ް
ަ
ޮ
ް
މ
ޒ
ރ
ްޓ
ފ
ރއ
ޓ
ނސ
ޫި
ްީ
މި
ި
ޯ
ަ
ް 2021
ޓ
ޕ
ރ
ަރ
ހ
އ
ުި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ފިހުރިސްތު
 .2ރިޕޯޓް ފެށުން

4

 .0އޮފީސް ހިންގުން

5

 .0.2އޮފީސް އުފެއްދުން

5

 .0.0އޮފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

6

 .3އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ތ
 2021 .3.2ވަނަ އަހަރު އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާ ު

8

 0200 .3.0ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

9

 .4އެޗްއާރް ސެކްޝަން

22

 .5ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

24

 .5.2ބަޖެޓް ޚަރަދު –  03ޑިސެމްބަރ 0202ގެ ނިޔަލަށް

24

 .5.0ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޚަރަދު –  03ޑިސެމްބަރ 0202ގެ ނިޔަލަށް

25

 .6ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ރިސާޗް ސެކްޝަން

26

އ
 0202 .6.2ގައި ހިނގި މުހިއްމު ކަންތައްތަ ް

26

 0200 .6.0ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް

21

 0200 .6.3ގައި ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފަހާނގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ
މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް
 0200 .6.4ގައި ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފަހާނގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ
މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް
 .1ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

29
29
02

 .1.2ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް

02

 0202 .1.0ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް

02

އ
ހމަޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަ ް
 0200 .1.3ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރުމަށް ަ

03

 .8ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޔުނިޓް

1

8

04

 .8.2ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް

04

ނ
ލ ް
 .8.0ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެ ު

04

 2021 .8.3ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚާއްސަ ކަންކަން

01

ތއް
 0200 .8.4ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައް ަ

09

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .9ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
 .9.2ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން އިން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަޢާރަފް

32

އ
 0202 .9.0ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަ ް

32

 .9.3ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

31

ޓ
 .9.4ކޯވިޑް 29-އިޖާބަ – ސިޗުއޭޝަން މޮނީޓަރިންގ ޔުނި ް

42

 .9.5ވެކްސިނޭޝަން ކަވަރޭޖް

44

 .9.6ރީ-އިމޭޖިނިންގ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް

44

 .22އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކްޝަން

41

.22.2

 0200ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

41

.22.0

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރާ މަސައްކަތް

48

.22.3

އ
މހިންމު ކަންތައްތަ ް
 0202ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވާ ު

49

 .22އައިއެޗްއާރް ސެކްޝަން
.22.2

ލޝަންސް ޔުނިޓުން ކުރާ
އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރި ޭ

މަސައްކަތް
.22.0

ލޝަންސް
 0202ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރި ޭ

އ
ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަ ް
.22.3

ލޝަންސް
 0200ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރި ޭ

މސައްކަތްތައް
ޔުނިޓުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ަ
 .20ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

52
52
52
62
64

.20.2

ކރާ މަސައްކަތް
ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން އިން ު

64

.20.0

 0202ވަނަ އަހަރު މި ސެކްޝަންގައި ހިނގި އަދި ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް

66

.20.3

އ
ބއްދަލުވުންތަ ް
 0202ވަނަ އަހަރު މި ސެކްޝަނުން ބޭއްވުނު އަދި ބައިވެރިވި ަ

61

.20.4

އ
 0200ވަނަ އަހަރު ކުރަން ރޭވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަ ް

68

 .23ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

69

.23.2

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން އިން ކުރާ މަސައްކަތް

69

.23.0

އ
 0202ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަ ް

13

 .24ލީގަލް ސެކްޝަން
.24.2
2

32

 0202ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ

14
14

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

.24.0

 0202ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިއްމު ކަންތައްތައް

14

.24.3

 0200ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ކަންތައްތައް

11

 .25މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯ

18

.25.2

ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް

18

.25.0

 0202ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް

18

.25.3

އ
 0200ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަ ް

81

 .26އައިޓީ ސެކްޝަން

88

.26.2

 0202ވަނަ އަހަރު ހިންގި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

88

.26.0

 0200ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

88

 .21ރިޕޯޓް ނިންމުން

89

އނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް
ޖަދުވަލު  :2ރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ހިންގުނު ޓްރެ ި

92

ޖަދުވަލު  :0ލީސް ޓްރާންސްފަރ

96

ޖަދުވަލު  :3ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން

98

ޖަދުވަލު  :4ލީސް އެކްސްޓެންޝަން

223

ޓ
ޖަދުވަލު  :5ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަން ް

225

3
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .2ރިޕޯޓު ފެށުން
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އަދި ކައުނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި
އަޞްހާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި  2021ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރީ އިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާޞާގެ އިތުރުން  0202ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް
ރޭވިފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

4

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .0އޮފީސް ހިންގުން
އޮފީސް އުފެއްދުން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ
ދ
ނންބަރު 2/68ޖ( .އޮފިޝަލް ކަންތައް) ޗެޕްޓަރ  2ގެ  0ވަނަ މާއްދާއިން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބި ޭ
ޤނޫނު ަ
ދަށުންނާއިާ ،
ނ
ޔ ތަންތަ ް
އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދި ަ
ފ
ސޓްރީ އޮ ް
އ މިމިނިސްޓްރީއިން ނަންގަވައި ،މިމިނިސްޓްރީގެ ނަން މިނި ް
ދލުކުރައްވައި ސިވިލްއޭވިއޭޝަނާބެހޭބަ ި
މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަ ަ
ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނަމަށް  23ނޮވެމްބަރ  0228ގައި ވަނީ
ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.
ފ
މންދިޔަ ޤައުމީ އަރުޝީފު  0220ޖެނުއަރީ  32ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮ ް
މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަ ު
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  230ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް
 20ފެބްރުއަރީ  0220ގައި އަލުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
އ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ
ނތަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ބައެ ް
އަދި އައު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަހުން ވުޖޫދަށް އައި ބައެއް ޤާނޫ ު
ތ
ތއް ހިމެނޭ ީ
ކރަމުންދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތް ަ
ނ ު
ނފޮމޭޝަނު ް
ގންދިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އި ް
ނ ހިނގަމުން ެ
ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށު ް
ސަރުކާރުގެ

ވަކި

މަސައްކަތްތަކުގެ

އިދާރާއެއް
ތެރޭގައި

ޤާއިމްކުރައްވައިގެން
ނެތްކަން

ކުރަން

ފާހަގަކުރައްވައި

އެކަށީގެންވާހައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފުޅާ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދާއިރާއެއްގެ

މަސައްކަތްތަކެއް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

226

ގ
އެޑިޕާޓްމަންޓް ެ
ވަނަ

ނ
މާއްދާއި ް

ދޔަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން 05
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން ި
ގން އުވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ދަށުން ހިންގުން
ނޮވެމްބަރ  0220އިން ފެށި ެ
ސފިކޭޝަން،
ދ އާޓްސް ،ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ،ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެ ި
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަކީ ،ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  226ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ
ބ ު
ނ ަ
ނ ެވ ް
އސެވުމާގުޅިގެންޮ 0223 ،
ރ 21
ދަށުން ،ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އެވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަން އަލުން ހަމަޖެ ް
ލ
ނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް"ގެ ނަމަށް ބަދަ ު
ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން " މި ި
ކުރައްވައި ،އެތާރީޚުންފެށިގެން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ލިސްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަވައި އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި މީޑިއާ
އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ގޮތައް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން
ނ
އދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  230ވަނަ މާ ް
މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް  21ޖެނުއަރީ  0224ގައި ބަދަލު ކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި އޭގެފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ޓރީ އޮފް
ނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ،މިނިސް ް
މއްދާގެ (ހ) އި ް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  226ވަނަ ާ
ނ
ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އުވާލެއްވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  230ވަނަ މާއްދާއި ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް  29ޖޫން  0224ގައި ބަދަލު ކުރައްވަވާ
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސރަޙައްދީ
ނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންަ ،
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  230ވަނަ މާއްދާއި ް
ގ ޚިދުމަތްތަކާއި،
ދރު ތަކުން ދެވޭ ވައި ެ
ކރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ،ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނ ަ
ވައި ގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީ ު
ޑއެޅުމާއި،
އެޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ،ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރާނެ ރަށްތައް ކަނ ަ
ނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ޙާލަތު
ބނުންވާ އި ް
އެބަނދަރުތަކަށް ޭ
ށ
ނ ް
ދިރާސާކުރުމަކީ  20އޮގަސްޓް  0224އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ .އަދިމިހާތަ ަ
ގ
ފއިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  226ވަނަ މާއްދާ ެ
އެންމެފަހުން މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވާ ަ
ވނީ 28
ނނަވާފައި ަ
(ހ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ،މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެ ް
ނޮވެމްބަރ  0229ގައެވެ.
.0.0

އޮފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސިޓީ ނަންބަރު  28( 1-PAR/88/2019/103ނޮވެމްބަރު  )0229ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން،

މިމިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ގ
ގތެއް ެ
ތތަކުން ޝައުޤުވެރިވާ ޮ
ތބާރު ހޯދައި ،އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާ ް
ނވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އި ު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އި ް
މަތިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ބައްޓަން ކުރުން.



އ
ހ ި
ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި "ޕޮޒިޝަން" ކުރުމާއި"،ބްރޭންޑް" ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ އެންމެ ަ
އުސޫލްތައް ކަނޑައެޅުން.



ލބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ފަތުރުވެރިކަމުން ދައުލަތަށް ި



ށ
މ ް
ޖހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ،އެގަވާޢިދުތައް ހިންގުމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވައިލު ަ
ދން ެ
ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭގޮތުން ހަ ަ
ދނުން.
ނނީ އެހީ ފޯރުކޮށް ި
ބޭނުންވާ ފަ ް



ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ހަދައި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.



ހ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީވަމުންދާ ގޮތް ދިރާސާކޮށް ،ކަމާބެ ޭ
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ނ
ފ ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހުއްދަ ދޫކުރަންޖެހޭ ތަންތަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދޫކުރުން.



ގ
ހންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ފ ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ތަންތަން ި
މނިސްޓްރީ އޮ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ި
ނ
އޓަމު ް
ޢދުން އެ ދަފްތަރު ބަލަހަ ް
ނތަނުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ،ޤަވާ ި
ބލުމާއި ،އެތަ ް
ގތަށްތޯ ެ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއް ޮ
ގެންދިއުން.



ގ
ތއް ކަނޑައަޅައި ،އެތަންތަނު ެ
ލ ަ
ތން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނޭ އުޞޫ ު
ނ ަ
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ބިންބިމާއި ،ރަށްރަށާއި ،ތަ ް
މން ގެންދިއުން.
ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ،ގަވާއިދުން އެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަ ު



ގންދިއުން.
ފތަރު ބަލަހައްޓަމުން ެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލައި ،ގަވާއިދުން އެ ދަ ް



އ
ރައްކާތެރިވުމާއި ،އެފަދަ ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގަ ި

މދުވެރިވެދާނެ ޙާދިސާތަކުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ެ

އިންސާނުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމާއި ،އެފަދަ ޙާދިސާއަކުން ލިބިދާނެ މާއްދީ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ
ގަވާއިދުތަކާއި ،ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން.


