޒަމ  ޕ ރޮމޯޓ  ކުރުމަށ  އިނ ޑިއ  އ އި ދިވެހިރ އ ޖޭ އ  

 އިމު ކުރެވުނެވެ. ދެމެދު ޓ ރެވަލ  ަބަބލ އެއ  ޤ 
 

 އަކު އެއ  ފަހަރު އ އ މުކޮށ  ޕަބ ލިޝ ކުރުނ   އަޕ ޑޭޓ ތައ  ހަފ ތ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނ އަތުގެ  •

އ އ މުކޮށ   މިނިސ ޓ ރީއިނ   ހަފ ތ އެއ ގައި  ކޮނ މެ  އަޕ ޑޭޓ   މަސައ ކަތ އި  ގެނ ދ   ކުރިއަށ   ސިނ އަތުނ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 ޕަބ ލިޝ ކުރެވެއެވެ. 

 މ އި ކައުނ ސިލ  އަދި ކައުނ ސިލ   ޔ ރުކުރު މުގެ ގައިޑ ލައިނ  ތައ  މަތ އި ރައ ކ ތެރި ކަ ގެސ ޓ ހައުސ  އަލުނ  ހުޅުވ ލުމަށ  ސަލ   •
ަބއ ދަލުކޮށ    ތަކ އި  ކައުނ ސިލ   ގުޅިގެނ   ހުޅުވ ލުމ އި  އަލުނ   ދިރިއުޅޭ  ގެސ ޓ ހައުސ   ރަށ ރަށުގައި  އަދި  މުވައ ޒަފުނ ނ އި 

ރައ ކ ތެރިކަމަށ ޓަކައި ސަލ މަތ އި  އެޖެނ ސީ  ހެލ ތު   ރައ ޔިތުނ ގެ  ގައިޑ ލަ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ   ގުޅިގެނ   އިނ  އ އި 
 ތައ ޔ ރުކުރެވުނެވެ.   
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 އަށ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ  ސީރީޒ  ތަޢ ރަފ  ކުރުނ    19-އ ޔިތުނ  ކޮވިޑ  ރ އ ޖޭގެ ރަ  •
ކުރުމަށ    ހޭލުނ ތެރު  ރައ ޔިތުނ   ގުޅިގެނ   އ   އިނ ޑަސ ޓ ރީ  ޓޫރިޒަމ   އޮފ   އެސޯސިއޭޝަނ   މޯލ ޑިވ ސ   އ އި  މިނިސ ޓ ރީ 

 ޔ ރުކޮށ  ޚިއ ސ  ކުރެވުނެވެ.އެޕިސޯޑ  ތައ  10ގައި "ދޫކޮށ ނުލ " ގެ ނަމު
 

 ޓެސ ޓ  ހެދޭ ގޮތ  މެދުވެރިކޮށ ދެއ ވުނ    PCRނ ނަށ  ފަސޭހައިނ   ފަތުރުވެރި  •
ޔޮޓ  އަދި ސަފ ރީ ގައި ދަތުރުކުރ  ފަތުރުވެރިނ ނަށ  ނެޝަނަލ  ބޯޓިނ ގ އެސޯސިއޭޝަނ  އ އި ގުޅުނ  ހުރި އިތުރު ވުޒ ރ އި  

 ޓެސ ޓ  ހެދުމަށ  މަގުފަހިކުރެވުނެވެ.   PCRނ  ޓަރމިނަލ ގައި ފަސޭހައިގުޅިގެނ  ހުޅުމ ލެ ފެރީ
 

 ނ  ޑެސ ކެއ  ޤ އިމުކުރު   ޕ  ގެ ހެލ  ވެލ ނ  އިނ ޓަރޏޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ ގައި މިނިސ ޓ ރީ  •

ޙައ ލުކޮށ ދި ފަސޭހައިނ   އަދި  އަވަހަށ   ވީހ ވެސ   މައ ސަލަތައ   އެކިއެކި  ދިމ ވެދ ނެ  އެއަރޕޯޓ ގައި  ނުމުގެ ފަތުރުވަރިނ ނަށ  
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ޑެސ ކެއ  ޤ އިމު ހެލ ޕ ނިސ ޓ ރީއިނ  މަޤ ޞަދުގައި މި

 
 ކޮށ ދެއ ވުނ  ބޯޑަރ މައިލ  ޢިފ ތިތ ހު  މޯލ ޑިވ ސ    •

މޯލ ޑިވ ސ    އ އި  ކޯޕަރޭޝަނ   ރިލޭޝަނ ސ   ޕަބ ލިކ   އެނ ޑ   މ ރކެޓިނ ގ  މޯލ ޑިވ ސ   އ އި  އިމިގ ރޭޝަނ   މޯލ ޑިވ ސ  
ލިމި ކޯޕަރޭޝަނ   މިނިސ ޓ ރީ  އެއަރޕޯޓ ސ   އަދި  ޯބޑަރ  ޓެޑ   "މޯލ ޑިވ ސ   ކުރުމަށ   ޕ ރޮމޯޓ   ޓޫރިޒަމ   ގުޅިގެނ   އ  

 ރެވުނެވެ.  މައިލ ސ " ގެ ނަމުގައި ޕ ރޮގ ރ މެއ  ޢިފ ތިތ ހުކު
 

 ފ ސ  ޕޯޓަލ  ތަޢ ރަފ  ކުރުނ   ގެ ހުއ ދަ ހޯދުމަށ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގެ މުވައ ޒަފުނ  ދަތުރު ކުރުމު  •
ތުރު ކުރުމުގެ ކުރިނ  ފަސޭހައިނ  ހުއ ދަ ހޯދުމަށ  ފ ސ  ޕޯޓަލ  ސިސ ޓަމ  ތަޢ ރަފ   ރ ގެ މުވައ ޒަފުނ  ދަފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އި