ހ
ހ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލައި ،ކަމާބެ ޭ
ރސާތައްކޮށް ،އެކުލަވައިލަންޖެ ޭ
ރާއްޖޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދި ާ
ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒްކުރުން.



ތކަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތާކޮށް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ދެމެހެއްޓެނެވިގޮ ަ
ގން.
އތައް ހިން ު
ޢަމަލީގޮތުން އެކަންތަ ް



ގން
ބނުންހިފައި ެ
ކނޮލޮޖީއާއި މިނޫންވެސް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޭ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާގުޅޭ ރެކޯޑުތައް ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެ ް
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



ރޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ،ގަވާއިދުން
ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި،
ޝާއިޢުކުރުން.



ހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަނާފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ނބަރު ( 2/99ދިވެ ި
ޤާނޫނު ނަ ް



ޓން.
ޖހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއް ު
ނގޮތުން ހިންގަން ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ،ޤާނޫ ީ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .3އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
 0202 .3.2ވަނަ އަހަރު އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު


ރ
ވން ހު ި
ފރާތްތަކަށް އޮފީހުން ދެ ެ
މތު ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ަ
ޢލޫ ާ
ލބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަ ު
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ި
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެވުނު.

އެގޮތުން  02ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު އެރުވުނެވެ .އަދި އެރުވުނު ޖަވާބާމެދު ހިންހަމަޖެހިވަޑައި

ހ މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްސާކުރެވިފައި
ތން އޮފީހުން އެރުވެންހުރި އެންމެ ާ
ޝން ކޮމިޝަންގެ ލަފާގެމަ ި
ކށް އިންފޮރމޭ ަ
ނުގެންފަރާތްތަ ަ
ތ
އވި  22ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާ ު
ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޤަވާޢިދުން ޙިއްސާ ކުރެވެންނެތް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅު ް
ޙިއްސާކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.


ށ
ވ ތަކެތި ،ހުޅުމާލެއިން ކުއްޔަ ް
އޓިފައި ާ
ގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމައްޓަކައި އެތަނުގައި ބެހެ ް
އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފޭހު ެ
މށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވި ގަލޮޅު ދަނޑުގެ
ގތުން ތަކެތި ބެހެއްޓު ަ
ހިފާފައިވާ ގުދަނަށާއި ،ވަގުތީ ޮ
އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކުގައި ހުރި  0ރޫމަކަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރާއި ތަކެތި ގެންދެވުނެވެ.



އގެ
އސަން ޖެހިފައި ވުމާއެކު ޖާގަ ި
އކަތް ކުރެއްވޭނެ ޖާގަ ހަމަޖަ ް
އޮފީހުގެ މަސައްކަތް އިތުރުވެ އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް މަސަ ް
ނ
ވޝަން މަސައްކަތް ފެއްޓި ދަ ީ
ގ 0ވަނަ ފޭހާއި އެބައިގައިވާ ފާޚާނާތަކުގެ ރިނޮ ޭ
ނވާތީ އޮފީހު ެ
ބނު ް
ދަތިކަމުންނާއި އިތުރު ޖާގަ ޭ
ކުރެވެމުންނެވެ.



ނށާއި އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި
އަލަށް އުފެއްދި މަޤާމްތަކަށް ވަޒީފާދެވުނު އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ަ

މސައްކަތްކުރެއްވި އަދި މަސައްކަތް
ަ

އފީހުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
ކުރައްވަމުންގެދަވާ ފަރާތްތަކަށް ޮ


ސ
ީ
ތއް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން އޭ
ނސް މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހުނު އެންމެހާ މަސައްކަތް ަ
އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ މެއިންޓަނަ ް
އ ހިމެނެއެވެ.
ނ ޢިމާރާތާއި ތަކެތީގެ މަރާމާތުތަ ް
ނތަކުގެ އިތުރު ް
ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ފަޚާނާތަކާއި ،ދިއްލު ް



ގ
ނވާ އެންމެހާ ސްޓޭޝަނަރީސް ފަދަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ހޯދާދިނުމު ެ
އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ބޭނު ް
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާދެވުނެވެ.



އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް ،އެކި ސެކްޝަން ތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ކުރެވުނެވެ.



އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުން އިސްނަންގަވައިގެން އިންތިޒާމް ކުރެއްވި ބައެއް ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ބ
އ ޙިއްސާ ކުރުމާއި ،އެފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އޮފީހަށް ލި ޭ
ރ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުތަ ް
އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކު ާ
ސއްކަތް ކުރެވުނެވެ.
ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަ ަ



ކން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުނެވެ.
އޮފީހުގެ އެންމެހާ ސެކްޝަންތަ ު



ށ
މޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން ގެސްޓްހައުސް ތަކަ ް
ށ ހަ ަ
ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ހުޅުވި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހުއްދަ ދޭގޮތަ ް
ހަދިޔާކުރެއްވި އެއްމިލިއަން ފޭސް މާސްކް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ކުރެވުނެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް


އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ނ
މޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ސިންގަޕޯގެ ޓެމަސެކް ފައުންޑޭޝަނު ް
ތށް ހަ ަ
ޓހައުސްތަކަށް ހުއްދަދޭގޮ ަ
ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ހުޅުވި ގެސް ް
ގެސްޓްހައުސް ތަށް ހިންގާ ރައްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރެއްވި ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް ރިޔޫސަބްލް ފޭސް މާސްކް އެލް ޖީ
އޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



ތ
ފޅުގައި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަ ް
ގ ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ތަކެތި ގުޅީ ަ
އތާލުމު ެ
ނ ދިވެހި އަރުޝީފުން ނަ ް
އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއި ް
ހައުސިންގ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެހީތެރިކަމާއި ،އޮފީހުގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު.



ޓރީގެ ސާރވިސްޗާޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޢާއްމު ކުރެވުނެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެދިވަޑައިގެންނެވުމަކަށް މިނިސް ް



އ
ޖެމްސް ދޭއްގެ ދަށުން ޢާއްމުފަރާތްތަކުން އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާއްމުފަރާތްތަކާ ި
އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ.

 0200 .3.0ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް


އ
ނތިޒާމްތަ ް
ގތަށް އި ް
ވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނެ ޮ
މތުތައް ެ
އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ހަމަޖެއްސުން.



އވެއެވެ.
އޮފީހުގައި ގެންގުޅޭ ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި



ދިވެހި އަރުޝީފާއި ގުޅިގެން އޮފީހުގެ ދުވަސްވީ ލިއުންތައް އާކައިވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.



ވ
ނ ތަކެއްޗާއި އެއްވެސް އަގެއް ނުލިބޭނެ ތަކެއެއްޗާއި އާކައި ް
ޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްވީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ެ
ނތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޭވިފައި ވެއެވެ.
ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ލިޔެކިއު ް



ވމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.
އޮފީހުގައި ދުވަސްވެފައިވާ ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނު ު



އޮފީހުގެ ފަޔަރ ސިސްޓަމް އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.



އޮފީހުގައި ބޭނުނަކުރާ ކަރުދާސް މަދުކޮށް ކަމަށް ޚާއްސަ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން އޮފީހުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.



އޮފީހުގެ އުތުރު ވިންގ ރި ސްޓްރެކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.



ށ
ފރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރާގޮތަ ް
ނންވާ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ޯ
ބ ު
އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ޭ
ރޭވިފައިވެއެވެ.

9

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .4އެޗްއާރް ސެކްޝަން

އަލަށް ވަޒީފާ ދެވުނު މަގާމުތައް
#
1
2
3
4

މަޤާމުގެ ނަން

މުވައްޒަފުގެ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މަޤާމުގެ
ރޭންކް

ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

އެމް.

 20ފެބްރުވަރީ

އޮފިސަރ

އަޖުފާން

9632

އެސް0 .

0202

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޠާހިރު

ރެޑްރޯސް  /ޅ .ހިންނަވަރު

އެމް.

 22ފެބްރުބަރީ

އެސް0 .

0202

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނިލްފާ

މއ .ސާހިލް  /ކ .މާލެ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަރަޙް

ފުށޮޅު  /ލ .ގަން

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
(ކޮންޓްރެކްޓް)
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް
އޮފިސަރގެ

5

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަބީލާ
ޒަރީރު

ލިލީމާގެ  /ސ .މަރަދޫފޭދޫ

6

ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙުމައިދު

ރިވެލި  /ލ .ކަލައިދޫ

7

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ޙަސާނާ ޙަސަން

ހަވާސާ  /ޅ .ހިންނަވަރު

8

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސާނީޒު

ކެނެރީގެ  /ހދ .ކުރިނބި

9

މަސައްކަތު

zv7
އެމް.
އެސް0 .
އީ.އެކްސް
2
އެމް.
އެސް0 .
އެމް.
އެސް0 .

 10މާރިޗު 0202
 26މެއި 0202
05މެއި 0202
 02ޖޫން 0202
 20ޖޫން 0202

އެމް.

 09އޮގަސްޓު

އެސް2 .

0202

އަލްފާޟިލާ ޙަފްޞާ

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު

އެސް.

 06ސެޕްޓެމްބަރު

ޢަބްދުލްޣަނީ

-52ޖީ02-

އެސް2 .

0202

10

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސަމާ

ހއ ތަކަންދޫ  /ފީރޯޒުގެ

އެމް.

 25ސެޕްޓެމްބަރު

އެސް0 .

0202

11

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޠާހިރު

ރެޑްރޯސް ،ޅ .ހިންނަވަރު

އެމް.

 01އޮކްޓޫބަރު

އެސް0 .

0202

12

ކޮލިޓީ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙު

މއ .ރިޔަން  /ކ .މާލެ

އެމް.

 02ޑިސެމްބަރު

އެސް2 .

0202

10

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ ދެވުނު މަޤާމުތައް
ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚް

#

މަޤާމުގެ ނަން

މުވައްޒަފުގެ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

1

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު

މއ .ސީގަލް  /ކ .މާލެ

 08މާރިޗު 0202

2

ކޮލިޓީ އޮޑިޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްމާދު

ޒޮސްޓާ  /ހއ .ކެލާ

 25އެޕްރީލް 0202

3

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (މާކެޓިންގ)

އަލްފާޟިލް ނަޖުމުﷲ ޝަރީފު

ކަޝްމީރުވިލާ  /ގދ.

 25އެޕްރީލް 0202

4

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ސްޓޭކްހޯލްޑަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސާއިރާ

ރަތަފަންދޫ
ގްރީންވިލާ  /ސ .މީދޫ

 25އެޕްރީލް 0202

ރިލޭޝަންސް)
5

އެސިސްޓެންޓް ކޮލިޓީ އޮޑިޓަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އުނެއިސް

ނޫވިލު  /ތ .ކިނބިދޫ

 02އެޕްރީލް 0202

6

ޕްރޮޖެކްޓް އޮދިސަރ (ޕްލޭނިންގ)

އަލްފާޟިލް ޘަފަރުﷲ ޝަކީލް

ލުކިންގްލާސް  /ގދ .ތިނަދޫ

 24ޖޫން 0202

7

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ތަމައުނީނާ

ހ .ޝަރީފާމަންޒިލް  /ކ.