 ލ  ޑިވެލޮޕ ކޮށ ދެއ ވ ފައިވަނީ ހެލ ތު އެމަރޖެނ ސީ އޮޕަރޭޓިނ ގ ސެނ ޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ. ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޕޯޓަ
 

  ސެކ ރެޓަރީގެ   ނަނ ޓ  ޕ ރމަ ވައ ޒަފުނ  އަދި  ސިޔ ސީ މު ، ނ އިބު   މިނިސ ޓަރގެ   ،މިނިސ ޓަރ  14.3

 ޖަލ ސ    ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި   ދަތުރުފުޅުތަކ އި 

 މަޢުޞޫމ هللا ހ( މިނިސ ޓަރ، ޑރ. އަބ ދު .1
 ދަތުރުފުޅު ރަސ މީ ކުރެއ ވި މ ފުއ ޓަށ .ކ •

އަބ ދުކ ޑރ.  މިނިސ ޓަރ  ހުޅުވ ދެއ ވުމަށ   ީބޗ   ޕ މ   ކ ނި  ގެސ ޓ ހައުސ   އައު  މ ފުށީގައި  މ  މަޢުޞޫهللا . 
އެގ ޒެކެޓިވ   ދަތުރުކުރެއ ވިއެވެ ސީނިއަރ  ރިޟ ،  ޢައ ސަދު  ނައިުބ  މިނިސ ޓަރގެ  ދަތުރުފުޅުގައި  ރަސ މީ  މި  އަދި   .

 ރ ޢަލީ ރައ ޒ ނ  އަދި އެގ ޒެކެޓިވ  ޑިރެކ ޓަރ ފަޒީލ  ޢަލީ މިނިސ ޓަރގެ އަރިހުގައި ދަތުރު ކުރެއ ވިއެވެ. ޑިރެކ ޓަ
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 ފުޅުކ. ތުލުސ ދޫއަށ  ކުރެއ ވި ރަސ މީ ދަތުރު •

  މަޢުޞޫމ   هللاއަބ ދު .  ޑރ  މިނިސ ޓަރ  ދެނ ނެވުމަށ    މަރުހަބ   ގެސ ޓަށ   ރަތަމަފު  ތުލުސ ދޫގެ.  ކ
އެގ ޒެކެޓިވ  މި  އަދި.  ދަތުރުކުރެއ ވިއެވެ ރައ ޒ ނ ،  ޢަލީ  ޑިރެކ ޓަރ  އެގ ޒެކެޓިވ   ސީނިއަރ  ދަތުރުފުޅުގައި  ރަސ މީ   

އ މަދު ވަޙީދު މިނިސ ޓަރގެ އަރިހުގައި ޓ  ފ ޠިމަތު ހިމ  މުޙަޑިރެކ ޓަރ ފަޒީލ  ޢަލީ އަދި މ ރކެޓިނ ގ ޕޮލިސީ ކޮނ ސަލ ޓަނ 
 ދަތުރު ކުރެއ ވިއެވެ.

 
 ޑިރެކ ޓަރ، އަލ ފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ނިއުޝ  ށ( ކޮމިއުނިކޭޝަނ  

 ދަތުރުފުޅު ރަސ މީ ކުރެއ ވި ޑުބ އީއަށ  •
ޭބ  2020އަހަރުނ  ދަށުގެ ޤައުމީ ފުޓުޯބޅަ ޓީމަށ ،    13އ ޖޭގެ  ރ  އަހަރުނ     13އ ވުނު  ވަނަ އަހަރު ދުބ އީގައި 

ަބއިވެރިވުމުގެ  ދަ މުބ ރ ތުގައި  ފުޓ ޯބޅަ  އިނ ޓަރކޮނ ޓިނެނ ޓަލ   މި ށުގެ  ލިިބފައިވުމުނ ،  މެދުވެރިވެ  ސަލ ގ ޑޯ  ފުރުޞަތު 
ަބއިވެރިވުމަށ އި ދިވެހިރ އ ޖޭގެ ފަރ ތުނ    އަހަރުނ  ދަށުގެ ޓީމުގެ ތައ ޔ ރީތައ     13މުބ ރ ތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސ މިއ ޔ ތުގައި 

  ސ  ަބއިވެރިވިއެވެ.ވެ. އަދި މި ރަސ މީ ދަތުރު ފުޅުގައި ފޮޓޯގ ރ ފަރ ހުސެއިނ  ޝަޔ ހު ވެޅަށ  ހަމަޖެއ ސުމަށެރަނގަ
 

އަދި    14.3.1 ބޭފުޅުނ   ސިޔ ސީ  މިނިސ ޓ ރީގެ  ނައިބުނ ،  މިނިސ ޓަރގެ  ސ ޓޭޓ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ  މިނިސ ޓަރ، 
 އ  ބައިވަރިވެވަޑައިނ ނެވި ޖަލ ސ ތަ   ޕ ރމަނަނ ޓ  ސެކ ރެޓަރީ 

 ޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު މިނިސ  ކުރީގެ( ހ
 

ވަނަ އެނުއަލ     30ޭބއ ވުނު މޯލ ޑިވ ސ  އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީގެ    2020ފެބ ރުއަރީ    23 •
 ަބއިވެރިލެއ ވުނ .ޖެނެރަލ  ަބއ ދަލުވުމުގައި 

ފެސ ޓިވަލ   2020ފެބ ރުއަރީ    25 • ކޮރަލ   ދި  އެޓ   ރީފ   ދަ  އެނ ޑ   ޓޫރިޒަމ   ޓޯކ ސ ގައިޭބއ ވުނު  ޕެނަލ    ގެ 
 ަބއިވެރިލެއ ވުނ .  ަބއ ދަލުވުމުގައި

ޭބއ ވުނު    2020މ ރިޗު    19 • ވަރޗުއަލ     UNWTOވަރޗުއަލ ކޮށ   ކޯޑިނޭޝަނ   ޓޫރިޒަމ   ގ ލޯަބލ  
 ަބއިވެރިލެއ ވުނ . ަބއ ދަލުވުމުގައި 

އ ދަލުވުމުގައި ަބކ ރައިސިސ  ކޮމިޓީ  ގ ލޯަބލ  ޓޫރިޒަމ     UNWTOވަރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު    2020މ ރިޗު    26 •
 ވެރިވެލެއ ވުނ . ަބއި

ަބއ ދަލުވުމުގައި ކ ރައިސިސ  ކޮމިޓީ  ގ ލޯަބލ  ޓޫރިޒަމ     UNWTOވަރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު    2020އޭޕ ރިލ     16 •
 ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ . 

ކައުނ ސިލ ސ     2020މޭ    19 • އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   އެނ ޑ   އެނ ޓަޕ ރައިޒ   ކޮމަނ ވެލ ތު  ޭބއ ވުނު  ވަރޗުއަލ ކޮށ  
 އިވެރިވެލެއ ވުނ .ަބރިޒަމ  ވެިބނ ގައި ޓޫ

ޭބއ ވުނު    2020މޭ    25 • ކޮވިޑ   UNWTOވަރޗުއަލ ކޮށ   އޮފ   އިނ ޕެކ ޓ   ދި  އޮނ   އޮނ    19-ވެިބނަރ 
 ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ . އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޓޫރިޒަމ  ގައި 

އިނ  ވަނަ ސެމިނަރ   ގެ   19-ވަރޗުއަލ ކޮށ  ބޭއ ވުނު ކޮމަނ ވެލ ތު: ދި އިކޮނޮމިކ ސ  އޮފ  ކޮވިޑ   2020މޭ    27 •
 ވުނ .ަބއިވެރިވެލެއ އި ގަ
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ޭބއ ވުނު    2020މޭ    28 • ޓޫރިޒަމ     UNWTOވަރޗުއަލ ކޮށ   ކޮމިޓީ  ގ ލޯަބލ   ަބއ ދަލުވުމުގައި ކ ރައިސިސ  
 ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ . 

އޭޝިއ  އެނ ޑ  ދި ޕެސިފިކ  ވެިބނަރ އޮނ  ޓެކ ނިކަލ     UNWTOވަރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު    2020ޖޫނ     10 •
 ަބއިވެރިލެއ ވުނ .  ކަވަރީ ކޮމިޓީގައިނ ސ  ފޯރ ޓޫރިޒަމ  ރި އެސިސ ޓަ

މި ަބއ ދަލުވުމުގައި ގައި ވަރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު ޕ ޓ  ޯބޑު ަބއ ދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .    2020ޖޫނ     19 •
 ަބއިވެރިވިއެވެ. ވެސ  އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ފ ތިމަތު ޝިފ 

ޭބއ ވު  2020ޖޫނ     30 • ސެކަނ ޑ  ނު  ވަރޗުއަލ ކޮށ   ތ ރޓީ  ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ  ދި  އޮފ   މީޓިނ ގ  ޖޮއިނ ޓ    
ކޮމިޝަނ  ފޯރ އީސ ޓ  އޭޝިއ  އެނ ޑ  ދި ޕެސިފިކ  އެނ ޑ  ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަނ  ފޯ ސައުތ  އޭޝިއ  

ަބއ ދަލުވުމުގައި މި  ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .  ފ ތިމަތު ަބއ ދަލުވުމުގައި  ޑިރެކ ޓަރ  އެސިސ ޓަނ ޓ   ޝިފ    ވެސ    
 ވިއެވެ. ަބއިވެރި

 
 މަޢުޞޫމ هللا ށ( މިނިސ ޓަރ ޢަބ ދު

 

ދި ރެޕިޑ  ލައިވ ލީހުޑ  އެސުސ މަނ ޓ  އޮނ  ދި އިނ ޕެކ ޓ  އޮފ    ވަރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު  2020އޮގަސ ޓ     23 •
 . ކުރައިސިސ  އިނ  ދި މޯލ ޑިވ ސ  ގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ  19-ކޮވިޑ 

 ވަލ  މ ރކެޓ  ވެިބނ ގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ . ޤަތަރ ޓ ރެ  ޭބއ ވުނުވަރޗުއަލ ކޮށ  2020އޮކ ޓޯަބރ  5 •
ޕ ޓ   2020އޮކ ޓޯަބރ    8 • މޯލ ޑިވ ސ   އިނ ސައިޓ   ޑެސ ޓިނޭޝަނ   ޭބއ ވުނު  ަބއ ދަލުވުމުގައި  ވަރޗުއަލ ކޮށ  

 ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ . 
އ ދަލުވުމުގައި މި ަބ  ރިވެލެއ ވުނ .ަބއ ދަލުވުމުގައި ަބއިވެޕ ޓ  ޯބޑ    ވަރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު  2020އޮކ ޓޯަބރ    12 •

 ަބއިވެރިވިއެވެ.  ވެސ  އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ފ ތިމަތު ޝިފ 
އޮފ  އިނ ޑިއ  އިނ  ހަމަޖައ ސ ފައިވ  ޓ ރެވަލ    2020އޮކ ޓޯަބރ    13 • ހައި ކޮމިޝަނ   ޭބއ ވުނު  ވަރޗުއަލ ކޮށ  

  ވެިބނ ގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .ކަނެކ ޓ 
 ަބއ ދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .ގެ  2020ޓ  އޭޖީއެމ  ޕ އަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު ވަރޗު 2020އޮކ ޓޯަބރ  14 •
ޭބއ ވުނު   2020އޮކ ޓޯަބރ    19 • ކޮމިޓީ  UNWTO ވަރޗުއަލ ކޮށ   ކ ރައިސިސ   ޓޫރިޒަމ   ގ ލޯަބލ  

 ވިއެވެ.ަބއިވެރިވެސ   ނ ޒިޔ ަބއ ދަލުވުމުގައި ޑިރެކ ޓަރ ފ ތިމަތު މި  ަބއ ދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .
ތ ރޓީ ސިކ ސ ތ  މިނިސ ޓ ރީއަލ  ސެޝަނ  އޮފ  ދަ ރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު  ވަ  20020ނޮވެމ ަބރ    26އިނ     25 •

 ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .ަބއ ދަލުވުމުގައި   ސ ޓޭނ ޑިނ ގ ކޮމިޓީ ފޯ އިކޮނޮމިކ  އެނ ޑ  ކޮމ ޝަލ  ކޯޕަރޭޝަނ  

ޭބއ ވުނު  ވަ  2020ޑިސެމ ަބރ    9 • ކ ރައިސިސ   ގ ލޯަބލ   UNWTOރޗުއަލ ކޮށ    ކޮމިޓީ  ޓޫރިޒަމ  
 ަބއ ދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .

ދި ފޯޓީނ ތ  ޔޫ.އެނ .ޑަބ ލިއު.ޓީ.އޯ/އެޝިއ  ޕެސިފިކ  އެކ ޒެކ ޓިވ  ޓ ރެއިނިނ ގ   2020ޑިސެމ ަބރ    17އިނ     15 •
އޮނ  ސ ޓ ރެޓެޖީ  ޕ ރޮގ ރ މ   އެނ ޑ   ޕޮލިސީ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ :؛ ޓޫރިޒަމ   ރޫރަލ   އެނ ޑ   ިބލ ޑިނ ގ    ޓޫރިޒަމ  

މި   ަބއ ދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .  ނިޓީސ  ފޯރ ސަސ ޓެއިނަަބލ  ގ ރޯތ  އެނ ޑ  ޖޮބ  ކ ރިއޭޝަނ އޮޕޯރޓިއު
ނ ޓ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ރިލޭޝަނ ސ  އެސިސ ޓައަދި    ަބއ ދަލުވުމުގައި އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ފ ތިމަތު ޝިފ 

 އެވެ.ަބއިވެރިވި މަވެސ   މަރިޔަމ  ލުބ ނ  އޮފިސަރ
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 ގެ ނައިުބ ޑރ. ނައުޝ ދު މުޙައ މަދުނ( މިނިސ ޓަރ
 

ޭބއ ވުނު    2020ޖުލައި    30އިނ     21 • ޓޫރިޒަމ   ވަރޗުއަލ ކޮށ   އޮނ   ގ ރޫޕ   ކޯ  ަބއ ދަލުވުމުގައި ފަސ ޓ  
 ަބއިވެރިވިއެވެ.  ވެސ   ނ ޒިޔ މި ަބއ ދަލުވުމުގައި ޑިރެކ ޓަރ ފ ތިމަތު  ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ .

ޭބއ ވުނުވަ   2020އޮކ ޓޯަބރ    21 • ޑިެވލޮޕިނ ގ   ރޗުއަލ ކޮށ   އޮނ   ެވބިނަރ  އެސޯސިއޭޝަނ   ރިމ   އޯޝިއަނ   އިނ ޑިއަނ  

ެގ   ޓޫރިޒަމ   ކ ރޫސ   "ޑިޕ ލ މެސީ    11ސަސ ޓެއިނަބަލ   އެޑިޝަނ   ޑިޕ ލޮމެޒިއ " -ަވނަ  ޑެލ   ަބއ ދަލުވުމުގައި  ފެސ ޓިަވލ  
 ަބއިވެރިވިއެވެ.  ވެސ  ރ ފ ތިމަތު ޝިފ އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަ މި ަބއ ދަލުވުމުގައި. ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ 

 
 ޢައ ސަދު ރިޟ  މިނިސ ޓަރގެ ނައިުބރ( 

 

ޭބއ ވުނު    2020ސެޕ ޓެމ ަބރ    14އިނ     8 • ދަށުނ   ކެނ ޕެއިނ ގެ  މޯލ ޑިވ ސ   ވިޒިޓ   ޭބއ ވުނު  ވަރޗުއަލ ކޮށ  
 ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ . ވެބިނ ތަކުގައި 

 
 އަޙ މަދު ޢ ޠިފ  ބ( މިނިސ ޓަރގެ ނައިުބ

 