 25ޖޫން 0202

8

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަހުބާ

9

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާލެ
ކަފިދޫގެ  /ގދ .ގައްދޫ

 25ޖޫން 0202

ޝަހީދު
އަލްފާޟިލާ ސަނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން

އައްސޭރިވާދީ  /ގއ.
ކޮލަމާފުށި

 10ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ސްޓޭކްހޯލްޑަރ
ރިލޭޝަންސް)

11

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާޔާ

ދަފްތަރު ރސ22208 .

 02ސެޕްޓެމްބަރު
0202
 25އޮކްޓޫބަރު 0202

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ބަދަލުކުރެވުނު މަގާމްތައް
 #މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކު

މުވައްޒަފުގެ ނަން

ބަދަލުވި މަޤާމާއި ރޭންކު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

 1ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ (އެމް .އެސް )0

އަލްފާޟިލާ

ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް )2

ގ .ޕިރަމިޑްސް  /ކ.

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި
ތާރީޚް

މަލަކާ

22އޮގަސްޓު 0202

މާލެ

ޢަބްދުލްޙަމީދު
 2ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް )2
 3އެސިސްޓެންޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ޖީ .އެސް )3

 4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.
އެސް)3.
 5އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް .އެސް
)3

12

އަލްފާޟިލް ޢަލީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އީ.

މއ .ރިހިރާޅު  /ކ.

ޝިނާން

އެކްސް )3

މާލެ

އަލްފާޟިލާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް

ހީނާމާގެ  /ގދ.

މަރްޔަމް ލުބުނާ

އޮފިސަރ (އެމް .އެސް )0

ތިނަދޫ

އަލްފާޟިލާ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ފިނިވާގެ  /ތ.

ސަލްމާ ޢަލީ

އޮފިސަރ (އެމް .އެސް )0

ކަނޑޫދޫ

އަލްފާޟިލް

ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް )2

މާހާ  /ރ.

03ނޮވެމްބަރު

އިނގުރައިދޫ

0202

އިބްރާހީމް ފިކުރީ

08ސެޕްޓެމްބަރު
0202
23އޮކްޓޫބަރު 0202

06އޮކްޓޫބަރު 0202

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން:
#

މަޤާމު

މުވައްޒަފުގެ ނަން

1

ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ދިޔާމާ

2

ފޮޓޯގްރަފާރ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަޔާޙް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރޭންކް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި
ތާރީޚް

 -ކާމީނީޕޫލްގެ  /ސ.

05ޖަނަވަރީ 0202

ހިތަދޫ
ފިނިފެންމާގެ / ،ތ.

06ޖަނަވަރީ 0202

މަޑިފުށި
3

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސިރާޖް

ރަންކޮކާގެ  /ވ .ފެލިދޫ

32ޖަނަވަރީ 0202

4

މާކެޓިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ހިމާ

ދިވެހި  /ސ .ފޭދޫ

32ޖަނަވަރީ 0202

5

ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސައީދު

6

ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވަފާ

7

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަމީޒު

8

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް

އަލްފާޟިލާ އަޒުރާ އަޙްމަދު

މުޙައްމަދު ވަޙީދު
މއ .ސީގަލް  /ކ.

4ފެބުރުވަރީ 0202

މާލެ
އަބްހަރީގެ  /ޅ.
ހިންނަވަރު

އޮފިސަރ
9

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ޒައިނާ ޢަލީ

10

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ލުބުނާ މުޙައްމަދު

11

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަމާޙް

12

ޕްރޮޖެކްޓް އޮދިސަރ (ސްޓޭކްހޯލްޑަރ

ސީ.އެސް -1

ހުސްނުހީނާގެ  /ބ.

0

އޭދަފުށި

އެމް .އެސް

އާޒާދު  /ހދ.

0

ނޮޅިވަރަންފަރު

އެމް .އެސް

ގ .ޝެނަން  /ކ .މާލެ

26ފެބުރުވަރީ
0202
23މާރިޗު 0202
4އެޕްރީލް 0202
05އެޕްރީލް 0202

0

ރިލޭޝަންސް)
13

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

14

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް

15
16

އެމް .އެސް

މއ .އިސްޕަންޖުގެ /

3

ކ .މާލެ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސާއިރާ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މަދީޙު

އެމް .އެސް

ގުލްއަލާމާގެ  /ނ.

25އޮގަސްޓު 0202

އަބޫބަކުރު

2

މިލަދޫ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނަފްޙާ

އެމް .އެސް

ގ .ފަރިދޫ  /ކ .މާލެ

3
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޠާހިރު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީން

02ސެޕްޓެމްބަރު
0202

އެމް .އެސް

ރެޑްރޯސް  /ޅ.

0

ހިންނަވަރު

ޖީ .އެސް 3

ކަނބުރުގެ  /ރ.
އިނގުރައިދޫ

13

2އޮގަސްޓު 0202

ގްރީންވިލާ  /ސ .މީދޫ

(ކޮންޓްރެކްޓް)
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

0

ފިޔޯރީ

 5އޮގަސްޓް 0202

އޮފިސަރ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

އެމް .އެސް

ޑައިމަންޑްވިލާ  /ގދ.

04ޖޫން 0202

32ސެޕްޓެމްބަރު
0202
00ނޮވެމްބަރު
0202

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .5ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
.5.2

ބަޖެޓް ޚަރަދު –  03ޑިސެމްބަރ 0202ގެ ނިޔަލަށް

ބަޖެޓް

މަޖިލީހުން

އައިޓަމްތައް

ކޯޑު

ފައިނަލް ބަޖެޓް

ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޚަރަދު

38,021,559.66 43,210,144.48 25,228,767.00
1,246,040.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

540,027.23

540,027.23

މުޅިޖުމްލަ 38,561,586.89 43,750,171.71 26,474,807.00
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
14,647,530.79 14,727,774.64 13,460,449.00

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި

568,449.00

568,449.00

567,370.39

ދ ފައިސާ
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ޭ
221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

3,769,868.00

2,073,931.66

2,031,212.46

222

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

409,421.00

581,101.64

322,101.49

223

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

3,824,770.00

16,417,663.33 21,097,795.00

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

725,290.00

47,875.77

46,915.77

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

1,613,622.00

3,186,318.77

3,158,318.07

228

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

856,898.00

926,898.00

830,384.36

281

ބދާނެ ގެއްލުމެއް
ލ ި
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ި

-

-

-

ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
ޖުމްލަ 38,021,559.66 43,210,144.48 25,228,767.00
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

-

-

-

423

ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

1,246,040.00

540,027.23

540,027.23

ޚަރަދު
ޖުމްލަ 1,246,040.00

14

540,027.23

540,027.23

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
.5.0

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޚަރަދު –  03ޑިސެމްބަރ 0202ގެ ނިޔަލަށް
އައިޓަމްތައް

ބަޖެޓް

ފައިނަލް ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ކޯޑު
ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ

35,599,338.44

ސީއެސްއާރުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

3,717,195.00

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

383,250.00

ޖުމްލަ

39,699,783.44
3,578,666.96

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުޅިޖުމްލަ ޚަރަދު

3,578,666.96

ބާކީ

36,121,116.48

-

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް

-

895,815.31

-

55,699.17

223

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

-

2,335,283.48

228

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

-

291,869.00

-

3,578,666.96

ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ

ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

15

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .6ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ރިސާޗް ސެކްޝަން
 0202 .6.2ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާގޮތް
ދދު ވަނީ
ނޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަ ަ
 0221ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  8ވަނަ ދުވަހުގެ ި
 292919429އަށް އަރާފައެވެ .މިއީ  0202ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  252.8%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .ނަމަވެސް  0202ވަނަ
އަހަރަކީ ކޮވިޑް29-އިގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ،އާއްމު ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ވަރަށް ވުރެ
ވނީ ކޮވިޑް-
ޙލަތު އެންމެ ބޮޑަށް ވަޒަންކުރެ ޭ
ވނަ އަހަރުގެ ާ
ށ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަހަރެކެވެ .އެހެންކަމުންަ 0202 ،
 61.4%ދަށްކޮ ް
29އިގެ ކުރިން  0229ވަނަ އަހަރާއި އަޅާކިޔުމުންނެވެ.
ހރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު  03.8%މަދެވެ.
އ އަޅާބަލާއިރު  0202ވަނަ އަ ަ
މިގޮތުން  0229ވަނަ އަހަރާ ި
އހަރުގެ އެ
ވރިންގެ ޢަދަދު  0229ވަނަ ަ
މހެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ފަތުރު ެ
ގން ަ
ނަމަވެސް  0202ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށި ެ
އޝިއާގެ
ނނަމުން އައި ދެކުނު އިރުމަތީ ޭ
ނ އަ ް
ވއެވެ .އަދި ކުރިން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރި ް
މުއްދަތާއި ބަލާއިރު އިތުރުވެފައި ެ
ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ކުރިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޢަދަދަށް ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ  0202ވަނަ އަހަރު
އިޔާދަވެފައެވެ.
 0202ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  8ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކާއި
ނ
އެޤައުމު ތަކުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ 0202 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަޢުދީ ޢަރާބިއްޔާ އަދި ސްޕެއި ް
ފަދަ އައު މާރކެޓްތައް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާވެފައެވެ.

#

16

ޚިއްސާކުރާ ނިސްބަތް

 0202ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

ޤައުމު

ޢަދަދު

()%

އިތުރުވި ނިސްބަތް ()%

2

އިންޑިއާ

069,664

00.5

460.2

0

ރަޝިއާ

208,351

11.4

323.6

3

ތ
ޖަރުމަނުވިލާ ް

86,233

7.2

163.9

4

ޔޫ.އެސް.އޭ

50,438

4.2

190.9

5

އިނގިރޭސިވިލާތް

49,279

4.1

21.2

6

ސަޢުދީ ޢަރާބިއްޔާ

38,506

3.2

412.8

1

ސްޕެއިން

35,271

2.9

500.5

8

ޔޫކްރެއިން

32,292

2.7

309.6

9

ފަރަންސޭސިވިލާތް

25,042

2.1

3.1

22

ސްވިޒަރލޭންޑް

22,433

1.9

111.7

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 0202ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިޔަކު ރާއްޖޭގައި  8.1ދުވަހާއި  8.1ރޭ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ .ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ ޢަދަދު  0202ވަނަ އަހަރާއި ބަލާއިރު  1.8ދުވަހުން  8.1ދުވަހަށް ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ .މިގޮތުން 0202
ވަނަ އަހަރުގައި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ އޮގަސްޓް ( 9.6ދުވަސް) މަހުގައެވެ.
 0202ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް ،ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީ އުޅަނދު ތަކުގައި

 56452އެނދު

ނދިޔަ އެނދުގެ ޢަދަދަކީ  509252އެވެ.
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އިރު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހިންގަމުން ގެ ް

 0202 .6.0ގައި ހިނގި މުހިއްމު ކަންތައްތައް


ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކަނޑައެޅުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ހުޅުވި ދުވަސް  3އޮކްޓޯބަރު އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް
ރގެ
ސ އިފްތިތާހް ކުރެއްވުމަށް މިއަހަ ު
ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވާފައެވެ .މިދުވަ ް
 3އޮކްޓޫބަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ވަނީ ހަފްލާއެއް ބޭއްވިފައެވެ .މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފައި
ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއެވެ .އެ މަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ
ށ
ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ވަޒީރުންނާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މި ހަފްލާއަ ް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު  2މިލިއަންއަށް އެރުން