ޭބއ ވުނު  ވަ  2020އޮކ ޓޯަބރ    19  އިނ   18 • ތ ރޗުއަލ ކޮށ   ދަ  އޮފ   މީޓިނގ   އޮފިޝަލ   ރޓީ  ސީނިއަރ 
ަބއ ދަލުވުމުގައި ސިކ ސ ތ  ސެޝަނ  އޮފ  ދަ ސ ޓޭނ ޑިނ ގ ކޮމިޓީ ފޯ އިކޮނޮމިކ  އެނ ޑ  ކޮމ ޝަލ  ކޯޕަރޭޝަނ   

 ވެރިވިއެވެ. ަބއިވެސ   ނ ޒިޔ މި ަބއ ދަލުވުމުގައި ޑިރެކ ޓަރ ފ ތިމަތު  .ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ 
 

 އަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކ ޓަރ އިބ ރ ހީމ  ފަރުހ ދު ޅ( ސީނި
 

ރ ސ ތ  ވެިބނަރ ޕޯސ ޓ  ޕެނ ޑަމިކ  ގެސ ޓ ހައުސ  އޮޕަރޭޝަނ ސ    ވަރޗުއަލ ކޮށ  ޭބއ ވުނު  2020އޮކ ޓޯަބރ    31 •
 .ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ ގައި 

 
 ކ( ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކ ޓަރ މުޙައ މަދު ޚުއ ސ ނ 

 

ޭބއ ވު  2020އޮކ ޓޯަބރ    31 • އެޖެނ ސީ   ނުވަރޗުއަލ ކޮށ   ޓ ރެވަލ   ޕެނ ޑަމިކ   ޕޯސ ޓ   ވެިބނަރ  ރ ސ ތ  
 .ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ އޮޕަރޭޝަނ ސ  ގައި 

 
 ސީނިއަރ އެގ ޒެކެޓިވ  ޑިރެކ ޓަރ ޢަލީ ރައ ޒ ނ ( އ
 

މޯލ ޑި  2020ޖޫނ     16 • ބިޓ ވީނ   ޓޯކ ސ   މެކޭނިޒަމ   ކޯޑިނޭޝަނ   ަބއިލެޓަރަލ   ޭބއ ވުނު  ވ ސ   ވަރޗުއަލ ކޮށ  
 .ަބއިވެރިވެލެއ ވުނ ފ  ޗައިނ  ގައި ކ  އޮއެނ ޑ  ރިޕަބ ލި
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 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައ ވަނ  ނިނ މަވ ފައިވ  މުހިއ މު ކަނ ތައ ތައ    2021  .414
 

 ހ( މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ ގައި އެކުލަވ ލ ފައިވ  ހުރިހ  ގަވ އިދެއ  އިސ ލ ހުކުރުނ 

 ސަ އެޕެއ  ލޯނ ޗުކުރުނ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ޚ އ ށ( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގެ 
 ފ ހަގަ ކުރެއ ވުމަށ  ހަރަކ ތ ތައ  ރޭވުނ  2022ނ( ގޯލ ޑަނ  ޖުބ ލީ 

 ރ( މޯލ ޑިވ ސ  ޓޫރިޒަމ  ުބލެޓިނ  މަހަކު އެއ ފަހަރު ނެރުމުގެ މަސައ ކަތ  

 ނ ގެ އައ ޑޫ ސިޓީ ގައިސ މިއ ޔ ތު ދެކުނު ޒޯދުވަހ  ގުޅޭ ޚ އ ސަ ރަ  –ފ ހަގަ ކުރުނ   2021ބ( ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސ  
 ޅ( އައިލެނ ޑ ސ .އެމ ވީ ވެބ ސައިޓ  އިތުރަށ  ތަރައ ގީކުރުނ 

 އެކުލަވ ލުނ   ކ( ޓޫރިޒަމ  މ ސ ޓަރ ޕ ލޭނ 
 އ( ޓޫރިޒަމ  ފެސިލިޓީ ގ ރޭޑިނ  ސިސ ޓަމ  ތަޢ ރަފ  ކުރުނ 

 ވ( އަނގޮޅިތީމު ވިޒިޓ ސ  ސެނ ޓަރ ހުޅުވ ލުނ 
 ރަކ ތ ތައ  ހިނ ގުނ  ތަމ ރީނ  ކުރުމުގެ ހަ ކައުނ ސިލަރުނ މ( 

 ޚ އ ސަކޮށ  އަނ ހެނ  މުވައ ޒަފުނ  އިތުރު ކުރުނ ، ފ( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ ގައި ދިވެހިނ ގެ ަބއިވެރިވުނ  އިތުރުކުރުނ 
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 އެޑ މިނ  ޔުނިޓ   .15

 މ ތު ވަނަ އަހަރު އެޑ މިނ  ސެކ ޝަނުނ  ކުރެވުނު މުހިއ މު ކަނ ކަމުގެ މަޢުލޫ   2020  151.

  ލިިބގަތުމުގެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުނ  މަޢުލޫމ ތު ހޯއ ދެވުމަށ  މަޢުލޫމ ތު ހޯދ  •
 ހުށަހެޅުއ ވި ފަރ ތ ތަކަށ  އޮފީހުނ  ދެވެނ  ހުރި މަޢުލޫމ ތު ޙިއ ސ  ކުރެވުނު. •
 ށ  ގެނ ދެވުނު.  ޓައި އޮފީހުގެ ަބއެއ  ތަކެތި ހުޅުމ ލޭގައިހުރި އެޗ  ޑީ ސީގެ ގުދަނަކަހުގެ ދެކުނު ވިނ ގ މަރ މ ތު ކުރުމަށ އޮފީ •

ހުގެ މަސައ ކަތ  އިތުރުވެ އިތުރު މުވައ ޒަފުނ ނަށ  މަސައ ކަތ  ކުރެއ ވޭނެ ޖ ގަ ހަމަޖައ ސަނ  ޖެހިފައި ވުމ އެކު ޖ ގައިގެ އޮފީ •

އޮފީ ޖ ގަޭބނުނ ވ ތީ  އިތުރު  ދެކުނު  ދަތިކަމުނ ނ އި  ފ ޚ ނ ތައ ހުގެ  އ އި  މަސައ ކަތ     ވިނ ގ  ކުރުމުގެ  ސ ޓ ރަކ ޗ ރ  ރި 
 ކުރެވުނު.

ގިނަ • ހުރި  ގުޅިގެނ     އޮފީހުގައި  ކުރުމ އި  ސ ޓ ރަކ ޗަރ  ރި  އޮފީސ   ަބއުވެފައިވުމ އި  ދުވަސ ވެ  ފަރުނީޗަރ  ޢަދަދެއ ގެ 

 ހޯދަނ ޖެހުނު ފަރުނީޗަރ ހޯދުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވުނެވެ.  
ގެ އެކި ޒަފުނ  އުތުރު ވިނ ގމ ތު ކުރުމަށ ޓައި އޮފީހުގެ ދެކުނުވިނ ގގައި މަސައ ކަތ ކުރައ ވ  މުވައ ހުގެ ދެކުނުވިނ ގ މަރ އޮފީ •

 ޖ ގަތަކަށ  ަބދަލުކުރުމ އި ދެކުނު ވިނ ނގގެ މަސައ ކަތ  ނިމުމުނ  މުވައ ޒަފުނ  ދެކުނު ވިނ ގަށ  ަބދަލު ކުރެވުނެވެ. 

އި • މުވައ ޒަފުނ ނަށ އި  އެނ މެހ   ދެވުނު  ވަޒީފ   ފަރ ތ ތަކަށ   އަލަށ   ކުރެއ ވި  މަސައ ކަތ   ގޮތުގައި   ނ ޓ ނުނ ގެ 
 ޖ ގަ ހަމަޖެއ ސެމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވުނެވެ.ރައ ވަނ  ތިއ ަބވ ނެ މަސައ ކަތ ކު

،  އޮފީހުގެ މަސައ ކަތ ތަކ އި ގުޅިގެނ  ދެވޭޚިދުމަތ ތައ  ހޯއ ދަވ ފަރ ތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ހެދިފައިވ  ޤަވ ޢިދުތަކ  ޚިލ ފ ވ ފަރ ތ ތައ  •

 ރެވުނެވެ.ހަމަޖެހިފައިވ  އުސޫލ ތަކ  އެއ ގޮތަށ  ޖުރިމަނ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކު

 މ ރ ތުގެ މެއިނ ޓަނަނ ސ  އެނ މެހ  މަސައ ކަތ ތައ  ކުރެވުނެވެ. އޮފީސ  ޢި •
 ފީހުގެ ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ޭބނުނ ވ  އެނ މެހ  ސ ޓޭޝަނަރީސ  ފަދަ ތަކެތި ހޯދ  ދެވުނެވެ. އޮ •
ލެއ ޕުމ އި،   • ހުޅުވ   މަސައ ކަތ އޮފީސ   އެހީ  ،ބެލެހެއ ޓުމުގެ  މުވައ ޒަފުނ ގެ  ތަކުގެ  ސެކ ޝަނ   ކަމ އެކު   އެކި  ތެރި 

 ނެވެ.ކުރެވު

އެހެނިހެނ  އޮފީސ ތަކުނ  އިސ ނަނ ގަވައިގެނ  އިނ ތިޒ މ  ކުރެއ ވި ަބއެއ  ސެމިނަރ، ވ ރކ ޝޮޕ  ފަދަ ަބއ ދަލު ވުނ ތަކުގައި  •
ހަށ  ލިޭބ ގެ މަޢުލޫމ ތުތައ  ޙިއ ސ  ކުރުމ އި، އެފަދަ ކަނ ކަމ އި ގުޅިގެނ  އޮފީއޮފީހުގެ ފަރ ތުނ  ަބއިވެރިކުރައ ވ  މުވައ ޒަފުނ 

 ޖަވ ުބ ދިނުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވުނެވެ. ސިޓީތަކަށ 

 އޮފީހުގެ ޔައުމިއ ޔ ތައ  ލިޔެ ފައިލ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނެވެ.  •
 ޖ ގަ ހަމަޖައ ސަނ  ޖެހިފައި ވުމ އެކު ޖ ގައިގެ އޮފީހުގެ މަސައ ކަތ  އިތުރުވެ އިތުރު މުވައ ޒަފުނ ނަށ  މަސައ ކަތ  ކުރެއ ވޭނެ •

އިތުރު އޮފީދަތިކަމުނ ނ އި  ޖ ގަޭބނުނ ވ ތީ  މަސައ ކަތ     ކުރުމުގެ  ސ ޓ ރަކ ޗ ރ  ރި  ފ ޚ ނ ތައ   އ އި  ވިނ ގ  ދެކުނު  ހުގެ 
 ކުރެވުނު.
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ޔޫ.އެނ .  • ގުޅިގެނ   ހަމަޖެއ ސުމ އި  ދޭގޮތަށ   ހުއ ދަ  ގެސ ޓ ހައުސ ތަކަށ   ހުޅުވި  ޯބޑަރ  ގެސ ޓ ހައުސ   ރ އ ޖޭގެ  އިނ   ޑީ.ޕީ 

 ތ  ކުރެވުނެވެ.ކ  ެބހުމުގެ މަސައ ކަ ތަކަށ  ހަދިޔ ކުރެއ ވި އެއ މިލިއަނ  ފޭސ  މ ސ 
ރ އ ޖޭގެ ޯބޑަރ ހުޅުވި ގެސ ޓ ހައުސ ތަކަށ  ހުއ ދަދޭގޮތަށ  ހަމަޖެއ ސުމ އި ގުޅިގެނ  ސިނ ގަޕޯގެ ޓެމަސެކ  ފައުނ ޑޭޝަނުނ   •

ހިނ ގ    ތަށ   ެބހުމުގެސ ޓ ހައުސ   މ ސ ކ   ފޭސ   ރިޔޫސަބ ލ   ތިނ ލައ ކަ  ހަދިޔ ކުރެއ ވި  ރައ ޔިތުނ ނަށ   ގެ  ރައ ތަކުގެ 

 ނެވެ.މަސައ ކަތ  ކުރެވު

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ  ރޭވިފައިވ  މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތައ    1202  251.

 ގެނ ދިއުމަށ  ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.އޮފީހުގެ އުތުރު ވިނ ގ ރި ސ ޓ ރެކ ޗަރ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ   •

 ށ  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަ އޮފީހުގައި ގެނ ގުޅޭ ހިފ  ގެނ ގުޅޭ ތަކެތީގެ ދަތިކަނ  ހުރުމ އެކު •
 ދިވެހި އަރުޝީފ އި ގުޅިގެނ  އޮފީހުގެ ދުވަސ ވީ ލިއުނ ތައ  އ ކައިވ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.  •
އިވ  ނެ ތަކެއެއ ޗ އި އ ކަޖަމ  ކުރެވިފައިވ  ދުވަސ ވީ ތަކެތީގެ ތެރެއިނ  ޭބނުމެއ  ނުހިފޭނެ ތަކެއ ޗ އި އެއ ވެސ  އަގެއ  ނުލިޭބ •

 ކުރުމުގެ ޭބނުމެއ  ނެތ  ލިޔެކިއުނ ތައ  ނައ ތ ލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ރޭވިފައި ވެއެވެ.
  ނީލަމަށ  ފޮނުވުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.އޮފީހުގައި ދުވަސ ވެފައިވ  ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި •
ބޭނުނ ވ    • ކުރ ގޮތަށ  ތަކެތި ފަސޭހަކަމ އެކުއޮފީހުގެ ސެކ ޝަނ ތަކަށ    ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އުސޫލުނ  

 ރޭވިފައިވެއެވެ.

ތަނ ތަނުގަ  • އެކި  ކުއ ޔަހިފ   ގުދަނެއ   ެބހެއ ޓުމަށ   ތަކެތި  ކުރ ގޮތަށ   އޮފީގެ  ގުދަނ   އެއ ތަނެއ ގައި  ތަކެތި  އޮފީހުގެ  ހުރި  އި 

 ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.
 މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ސ ޓަމ  އައު ކުރުމުގެއޮފީހުގެ ފަޔަރ ސި •

ޓުމުގެ މަސައ ކަތ  އޮފީހުގައި ބޭނުނަކުރ  ކަރުދ ސ  މަދުކޮށ  ކަމަށ  ޚ އ ސަ ސިސ ޓަމެއ ގެ ތެރެއިނ  އޮފީހުގެ ސ ޓޮކ  ބެލެހެއ  •

 ކުރެވޭނެ ނިޒ މެއ  ޤ އިމ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.
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 ޓ  ފައިނޭނ ސ  ޔުނި  .16

 ވަނަ އަހަރުގެ ހަރަދު ރިޕޯރޓ    2020  16.1

   ބަޖެޓ   •

 ރުފިޔ   25,946,125.45 •

 އެމެރިކ  ޑޮލަރު  295.00،750 •

 ޔޫރޯ  33.00،267 •

 ޓ ރަސ ޓަ ފަނ ޑު

 ރުފިޔ   20,572,633.95 •

 އެމެރިކ  ޑޮލަރު  633,781.48 •

 ޕައުނ ޑ   001800. •

 ނޑު ޚަރަދުތައ  ހިނގި މައިގަ ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި   2020  2.61

 ތަފ ޞީލ   ޚަރަދު 

ރުފިޔ     މުސ ރައ އި އިނ ޔަތުގެ ގޮތުގައި    12,258,008.39

ރުފިޔ     މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސ ރައިގެ ގޮތުގައިއިނ ޓ ރނ ޝިޕ ގައި މަސައ ކަތ  ކުރި  73,072.75

ރުފިޔ    ގޮތުގައިއެއަރޕޯރޓ  ޑެސ ކުގައި މަސައ ކަތ  ކުރި މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސ ރައިގެ    125,675.00

ރުފިޔ             އޮފީސ  މަރ މ ތު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ   5,088,062.56

ރުފިޔ    އެމ ޕ ލޯއީ އެޕ   894,657.30

ޔ  ރުފި        މިނިސ ޓ ރީގެ ވެބ ސައިޓ  ފަރުމ ކުރުމަށ  137,800.00 

 ކޮމ ޕޮއުޓަރ ސިސ ޓަމ   20 394,023.20 ރުފިޔ 
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   . ރިޕޯޓު ނިނ މުނ  17

އަހަރު  2020  މިރިޕޯޓުގައި މައ ޗަށ    ވަނަ  ކަނ ތައ ތަކުގެ  މުހިނ މު  ކުރެވިފައިވ   ހިނ ގުމުގައި  މިމިނިސ ޓ ރީ 

 އަލިއަޅުވ ލެވިއ ޖެކަމަށ  އުއ މީދު ކުރަމެވެ.