ނ ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ .އަދި މި މުނާސަބާތް ވަނީ ކުލަގަދަކޮށް
 0202ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް  2މިލިއަން ފަތުރުވެރި ް
ފާހަގަކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން  0202ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި  2މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެއަރޕޯޓުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ 2 .މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  29އޮކޮޓޯބަރު  0202ވަނަ
ގ
ދުވަހުގެ މެންދުރު އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓަކުންނެވެ .ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިއަކީ ފަރަންސޭސިވިލާތު ެ
ނއެވެ.
ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ މިސްޓަރ ވިކްޓަރ ވިންސަންޓް ކޮރެންޓި ް


މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސާރވޭ 0202

މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސާރވޭ އަދި އިން ޑެޕްތް ސާރވޭ ވަނީ  0202ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .ވިޒިޓަރ ސާރވޭއަކީ،
ރާއްޖެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ

ފަތުރުވެރިން

ރާއްޖެއާއި

ރާއްޖެއިން

ބންހުރި
ލި ެ

އ
ޚިދުމަތްތަކާ ި

މެދު

ދެކޭގޮތް

އ
ށޓަކަ ި
ދނެގަތުމަ ް
ެ

ނ
ލ ާ
ދތަށް ވެ ާ
ފހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސާރވޭއެކެވެ .މިސާރވޭގެ ޑޭޓާ އެއްކުރެވެނީ ދެހަފްތާގެ މުއް ަ
މިމިނިސް ޓްރީއިން އަހަރަކު ދެ ަ
ނ
ގންނެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ އިން-ޑެޕްތް ސާރވޭ ބިނާ ކުރެވިފައި ވަ ީ
ނލް އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
އިންޓަނޭޝަ ަ
ނ
"ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް"އަށެވެ .މިގޮތުން މި ދެ ސާރވޭ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ކުރެވިފައިވާއިރު މި ސާރވޭތަކަކީ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެ ް
މިއަހަރަށް ފަސްކުރެވުނު ސާރވޭތަކެކެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް


އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

"މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ބުލެޓިން"

ފތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން
"މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ބުލެޓިން" ގެ ނަމުގައި  2ޖެނުއަރީ  0202އިން ފެށިގެން ަ
މިމިނިސްޓްރީއިން ވަނީ މެގަޒިންއެއް ނެރެން ފަށާފައެވެ 09 .ނޮވެމްބަރ  0202ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒްގައި
ގ
ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން ނެރޭ މި މެގަޒިންއަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު އިނގިރޭސިބަހުން ނެރެމުންދާ މެގަޒިންއެކެވެ .މިގޮތުން ޑިސެންބަރު މަހު ެ
ނިޔަލަށް މި

މ
މހިއް ު
ށފައެވެ .މި މެގަޒިންގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ު
މެގަޒިންގެ  20ޢަދަދު ވަނީ ޝާއިއުކޮ ް

މަސައްކަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން
ދ
ޙިއްސާކުރާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޚަބަރުތަކާއި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ މުހިއްމު ޚަބަރުތައް އެކުލަވާލައިފައިވެއެވެ .އަ ި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިސްވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ދިވެއްސެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ
ޚިދުމަތްތެރި

ކަނބަލެއްގެ

މަޢުލޫމާތާއި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ދާއިރާގައި

ފިޔަ

ޖަހަމުންދާ

ޒުވާނުންގެ

އިންޓަވިއު

ނގައި
މިމެގަޒި ް

ހިމަނައިފައިވެއެވެ.


"ވީކްލީ ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓްސް" ޝާއިއުކުރުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް އަދާހަމަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއާއި ޙިއްސާ ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މިނިސްޓްރީން
ގ
ވަނީ ހަފްތާ އަކު އެއް ފަހަރު "ވީކްލީ ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓް"ގެ ނަމުގައި ރިޕޯޓުތަކެއް ތައްޔާރުކުރަމުންނެވެ .މިއަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ެ
އ
 9ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  48ރިޕޯޓު ވަނީ ޝާއިއު ކުރެވި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައެވެ .މި ރިޕޯޓުގަ ި
ގ
މއުލޫމާތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ކޮވިޑް އާއި ވެކްސިނޭޝަން ެ
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ މައުލޫމާތާއި ،ފްލައިޓުތަކުގެ ަ
އ ގެނެސްދެވެއެވެ .މިއީ ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރެވޭ
އަޕްޑޭޓްތަކާއި ،ހަފްތާ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ މުހިއްމު ހަބަރުތަ ް
ރިޕޯޓެކެވެ.


"މަންތްލީ އިންޑިކޭޓާރޒް" ރިޕޯޓު ޝާއިއުކުރުން

ރޕޯޓު
މަހުންމަހަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބާއި ،ފަތުރުވެރިންގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ބެޑްނައިޓް ި
ނ
ލ އިންޑިކޭޓަރސް" ރިޕޯޓުތައް ވަ ީ
ޓރިޒަމް އިންޑިކޭޓަރސް ޓޭބަލް އެކުލަވާލާއި" ،ޓޫރިޒަމް މަންތް ީ
ތައްޔާރުކޮށް ،އެއަށް ބިނާކޮށް ޫ
ގަވާއިދުން

ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.

މިރިޕޯޓުގެ

އަލީގައި

ރާއްޖޭގެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ޙާލަތު ދެނެގަނެވި

ފަތުރުވެރިކަމަށް

ނ
އަން ަ

އ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ
ދ ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ނިސްބަތާ ި
ކުރިއެރުންތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ އެނ ު
ރޭތަކުގެ އަދަދު ތަމްސީލުކޮށްދެއެވެ .މި ސަބަބާއި ހުރެ މިރިޕޯޓަކީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި
ނން ކުރަމުންދާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިގޮތުން  0202ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއްވެސް ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭ ު
ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.
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"ޑެއިލީ ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓްސް" ޝާއިއުކުރުން

ގ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު އެކުލެވޭ މި ރިޕޯޓަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މިނިސްޓްރީ އިން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިއަހަރު ެ
ޕލޯޑު
މލަ  001ރިޕޯޓު ވަނީ ޝާއިއު ކުރެވި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަ ް
ނ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖު ް
ޑިސެންބަރު މަހުގެ  24ވަ ަ
ކުރެވިފައެވެ.


 6ވަނަ ގޭސްޓްރޮނޮމީ ޓޫރިޒަމް ފޯރަމް

ނމީ
ނ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުންދާ ގޭސްޓްރޮ ޮ
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމިއްޔާ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯގެ ފަރާތު ް
ޓޫރިޒަމް ފޯރަމްގެ  6ވަނަ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެވިފައިވާ ދައުވަތަށް

ޓ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑެޕިއު ީ

މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ރިޟާ ،ސީނިއަރ އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޝަރީފް އަދި ޓޫރިޒަމް ރިސާރޗް
ގ
ހ ެ
ޓބަރު މަ ު
ވ ވަޑައިގެންފައެވެ .މިގޮތުން  0202ވަނަ އަހަރުގެ އޮކް ޯ
ނ ބައިވެރި ެ
އޮފިސަރ ،އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަނާލް މުސްތަފާ ވަ ީ
ޝލުން
ފ ަ
ގއި ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ އޮ ި
އ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފޯރަމް ަ
 32އިން ނޮވެމްބަރުމަހުގެ  0އަށް ،ބްރޫގްސް ،ބެލްޖިއަމްގަ ި
ބައި ވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ގ
އރު ެ
ގޭސްޓްރޮނޮމީ ޓޫރިޒަމް "ޕްރޮމޯޓިންގް ރޫރަލް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ޝި ާ

ތތައް
ދވުނު ފޯރަމްގައި "ގޭސްޓްރޮނޮމީގެ" އެހީގައި ރަށްރަށާއި ސަރަހައްދުތައް ތަރައްގީ ކުރެވިދާނެ ގޮ ް
ދަށުން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެން ެ
ވނީ އަލިއަޅުވާލައިފައެވެ.
ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް ،އެގައުމެއްގެ އަމިއްލަ ކާތަކެތިން ފަތުރުވެރިކަން މާރކެޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ަ
.6.3

 0200ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް



މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސާރވޭ 0200



އިން-ޑެޕްތް ސާރވޭ 0200



މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ބުލެޓިން ޝާއިއުކުރުން



ވީކްލީ ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓްސް ޝާއިއުކުރުން



މަންތްލީ އިންޑިކޭޓާރޒް ރިޕޯޓު ޝާއިއުކުރުން

.6.4

 0200ގައި ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފަހާނގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް

ޓ
 .2ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ކިކްއޯފް އިވެން ް
" .0އައިކަންސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް" ޓީވީ ޓކް ޝޯ
 .3ޓޫރިޒަމް ޓޯކް (ޓީ-ޓޯކް)
 .4ސްޓޭމްޕް ސެޓް ރިލީޒް
 .5ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ސަމިޓް  –0200މޯލްޑިވްސް
 .6ޓޫރިޒަމް ވީކް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .1ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
.1.2

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
އތިއްބާ
ގސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓުން ބަ ި
ޓލްެ ،
ހ .ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ،ހޮ ެ

އ
ގ ވިޔަފާރި ހިންގާ މަރުކަޒުތަ ް
ފހަރު ،ފީނުމު ެ
އުޅަނދު ަ

އަދި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ އަދި ޔޮޓް މެރީނާ މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަ ދޫކުރުން
ރގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ތަންތަން (ރިޒޯޓު ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ،
ށ .ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓް ީ
ގ
ގެސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ،ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ،ޑައިވް ސްކޫލް ،ޔޮޓް މެރީނާ) ޤަވާއިދުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި މިތަންތަނު ެ
ޓން.
ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ޤަވާއިދުން ބެލެހެއް ު
ނ .ރާއްޖެއަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއިއެއްގޮތަށް ދޫކުރުން.
ފއިވާ ތަންތަނުގެ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްދިނުން.
ރ .ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވި ަ
ބ .ޓޫރިސްޓް ގައިޑްކަމުގެ ފާސްދޫކުރުމާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ދ ދޫކުރުން
ޅ .ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒީ ކައިވެނިކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހުއް ަ
ކ .ސްޓްރާޓަރ އުސޫލުން ރިސޯޓްތަކުގެ ކޮޓަރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން
.1.0

20

 0202ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮޓަރީގެ އަދަދު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

އަލަށް

ނ
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ް

ކުރެވުނު އަދަދު

އެނދުގެ އަދަދު

03

289

578

2

ރިސޯޓް

-

-

-

0

ޓ
ހޮ ާ

535

2212

3

ގެސްޓްހައުސް

64

60

4

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

26

32

5

ޑައިވް ސްކޫލް

21

-

-

6

ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ

66

-

-

7

ޔޮޓް މެރީނާ

-

-

-

8

ޓ
ބެއަރ ބޯ ް

22

24

28
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ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް
ނ
ށ މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ  167ރިޒޯޓެވެ .މީގެ ތެރެއިން މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަ ީ
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ ް
 156ރިޒޯޓެވެ .މީގެތެރޭގައި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލަށް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިވާ  03ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ
ރިޒޯޓްތަކަށް  61ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ރީ-ޑިވެލޮޕްކުރުމަށްފަހު  2021ތިރީގައިމިވާ ރިޒޯޓްތަށް މިއަހަރު ހުޅުވިފައިވެއެވެ.
ދކުރެވިފައެވެ.
ބން ު
ހ .ޓުވިން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް (އދ .މާފުށިވަރު) ވަނީ  26އޮގަސްޓް  0202އިން ފެށިގެން ަ
ބންދުކުރެވިފައެވެ.
ށ .ދިގުފަރު އައިލެންޑް ރިޒޯޓް (ބ .ދިގުފަރުވިނަގަނޑު) ވަނީ  21ޖޫން  0202އިން ފެށިގެން ަ
މީގެ އިތުރުން  2021ވަނަ އަހަރު ރިޒޯޓްތަކުގައި ސިންބޮލިކް ވެޑިންގ ކުރުމުގެ  10ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޔޮޓް މެރީނާ
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި ޖުމްލަ  23ޔޮޓް މެރީނާއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ޔޮޓް މެރީނާތަކަށް  2ހުއްދަ
ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޓެރެވަލް އެޖެންސީ
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވަނީ މުޅިއަކު  2536ޓްރެވަލް އެޖެންސީއެވެ .މީގެ ތެރެއިން މިހާރު އޮޕަރޭޓް
އޖެންސީއެވެ .އަދި  2021ވަނަ އަހަރު މީގެ ތެރެއިން  66ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ރެޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވެއެވެ.
ކުރަމުންދަނީ  083ޓްރެވަލް ޭ
މުޅި ޖުމްލަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކަށް  222ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ސ
މީގެ އިތުރުން  23ޓްރެވަލް އޭޖެންސީގެ ލައިސަންސް  2021ގައި ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  32ފަރާތުން ޓްރެވަލް އޭޖެން ީ
ތ
ނ ނުވަ ަ
ތން އިންސްޕެކްޝަން ރާވާ ނުދެވިގެ ް
ނވުގެ ސަބަބުން ނުވަތައެފަރާ ު
މ ު
ހދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަ ަ
ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ޯ
ބތިލްކުރެވިފައެވެ.
ތމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ާ
ނ ު
އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެންވަރު ެ
ގެސްޓްހައުސް
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ގޮތުގައި މިމިނިސްޓްރީގައި  952ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެތެރެއިން މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނީ  532ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެވެ .އަދި މީގެތެރެއިން  64ގެސްޓްހައުސް  2021ގައި
ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް  242ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ނ ޓޫރިސްޓް
ކރެވިފައެވެ .އަދި  22ފަރާތު ް
މީގެ އިތުރުން  44ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ލައިސަންސް  2021ގައި ވަނީ ކެންސަލް ު
ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަނުވުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަރާތުން އިންސްޕެކްޝަން ރާވާ
ނ ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.
ނއްގެ ފެންވަރު ނެތުމުގެ ސަބަބު ް
ޝނުގައި ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް އެތަ ެ
ނުދެވިގެން ނުވަތަ އިންސްޕެކް ަ
ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް
ޓރިސްޓް
އ މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ ޫ 34
ގތުގަ ި
އރު ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ޮ
މނު ި
 2021ވަނަ އަހަރު ނި ު
ހޮޓަލެވެ .މީގެތެރެއިން މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނީ  23ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށް  24ހުއްދަ
ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު
ޓރިސްޓް
އ މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ވަނީ މުޅިއެކު ޫ 312
އރު ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ގޮތުގަ ި
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ި
ރ
ނ  26ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް  2021ވަނަ އަހަ ު
ރސްޓް އުޅަނދެވެ .މިގޮތު ް
އުޅަނދެވެ .މީގެތެރެއިން މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނީ  235ޓޫ ި
ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަށް  38ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދ
މީގެ އިތުރުން  26ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް  2021ގައި ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  26ފަރާތުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނ ު
ނ
ފރާތުން އިންސްޕެކްޝަން ރާވާ ނުދެވިގެ ް
ހމަނުވުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ަ
ދ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފޯމް ފުރި ަ
ށ އެ ި
ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަ ް
ތލްކުރެވިފައެވެ.
ބ ި
ވރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ާ
ނުވަތަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެން ަ
ބއަރ ބޯޓް
ދ ދެވިފައި ވަނީ މުޅިއެކު  14އުޅަނދަކަށެވެ .މީގެތެރޭއިން ެ 22
އރު ބެއަރ ބޯޓްކުރުމުގެ ހުއް ަ
މނު ި
 2021ވަނަ އަހަރު ނި ު
 2021ވަނަ އަހަރު ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ބެއަރ ބޯޓްތަކަށް  20ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން މިހާރު
މ
އވާ ފޯ ް
ދ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފަ ި
ނ ބެއަރ ބޯޓް ހިންގުމުގެ ހުއް ަ
އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނީ  22ބެއަރ ބޯޓެވެ .އަދި  23ފަރާތު ް
އތަނެއްގެ
ށ ެ
ވތަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަ ް
ވ ނުދެވިގެން ނު ަ
ތ އެފަރާތުން އިންސްޕެކްޝަން ރާ ާ
ބން ނުވަ ަ
ފުރިހަމަނުވުގެ ސަބަ ު
ނ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.
ބން ވަ ީ
ފެންވަރު ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ޑައިވް ސްކޫލް
ގތެރެއިން
ރ މިމިނިސްޓްރީގައި މުޅި ޖުމްލަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޑައިވް ސްކޫލްގެ އަދަދަކީ  301އެވެ .އޭ ެ
މނު އި ު
 2021ވަނަ އަހަރު ނި ު
މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދަނީ  171ޑައިވް ސްކޫލްއެވެ 21 .ޑައިވް ސްކޫލް  2021ގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް ދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމްލަ ޑައިވް
ސްކޫލްތަކަށް  60ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން  22ޑައިވް ސްކޫލްގެ ލައިސަންސް  2021ގައި ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  21ފަރާތުން ޑައިވް ސްކޫލް ހިންގުމުގެ
އންސްޕެކްޝަން ރާވާ ނުދެވިގެން ނުވަތަ
ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަރާތުން ި
ބތިލްކުރެވިފައެވެ.
ތމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ާ
ނ ު
އިންސްޕެކްޝަނުގައި ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް އެތަނެއްގެ ފެންވަރު ެ
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ޓުއަރ ގައިޑް ފާސް
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓުއަރ ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި މިމިނިސްޓްރީގައި  294ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރު
 22ފަރާތަކުން ހުއްދަ އައުކޮށްފައިވެއެވެ.
ކްރޫސް ޕާމިޓް އަދި ޗާޓަރ ލައިސަންސް
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކަށް މުޅި ޖުމްލަ  225ކްރޫސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދެވިފައެވެ .އަދި
 221ޗާޓަރ ލައިސެންސް ދެވިފައިވެއެވެ .ކޮވިޑް  29ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ
ބޑަރުތަށް
ތ ހަމަވުމާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ޯ
ތެރެއިން  21އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ބަނދަރުކުރުމުގެ ހުއްދާގެ މުއްދަ ު
ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރޫސިންގ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ ،އަދި ޗާޓަރ އެއް އުޅަނދަކަށް އިތުރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
.1.3

 0200ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް

ށޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަށްވުން.
ނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭގޮތް ހެދުމަ ް
 .2އޮންލައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަން މި ި
ނޓް ސިސްޓްމްއެއް ގާއިމްކުރުން.
 .0ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަ ް

23

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .8ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޔުނިޓް
.8.2

ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ލ
އބާ ރިސޯޓް ،ހޮޓެލް ،ގެސްޓް ހައުސް ،އުޅަނދުފަހަރު ،ފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް އަދި ޓްރެވަ ް
ހ .ފަތުރުވެރިން ބައިތި ް

ލ
އ އެއްގޮތަށް ހުރިތޯބަ ާ
އބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާ ި
ދމަތާއި ތަން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ި
ނންދޭ ޚި ް
ތންތަ ު
ފންވަރުބަލާ އެ ަ
އެޖެންސީތަކުންދޭ ޚިދުމަތުގެ ެ
ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާއި ހިންގުން.
ދ
ޓ ހައުސް ،ފީނުމުގެ ޚިދުމަތް ޭ
ޓލް ،ގެސް ް
ބއިތިއްބާ ރިސޯޓް ،ހޮ ެ
ށ .މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަތުރުވެރިން ަ
މަރުކަޒު،

އުޅަނދުފަހަރު

އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު

އަދި

ށ
ފަތުރުވެރިންނަ ް

އޮޕަރޭޓިންގ

ލައިސަންސް

ތދޭ
ޚިދުމަ ް
ދޫކުރުމުގެ

ތނުގެ
ތަން ަ
ކަންތައްތައް

ރ
ފެންވަރުހު ީ

ޤަވާއިދުތަކާއި

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ތ
ށ ޯ
އެއްގޮތަ ް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ށ
ބެލުމަ ް
ތ
މ ު
މޢުލޫ ާ
ަ

ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ހ
ގ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއިބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެ ޭ
ތނު ެ
ތނުގެ ޚިދުމަތާއި ަ
ދ ތަން ަ
ނށް ޚިދުމަތް ޭ
ނ .ފަތުރުވެރިން ަ
ތން ބައިވެރިވުން.
ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި ޢަމަލީގޮ ު
ގ
ފހިކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ ެ
ރ .މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް މަގު ަ
ނ ތަމްރީނު ހިންގުން.
މޮނިޓަރިންގ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންސްޕެކްޝަ ް
ގންތައް އެންގުން.
ކން ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެން ު
ބ .ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ު
.8.0

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުން:
އއި
ގ މިންގަނޑު މިމިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ާ
ތންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތު ެ
ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ަ

ކރާ އިންސްޕެކްޝަންތައް  2021ވަނަ
ގ ނޑެއްގައިތޯ ބެލުމަށް ޢާއްމުކޮށް ު
ވރު ހުރީ އެކަށީގެންވާ މިން ަ
ފން ަ
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެ
ޕރޭޓިންގ
އދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އޮ ަ
ހންގުމުގެ ހު ް
ހޅުވާ ތަންތަނާއި ި
އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ .އޭގެ އިތުރުން އަލަށް ު
އ
ލމުގެގޮތުން ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި ދިމާވާއެކިއެކި ހާދިސާތަކާ ި
ލައިސަންސް އައުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ތަނުގެ ފެންވަރު ބެ ު
މއި ގުޅިގެންވެސްވަނީ އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައެވެ.
އސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާފަދަކަންކަ ާ
ގުޅިގެންނާއި ހުށަހެޅޭބައެއް މަ ް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ

މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ

ތަންތަން

ތަންތަނުގެ އަދަދު

އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު އަދަދު

 2ރިސޯޓް

156

55

ލ
 0ޓޫރިސްޓް ހޮޓެ ް

13

0

 3ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

519

289

 4ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

135

41

 5ޑައިވް ސްކޫލް

195

41

 6ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ

364

16

 7ޔޮޓް މެރީނާ

3

0

ޓ
 8ބެއަރ ބޯ ް

10

0

ހ  -ރިސޯޓް ޗެކްކުރުން
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  55ރިސޯޓް އިންސްޕެކްޝަން ވަނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ރިސޯޓް އަލަށް ހުޅުވުމަށް
ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަން ،ލައިސަންސް އާކުރުމަށް ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަށް އަދި ރޫޓީން އިންސްޕެކްޝަން ހިމެނެއެވެ.
މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވުނު  7ރިސޯޓް ހުޅުވުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓްކުރެވި އަދި
ހުޅުވުނީވެސް ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
ރިޒޯޓްގެ ނަން
1

ޕަޓީނާ މޯލްޑިވްސް ފަރި

ރަށުގެ ނަން

ހުޅުވި ތާރީޚް

ކ .ފަރިވެލިހުރާ

 25އޭޕްރީލް 0202

ކޮޓަރީގެ

އެނދުގެ

އަދަދު

އަދަދު

203

058

އައިލެންޑްސް
2

ދި ރިޓްސް ކާލްޓަން މޯލްޑިވްސް

ކ.ފަރިކަނޑުހުރާ

 02އޭޕްރީލް 0202

226

303

ފަރި އައިލެންޑް
3

ކުޑަވިލިނގިލި ރިސޯޓް
މޯލްޑިވްސް

4
5

ލެ މެރީޑިއަން މޯލްޑިވްސް

ކ .ކުޑަވިލިނގިލި/

 06އޭޕްރީލް 0202

ކުޑަވިލިނގިލިމަތިދަހުރާ
ޅ .ތިލަމާފުށި/

ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

ބޮޑުފިނޮޅު

ކޮކޯ ގިރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް

ވ .ވަށުގިރި

 09ޖުލައި 0202
 29ސެޕްޓެމްބަރ
0202

25

99

298

223
42

006
82
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
6

ސިޔާމް ވަރލްޑް މޯލްޑިވްސް

ނ .ދިގުރަށް

1

ށ
ޖޯލި ބީންގ ބޮޑުފު ި

ރ .ބޮޑުފުށި

 01ސެޕްޓެމްބަރ

349

698

0202
 29އޮކްޓޯބަރ 0202

00

44

ލން
ރމާތުކުރުމަށްފަހު  25ޑިސެމްބަރ  0202ގައި ވަނީ އަ ު
ލޑިވްސް (ރ .މާމިނގިލި) މަ ާ
މީގެ އިތުރުން ކޯރާ ކޯރާ މޯ ް
ހުޅުވާލާފައެވެ.
ށ
ނތައްތައް ،ވަކި މުއްދަތެއްދީ ،ރަނގަޅު ކުރުމަ ް
މިއަހަރުތެރޭގައި ބެލިފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގައި ހުރި އިސްލާހް ކުރަން ފެންނަ ކަ ް
ވަނީ

އެންގިފައިވެއެވެ.

ގޅު
ރަނ ަ

ކުރުމަށް

ނ
އަންގަންޖެހު ު

ކަންތައްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ޢއްމު
ާ

ގޮތެއްގައި

ހުންނަނީ

ގ
ކާބޯތަކެތީ ެ

ނ އަޅަންޖެހޭ
ސއަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތު ް
ގ ހާދި ާ
ނ އަލިފާނު ެ
ހ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ހިނގާފާ ެ
ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުން އަޅަންޖެ ޭ
ފިޔަވަޅުތައް

ރަނގަޅުކޮށް

ހަރުދަނާކުރުމާއި،

އ
ކުނިނައްތާލުމާ ި

އަދި

މިނޫނަސް

އެހެނިހެން

ތިމާވެއްޓާއި

ގުޅުންހުރި

ކަންކަމާއި،

ޚދުމަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން އިމާރާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.
ބންހުންނަ ި
މުވައްޒަފުންނަށް ލި ެ
ށ  -ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބާ ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
ދ  118ގެސްޓް ހައުސް އިންސްޕެކްޝަން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
ރން ބައިތިއްބާ  2ހޮޓެލް އަ ި
 2021ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެ ި
އލަށް ހުޅުވާ
ނނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށާއިަ ،
ނން ފަތުރުވެރި ް
ބލާ ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިތަންތަ ު
މިތަންތަން ަ
މށްޓަކައެވެ.
ނ މިމިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލު ަ
ތަންތަން ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވަ ީ
ނ  -ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބާ އުޅަނދުފަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
އބާ  19ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ އިންސްޕެކްޝަން ވަނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިން ބައިތި ް
ނ
ދ އިންސްޕެކްޓް ކުރަނީ މިމިނިސްޓްރީގައި އެފަދަ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި އެފަދަ އުޅަނދުތަކު ް
ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބާ އުޅަނ ު
ނ ޚިދުމަތްތައް ބެލުމަށާއި އަދި އުޅަނދާއި އެއިން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށެވެ .މީގެ
ނ ަ
ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބެން ހު ް
ނސްޓްރީގެ
އހުރީ މިމި ި
ރންޖެހޭ އިންތިޒާމްތަ ް
ރވިފައިވަނީ އެއުޅަނދުފަހަރުގައި ބަނގުރާ ވިއްކާނަމަ އެކަމަށް ކު ަ
އިތުރުން ބައެއް އުޅަނދު ޗެކްކު ެ
އތޯ ބެލުމަށެވެ.
ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ ި
ރ -ޑައިވް ސްކޫލްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
ސ
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޑައިވް ސްކޫލްތަކުގެ އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން ލައިސަން ް
އ
އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ އަލަށް ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދުމުން އެތަންތަން ބަލާފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރިޒޯޓްތަ ް
ބަލާފާސްކުރުމުގައި އެތަންތަނުގެ ޑައިވް ސްކޫލްތަކުގެ އާންމު އިންސްޕެކްޝަންތައްވެސް ވަނީ ހެދިފައެވެ .މި ގޮތުން މިއަހަރު މުޅިއަކު 25
ޑައިވް ސްކޫލް ވަނީ ބަލާ ފާސް ކުރެވިފައެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚާއްސަ ކަންކަން:

ކޮވިޑް 29-އަށްފަހު ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ހުޅުވާލުން
ނ
ލފައިވަ ީ
ކޮވިޑް 29-އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްފަހު  25ޖުލައި  0202އިން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާ ާ
ސ އިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތައް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކުލަވާލި ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެން ީ
މިންގަނޑުތަކާއި މިނިސްޓްރީއިން ކޮވިޑްއާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ގައިޑްލައިނަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ނިމިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި
ކޮވިޑްއަށްފަހު ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ހުޅުވާލުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ފެސިލިޓީ

ކޮވިޑްއަށްފަހު ހުޅުވާލުމަށް

އެނދުގެ އަދަދު

ކޮޓަރީގެ އަދަދު

ދޫކުރެވުނު ހުއްދައިގެ
ޖުމްލަ އަދަދު
158

37778

18822

ރިސޯޓް
ޔޮޓް މެރީނާ

0

082

242

ލ
ޓޫރިސްޓް ހޮޓެ ް

10

1362

676

ލ
ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް (މާ ެ

5

752

376

ސަރަހައްދު)
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

144

2834

1242

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

602

10564

5271

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

70

2230

1115

(މާލެ ސަރަހައްދު)
ޓ
ޓްރާންސިޓް ފެސިލި ީ

14

406

203

(މާލެ ސަރަހައްދު)

ކޮވިޑް 29-އާއި ގުޅިގެން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން އަދި ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޞިއްޙީ މާހިރުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް
ނ
ލފައިވަ ީ
ކޮވިޑް 29-އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްފަހު  0202ޖުލައި  25އިން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާ ާ
ނނެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައިގެ ް
ވޑް29-ގެ
ގން ކޮ ި
މވައްޒަފުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޞިއްޙީ މާހިރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
އެޖެންސީ ގުޅިގެން ރިސޯޓް ު
ޙާލަތުގައި ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް  23މާރިޗް  0202ގައިވަނީ
ވވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިޕްރޮގްރާމް ކޮވިޑްގެ
ނ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ  220ބައިވެރިން ބައިވެރި ެ
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .މިގޮތު ް
ޞއްޙީ މަޢުލޫމާތު ޑޮކްޓަރުންނާއި ރިސޯޓް
ި
ޙާލަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ
މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

އިމާރޖެންސީ ފަސްޓް ރެސްޕޮންސް އަދި ޑައިވް ސެންޓަރ އިންސްޕެކްޝަން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް:
ށ
ނސް ޑިވިޜަންގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
މނިސްޓްރީގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެ ް
އވް ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން ި
މިމިނިސްޓްރީއިން މޫދު ބުޅާ ޑަ ި
ލ
މ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ރެކްރިއޭޝަނަ ް
އާމާޒުކޮށްގެން  04-02ޑިސެމްބަރ  0202ގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެި .
ޑައިވް އެކުއިޕްމަންޓް އަދި ޑައިވް ސެންޓަރ އިންސްޕެކްޝަން ޓްރޭނިންގ އަދި އެމަރޖެންސީ ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރޭނިންގް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
ތމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފީނުމާއި ފީނުމުގެ
މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު ަ
ޚިދުމަތްދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމުކަންކަން ބައިވެރިންނަށް ކިޔާދީ ،ޑައިވް އިކުއިޕްމަންޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި
ނ
ވއްޒަފު ް
މތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ .މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި މިމިނިސްޓްރީގެ  22މު ަ
ތއްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ޑައިވްކުރާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަން ަ
ބައިވެރިވިއެވެ .މިމިނިސްޓްރީއިން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
 .2ޢާއިޝަތު ޢަލީ ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
 .0ފާތުމަތު ނާޒިޔާ ،ޑިރެކްޓަރ
 .3އާމިނަތު ނުޒްލާ ހަމީދު ،އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޓ ކޮލިޓީ އޮޑިޓިންގ އޮފިސަރ
 .4ފާތުމަތު ނަސްމާ ،އެސިސްޓަން ް
 .5މުޙައްމަދު ޙައްމާދު ،ކޮލިޓީ އޮޑިޓަރ
ޓންގ އޮފިސަރ
 .6ޢާއިޝަތު ޒިލްމާ ،ކޮލިޓީ އޮޑި ި
 .1ސަލްމާ އަލީ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .8އަޙްމަދު އުނައިސް ،ކޮލިޓީ އޮޑިޓަރ
 .9ޢަބްދުﷲ ޠާހިރު ،ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
 .22ސިންޔާ އަޙްމަދު ،ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
ށގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސިވިލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރަށްރަ ު
ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  0202ވަނަ އަހަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ
މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ޑައިވް
ލމާތު ދީ
ސެންޓަރގެ އިންސްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިލް ތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް މިމިނިސްޓްރީއިން ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢު ޫ
އެތަންތަން ޗެކްކުރުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ކޮވިޑް 29-އާއި ގުޅިގެން ގެސްޓްހައުސްތައް ޗެކްކުރުމަށް
ދ
ފއެވެ .އަ ި
ނ ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެ  250ކައުންސިލް އިންވަނީ ބައިވެރިވެ ަ
ތައްޔާރުކުރި ގައިޑްއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ .މިގޮތުން ތަމްރީ ް
މީގެ އިތުރުން  0202ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިފްރެޝަރ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި  11ފަރާތަކުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
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ޓޫރިސްޓް އެޝްޓެބްލިޝްމަންޓުސް ކްލެސިފައި ކުރުމުގެ ސެމިނާރ ވޯރކްޝޮޕް
ށ
ބއިތަކަކަ ް
ނ މައިގަނޑު ަ
ތންތަ ް
ހނިހެން ަ
އބާ އެ ެ
ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓް ،ހޮޓެލްސް ،ގެސްޓްހައުސް ،ސާފާރީއުޅަނދު އަދި ފަތުރުވެރިންބައިތި ް
އ
ޓން ކްލާސިފައި ކުރުމުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށް  22އޮކްޓޯބަރ  0202ގަ ި
ބަހާލުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިސްޓް އެކޮމަޑޭޓިންގް އެސްޓެބްލިޝްމަން ު
ސޯލްޓްކެފޭގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
ނ
ޖހޭ ބަދަލުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތު ް
ނން ެ
ތން ކްލެސިފައި ކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ގެން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބާ ތަން ަ
ގ
މި ވޯރކްޝޮޕް ފެށުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކައި ާ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިމަގު ފަހިކުރުމަށް ކްލާސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމެއްގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ،މިނިސްޓްރީތަކާއި ،އިދާރާތަކާއި،މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި މިމަސައްކަތު
މށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ތަންތަނަށް ގަނޑުކޮން ކިޔާ ނަންތައް ނުވަތަ ބަހާތަކާއި ،ދުނިޔޭގެ
ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބު ަ
ނތަން ގަނޑުކޮށް ނަންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތާކަށް އަލިއަޅުވާލެވުނެވެ.
އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މިފަދަ ތަ ް
މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓްތައް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 'ވަން އައިލަންޑް -ވަން ރިޒޯޓް' ކޮންސެޕްޓަށް ޚާއްސަކޮށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބަހާއަކާއި
ރއްޖެއަށް
ހތަކާއި އަދި މުސްތަގުބަލުގައި ާ
ކރާއި އިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބަ ާ
އންޓަގްރޭޓޭޑް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ު
މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ި
ތައާރަފުކުރެވިދާނެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ގުޅޭ ބަހާތަކާއި މެދު ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި،
ނ
ރ ފަށަ ް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާއާއި މަންފާ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭނެ ،މީހުންދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިއަންނަ އަހަ ު
ވރިކަން ތައާރަފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސުލޫތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ނިންމާފައިވާ 'ހޯމްސްޓޭ" ފަތުރު ެ
.8.4