ަބޔ ނ  ކުރިއެރުވުމަށ    މިރިޕޯޓުގައި  ތަރައ ޤީކޮށ   ފަތުރުވެރިކަނ   ކުރުމ އި  ކަނ ތައ ތައ   ހުރިހ   ކުރެވިފައިވ  

އަ  ޔ ގެރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ  އެހީތެރިކަމަށ  ނިހ ޔަތަށ  ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. އޮފީހުނ   ވެދެއ ވ ފައިވ   އޮފީސ ތަކުނ   އެހެނ   ދި ސަރުކ ރުގެ 

ޮބޑެތި މައ ސަލަތައ  ޙައ ލު ކުރުމުގައި ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔ  ދެއ ވ ފައިވ  ފުރިހަމަ އިރުޝ ދ އި   އަދި މިމިނިސ ޓ ރީއަށ  ދިމ ވެފައިވ  

ޝު ޙ އ ޞަ  ދަނ ނަވަމެކުރެލަފ ފުޅަށ   ޞިނ ޢަތުގެ އ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތަރައ ޤީކުރެވިފައިވަނީ  ފުޅ ކޮށ   މިހ   މިދ އިރ   ވެ. 

 .އެފަރ ތަށ ވެސ  އިޚ ލ ސ ތެރިކަމ އެކު ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ، އެއ ބ ރުލެއ ވުމ އި އެކުގައި ކަމަށ ވ ތީ

ސުލ ޙަވެރިކަމ އެ އަމ ނ ކަމ އި  ދިވެހިނ ނަކީ  ދުޢ އަކީ  ކުއަޅުގަނޑުގެ  ތަރައ ކު  ވިސ ނުނ   ރިއަރ   ނަސީބ އި  ހެޔޮ  ޤީވުމުގެ 

ަބއެއ ކަމުގައި   ސުުބޙ ނަހޫވަތަޢ ލ  މިނ ވަރު ކުރެއ ވުމެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުނ  ކުރިމަގުގައި ދިވެހިރ އ ޖޭގެ އައު هللا ލިިބފައިވ  

 އުސ  މިނ ތަކެއ  ޙ ސިލ ވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއ ވ ށިއެވެ. އ މީނ .
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ޓޫރިސ ޓ   ރަ:  1 ޖަދުވަލު ރިޒޯޓ އި،  ޓޫރިސ ޓ   ޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވ  

ލީސ    ރަށ ރަށުގެ  ކުއ ޔަށ ދީފައިވ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ   ރިޒޯޓުތައ  

ހޯލ ޑ ރައިޓ ސ  އެހެނ  ފަރ ތ ތަކަށ  ބަދަލުކޮށ ފައިވ  ރިޒޯޓ އި ރަށ ރަށުގެ  

 މަޢުލޫމ ތު 
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 ވ އިދުތައ  ގަ އިޞ ލ ޚު ކުރެވޭ  : 2 ޖަދުވަލު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020  އަހަރީ ރިޕޯޓ   ޓޫރިޒަމ   މިނިސ ޓ ރީ އޮފ      

 

 

 
  

  ސަފ ޙ  78 
  

 
 

 

 

 

 

 

ވަނަ    7)ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ   2/ 99ޤ ނޫނު ނަނ ބަރު  :  3  ޖަދުވަލު

އަހަރަށ  އިތުރުކުރުމަށ  ސޮއިކުރެވިފައިވ    49މ އ ދ ގެ ދަށުނ  މުއ ދަތު  

 އެޑެނ ޑަމުގެ މަޢުލޫމ ތު 
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 ލޫމ ތު ޢު ތަކުގެ މަ ކަރަނ ޓީނު ފެސިލިޓީ   : 4  ޖަދުވަލު
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ކުއ ޔަށ ދޫކުރެވިފައިވ     : 5 ޖަދުވަލު ރަށ   ދަށުނ   އުސޫލުގެ  ސ ވޮޕ  

 ވ  ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  ފަރ ތ ތަކ  އެކު އެގ ރިމަނ ޓ ގައި ސޮއިކުރެވިފައި 
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ފަރ ތ ތަކުގެ    : 6 ޖަދުވަލު ސޮއިކުރެވުނު  އެގ ރިމެނ ޓުގައި  ސެޓ ލ މަނ ޓ  

 ތަފ ޞީލ  
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ހިނގ ނެކަމަށ     :7 ޖަދުވަލު  ބަޔ ނ ކޮށ   ޖޫރިމަނ   އެއ ބަސ ވުމުގައި 

 އެގ ރިމެނ ޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރ ތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލ  
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ދެވުނު  :  8 ޖަދުވަލު މުވައ ޒަފުނ ނަށ   ބޭރުނ   ރ އ ޖެއިނ   ރ އ ޖެއ އި 

 ތަމ ރީނުތައ  
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ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވ     2020:  9  ޖަދުވަލު ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ 

 ޓޫރިސ ޓ  ފެސިލިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 

 

 

 

 

 