 0200ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޔުނިޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް

ނ
ހ މަރުކަޒުތައް އަދި އެހެނިހެ ް
މބެ ޭ
 .2ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ޚިދްމަތްދޭ ރިސޯޓް ،ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ،ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ،ފީނު ާ
ޤވާއިދުން ބަލާ ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
ތނުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ަ
 .0ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވުމާއިއެކު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި
އ
އންސިލްގެ މީހުން ބައިވެރިކޮށް އެމަސައްކަތް މުސްތަޤްބަލުގަ ި
ސަރަހައްދީ އިދާރާތަކާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކަ ު
އެތަންތަން މެދުވެރިކޮށް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަންއިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ފއިވުމާއިއެކު ކުރިން ހެދިފައިހުރި ފެންވަރާއިބެހޭ ގަވާއިދުތައް
 .3އިންޑަސްޓްރީއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިވެ ަ
އިޞްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
 .4އިންސްޕެކްޝަނަށް

މންދާ
ބޭނުންކުރަ ު

ޗެކްލިސްޓްތަކުން

ކރެވޭ
އެއް ު

މަޢުލޫމާތު

ސެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިވެލޮޕްކޮށް ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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 .9ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
.9.2

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން އިން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަޢާރަފް:

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމެވެ .މިފަދައިން
އ
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުށައެޅޭ ހުށައެޅުންތައް ދިރާސާކޮށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި މި ހުށައެޅުންތަ ް
އހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި މަސައްކަތުގެ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ބައެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަން
ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ެ
ސ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.
ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އިޢުލާންކޮށް އަދި ރޭވިގެންދަނީވެ ް
.9.0

 0202ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު ކަންތައްތައް

ހ)  0202ވަނަ އަހަރު ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްތައް ޢިއުލާން ކުރުން
0202

ވަނަ

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި،

3

މަރުޙަލާއަކަށް

ބަހާލެވިގެން

އަންނަނިވި

އ
ރަށްތަ ް

ބީލަމުގެ

އުޞޫލުން

އޤީކުރުމަށް
ތަރަ ް

ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.
 )2ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ.

-

ސުމާރު ނަންބަރު

އަތޮޅު

ރަށުގެ ނަން

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

2

ހއ

އަލިދުއްފަރުފިނޮޅު

 03ހެކްޓަރު

0

ހދ

ވައިކަރަމުރައިދޫ

 15ހެކްޓަރު

3

ށ

ކުޑަޅައިމެންދޫ

 14.70ހެކްޓަރު

4

ނ

އ
ކުންނަމެލަ ި

 8.60ހެކްޓަރު

ނ
ލ ް
ބީލަމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  01ޑިސެމްބަރު  0202އިން ފެށިގެން  1މާރިޗު  0202ގެ ނިޔަލަށެވެ .ބީ ަ
ޑ
ށ އެވޯ ް
ނނަމެލައި އަށެވެ .ނަމަވެސް ،އެފަރާތަ ް
ބރި (ނ ).ކު ް
ނ ު
ދންމަޑުލު ދެކު ު
ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ،މިލަ ު
ލެޓަރ ޙަވާލުކޮށް ،އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދެއްކުމަށް ދެވުނު  62ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯވިޑް 29-ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ބިޑް
އ
ފރަތަމަ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ރަށެއް/ބިމެ ް
ށހަޅުއްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ބީލަމުގެ ު
ވނީ ހު ަ
ބާތިލް ކުރުމަށް ަ
ޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 )0ދެވަނަ މަރުޙަލާ
ސުމާރު ނަންބަރު

އަތޮޅު

ރަށް

ބިމުގެ ބޮޑުމިން
(ހެކްޓަރުން)

2

ހއ

ވެލިފިނޮޅު

4.1

0

ހއ

އަލިދުއްފަރުފިނޮޅު

3.00

3

ހދ

ކުޑަފަރުފަސްގަނޑު

2.02

4

މ

ސީދީހުރާ

1.28

ސީދީހުރާ ވެލިގަނޑު (ސީދީހުރާއާއި އެކު)

3.00

5

މ

މާއުސްފުށި

10.40

6

ތ

ކާއްޑޫ

1

ތ

ނ
ކަނިމީދޫ (އުތުރު ފަރާތުން)  22ހެކްޓަރުގެ ބި ް

10.00

8

ތ

އޮޅުފުށި (އޮޅުފުށިފިނޮޅާއި އެކު)

3.00

އޮޅުފުށިފިނޮޅު

0.54

9

ލ

ކަށިދޫ

3.1

22

ލ

ށ
ބޮޑުމުންޏަފު ި

22

ލ

ދޮންބެރެހާ (ހޮޅުރަހާ އާއެކު)

1.44

ހޮޅުރަހާ

0.6

20

ގއ

މާރެހާ

17.00

23

ގއ

ލ
ފުނަދޫވިލިގިއް ާ

5.00

24

ގދ

ކަނޑަހަލަގަލާ

7.4

25

ގދ

ކަޑެވާރެހާ (ދިގުރެހާ އާއެކު)

4.3

ދިގުރެހާ

2.1

26

ގދ

ފެރޭތަވިލިގިއްލާ (ކްލަސްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި)

1.4

އލާއާއި އެކު)
ދެކާނބާ (ފެރޭތަވިލިގި ް

2.39

ކޮޑެރަޓާ (ފެރޭތަވިލިގިއްލާއާއި އެކު)

2.5

(ކޯޑިނޭޓްސްގައި ހިމެނޭ ރަށް) (ފެރޭތަވިލިގިއްލާއާއި

2.97

3.9

3

އެކު)
-

ސ
ބީލަމުގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާ އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ  28އޭޕްރިލް  0202އިން ފެށިގެން  22ޖޫން  0202ގެ ނިޔަލަށެވެ .ނަމަވެ ް
ޑ
ނ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަ ި
ށ ބީލަ ް
ލ ް
ނ  0202ގެ ނިޔަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް29-ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެގެންދިޔުމާއި ގުޅިގެން 04 ،ޖޫ ް
ޑ
ވއެވެ .އިވެލުއޭޝަން ނިމި ،ބި ް
ހށަހަޅުއްވާފައި ެ
ތ  1ރަށަކަށް  23ފަރާތަކުން ބިޑް ު
ލމުގައި ،ތަފާ ު
އިތުރުކުރެވިގެންދިޔައެވެ .މި ބީ ަ
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އެވޯޑްކުރުމަށް ކޮލިފައިވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންނެވެ .އެއީ ޕާރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހއ .ވެލިފިނޮޅަށް
ފރާތުން މިހާރު ވަނީ އެވޯޑް ލެޓަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް،
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބީލަމެވެ .މި ަ
ލީޒް އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.
 )3ތިންވަނަ މަރުޙަލާ
ސުމާރު ނަންބަރު

އަތޮޅު

ރަށް

އަންދާޒާ ކުރެވޭ
ސައިޒް (ހެކްޓަރުން)

2

ހއ

އަލިދުއްފަރުފިނޮޅު

3.00

0

ހއ

ށ
މެދަފު ި

22.92

3

ހދ

ކުޑަފަރުފަސްގަނޑު

2.02

4

ށ

ކުޑަޅައިމެންދޫ

24.12

5

ރ

އެއްތިގިލި އަދި ރ .އަލިފުށި ފަޅުން  22ހެކްޓަރު

6

މ

10.90+10

ހިއްކުން

32

ސީދީހުރާ

1.28

ސީދީހުރާ ވެލިގަނޑު (ސީދީހުރާއާއި އެކު)

3.00

7

މ

މާއުސްފުށި

10.40

8

ފ

ށ
އެނބުލުފު ި

2.22

9

ފ

އ
ޖިންނަތުގަ ު

2.89

10

ތ

ކާއްޑޫ

3.9

11

ތ

އޮޅުފުށި (އޮޅުފުށިފިނޮޅާއި އެކު)

3.00

އޮޅުފުށިފިނޮޅު

0.54

12

ލ

ކަށިދޫ

3.1

13

ލ

ށ
ބޮޑުމުންޏަފު ި

14

ލ

ދޮންބެރެހާ (ހޮޅުރަހާ އާއެކު)

1.44

ހޮޅުރަހާ

0.6

15

ގއ

މާރެހާ

17.00

16

ގއ

ލ
ފުނަދޫވިލިގިއް ާ

5.00

17

ގދ

ކަނޑަހަލަގަލާ

7.4

18

ގދ

ފެރޭތަވިލިގިއްލާ (ކްލަސްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި)

1.4

އލާއާއި އެކު)
ދެކާނބާ (ފެރޭތަވިލިގި ް

2.39

ކޮޑެރަޓާ (ފެރޭތަވިލިގިއްލާއާއި އެކު)

2.5

(ކޯޑިނޭޓްސްގައި ހިމެނޭ ރަށް) (ފެރޭތަވިލިގިއްލާއާއި

2.97

3

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އެކު)
-

ފއިވަނީ  26އޮކްޓޫބަރު  0202ގައި ޑުބާއީ އެކްސްޕޯ 0202
ތންވަނަ މަރުޙަލާ އިޢުލާންކުރެވި ަ
 04ރަށާއި އެކު ،ބީލަމުގެ ި
ގައެވެ .މި ރަށްތަކުގެ ބީލަން ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް  23ވަނަ މަރުހަލާގައި ދޫކުރާ ރަށްރަށުގެ ބީލަން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިން.
ބީލަން އިޢުލާންކުރުން

 06އޮކްޓޫބަރު 0202

ނ
ބީލަން ފޮތް ވިއްކު ް

 32އޮކްޓޫބަރު 0202

އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން

 24ނޮވެންބަރު  0202އަދި  02ޖަނަވަރީ 0200

ނ
ގތު ް
ބީލަން ބަލައި ަ

 01ފެބުރުވަރީ  0200ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ( 22:22ހއ ،ހދ ،ށ ،ރ)
 01ފެބުރުވަރީ  0200ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ( 23:22މ ،ފ ،ތ)
 08ފެބުރުވަރީ  0200ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ( 22:22ލ ،ގއ ،ގދ)

ނ
ބީލަން ދިރާސާކޮށް ނިންމު ް
އެކުއިޒިޝަން

ކޮސްޓް

 32މާރިޗު 0200

ދެއްކުމުގެ  62ދުވަސް (ލެޓަރ އޮފް އެވޯރޑް ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން)

މުއްދަތު
 0202 )4ވަނަ އަހަރު ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން އިޢުލާންކުރެވުނު ބިންތައް
ސުމާރު ނަންބަރު

އަތޮޅު

ރަށުގެ ނަން

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

1

ހއ

ކެލާ

 8.23ހެކްޓަރު ( 864424އަކަފޫޓު)

2

ނ

މަނަދޫ

 1.23ހެކްޓަރު ( 230،222އަކަފޫޓު)

 )2ހއ .ކެލާ
ޤކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 864،424އައްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް
އތުރުބުރީ (ހއ) ކެލާގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައް ީ
ތިލަދުންމަތީ ު
ހަތަރުހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާދަ) އަކަފޫޓުގެ ބިމާ އަދި އެބިމާގުޅުވައިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މޫދުގެ
ސަރަޙައްދުގައި

ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  25ނޮވެމްބަރު  0202ގައި ހުޅުވާލެވުނު ބީލަމުގެ

ނޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .މި
އިވެލުއޭޝަން ނިމި ،ފެޑޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  23ޖަނަވަރީ  0202ގައި އެވޯޑްކޮށް ،އެގްރީމެ ް
މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ.
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 )0ނ .މަނަދޫ
ތރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 132,000އެއްލައްކަ ތިރީސް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ (ނ) މަނަދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ަ
ފބުރުވަރީ  0202ގައި ކުރެވުނު
ހންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ެ 23
ޓރިސްޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށް ި
ދެހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި ޫ
ށ
ތ ބީލަމަށް އަލުން ހުޅުވާލުމަ ް
ވ ފަރާތެއް ހިމެނިފައި ނުވާ ީ
ނ ބީލަންތަކުގައި ޝަރުތުހަމަ ާ
ށހެޅު ު
ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ހު ަ
ގ
ތތަކު ެ
ށ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާ ް
ނ ް
އވެ .އަދި  02މާރިޗް  0202ގައި ކުރެވުނު ދެވަނަ އިޢުލާ ަ
މިމިނިސްޓްރީއިން ނިންމާފައިވެ ެ
ތެރެއިން ،އިވެލުއޭޝަންއަށްފަހު ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ ސްޓޯން ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށެވެ .ނަމަވެސް
މއިއެކު އެގްރީމެންޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ލަސްވެފައިވީނަމަވެސް،
މި ބިން ޒޯންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހު ާ
ޑިސެމްބަރު  0202ގެ ތެރޭގައި މި މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
ށ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ވެބިނަރތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
އޤުވެރިކަން ހޯދައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޓރުންނާއި ފަތުރުވެރިންގެ ޝަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ،އިންވެސް ަ
މނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން އިންތިޒާމްކުރައްވާފައިވާ ވެބިނަރ ތަކުގައި
ކޯވިޑް 29-ގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ އަޕްޑޭޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ި
ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މިގޮތުން ،މެލޭޝިޔާ ،ޖަރމަނީ ،ސިންގަޕޯރ ،ބްރަސެލްސް އަދި ޖަޕާނުގައި
ށދީފައެވެ.
އ މި މަޢުލޫމާތުތައް ވަނީ ފޯރުކޮ ް
ޝންތަކާއި ގުޅިގެން ވެބިނަރތަކުގަ ި
ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމި ަ
 .2ޔޫއޭއީ-މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމެންޓް އޮޕޮރޗުނިޓީސް ވެބިނަރ –  21ފެބުރުވަރީ 0202
" .0އިންވެސްޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ވެބިނަރ (މެލޭޝިޔާ)  32 -މާރިޗް 0202
 " .3ޑިސްކަވަރ ދަ ނިއު ޓޫރިޒަމް ބިޒްނަސް މޮޑެލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ( "0202ޖަރމަނީ)  32 -މާރިޗް 0202
 .4ބްރަސެލްސް ވެބިނަރ  26 -ޖޫން 0202
 .5ޖަޕާން ވެބިނަރ  00 -ޖޫން 0202
 .6ސިންގަޕޯރ  NATASވެބިނަރ  32 -ޖޫން 0202
ނ) ނެޝަނަލް ޑޭ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް – ޑުބާއީ އެކްސްޕޯ 0202
 22އޮކްޓޯބަރު  0202އިން  32މާރިޗު  0200ގެ ނިޔަލަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގައި ކުރިއަށްދާ "ޑުބާއީ އެކްސްޕޯ "0202
ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ގޮތުން އޮކްޓޯބަރ  05އިން  06އަށް
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ "އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް" އެއް އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ފޯރަމްގައި ރާއްޖެއާއި ޑުބާއީގެ އިންވެސްޓަރު ް
ދވިފައެވެ.
ސޝަންތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެން ެ
ބައިވެރިވެ ،ނެޓްވަރކިންގް ެ

34

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ރ)  25ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ގއި ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މިމިނިސްޓްރީއިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ
ޓނިވި ގޮތެއް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ދެމެހެއް ެ
ގ
ވނަ އަހަރު ެ
ގން ަ 0221
މސްޓަރ ޕްލޭން އަކީ  0223ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ނ ޓޫރިޒަމް ާ
މައިގަނޑު އެއް ޑޮކިއުމެންޓް ކަމަށްވާ ހަތަރު ވަ ަ
ތ
ދ ު
ނ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މުއް ަ
ހގެ މުއްދަތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭނަކަށްވެފައި ހަތަރު ވަ ަ
ނިޔަލަށް ،ފަސް އަހަރު ދުވަ ު
އ އެ ޕްލޭން
ޓރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން ވިލަރެސް ކުރުމާއި ފަސް ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލަ ި
ނ ޫ
ހަމަވެފައިވާއިރު ،ހަތަރު ވަ ަ
ތައްޔާރުކުރުމަށް މިމިނިސްޓްރީއިން މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
ށ
ގންދިއުމަ ް
ބ) ގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ެ
މި މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތަކީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީީ .
އ ކުރިއަށް
ޔންކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
ކންސަލްޓަންޓުން ހޯދައި ،ޢައް ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ .މިގޮތުން ،މި މަސައްކަތަށް ޮ
ޓން އައްޔަންކުރެވިފައިވާއިރު ،މީގެތެރެއިން 29
ށ ޖުމްލަ  22ކޮންސަލްޓަން ު
ގެންގޮސްފައިވަނީވެސް އޭ.ޑީ.ބީގެ ފަރާތުންނެވެ .މި މަސައްކަތަ ް
ރވިފައިވަނީ
ލޑް ކޮންސަލްޓަންޓް ޢައްޔަންކު ެ
ނސީގެ އުސޫލުންނެވެ .އަދި ީ
ޓ ް
ކޮންސަލްޓަންޓުން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ ލޯކަލް ކޮންސަލް ެ
ނސީ ގެ އުސޫލުންނެވެ.
ލޓެ ް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސަ ް
ފޅުންނާއި
އބޭ ު
ޓރެކްޓްތައް މިހާރު ވަނީ ެ
ނ ް
ނޓުންގެ ކޮ ް
ގއި ،ކޮންސަލްޓަ ް
އޭ.ޑީ.ބީ އިން ޙިއްސާކުރައްވާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓު ަ
ޙިއްސާކުރެވިފައެވެ .އަދި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް ،މާސްޓަރޕްލޭންގެ މަސައްކަތް މި ޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ބ) ނެޝަނަލް ރެޒިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ (އެން.އާރު.އާރު) ގެ މަސައްކަތްތައް
އ
ލވެފައިވާތީ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (ސެޕް)" ގެ ބަދަލުގަ ި
ނޔެއާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތް ބަދަ ު
ކޯވިޑް 29-އާއި ގުޅިގެން ދު ި
ހރު ވަނީ
ލއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ (އެން.އާރު.އާރު) ގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައްވެސް  0202ވަނަ އަ ަ
ނލް ރެޒި ި
އެކުލަވާލެވުނު ނެޝަ ަ
ށލެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:
ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކޮ ް
-

މޯލްޑިވްސް ބޯރޑަރ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗް ކުރުން – މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ގޮތުގައި ،ބޯޑަރ
ކ  12،222ވެބްސައިޓް ހިޓްސް ލިބޭ.
މައިލްސް ވެބްސައިޓަށް ހަފްތާއަ ު

-

ނ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުން.
ނ ަ
ވނު  22ވަނަ އިސްލާޙު ގެޒެޓް ކުރެވި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަ ް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެ ު

-

އ އެކު އެކުލަވާލެވޭ "ވަން-ސްޓޮޕް ޝޮޕް" ސަރވިސްގެ ދަށުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ޓްރޭޑްނެޓް އާ ި
އ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް އެފަރާތާ ި
ހިއްސާކުރުން.

-

ހޮޓެލް ކްލެސިފިކޭޝަން ސެމިނަރ ބޭއްވުން.

ޅ) ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށްރަށުގެ އިޙްތިޞާސަށް ބަދަލު ގެނައުން.
-

ބރީ (ހއ) ފިއްލަދޫގެ އުތުރުބައި
ތ ު
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ،މިމިނިސްޓްރީގެ ދަފްތަރުގައިވާ ތިލަދުންމަތީ އު ު
(ހއ .ދައްޕަރު) ،ހއ .ފިއްލަދޫގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް
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އތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން އެދިލައްވާފައިވުމާއި ގުޅިގެން ،ކައުންސިލުގެ އެދިލެއްވުމާއި
ލދުންމަތީ ު
ބޭނުންވާކަމަށް ތި ަ
އެއްގޮތަށް ހއ .ދައްޕަރު ހއ .ފިއްލަދޫގެ އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނުމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
މުލަކައަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލުގެ އެދިލެއްވުމަށް ،ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ،މިމިނިސްޓްރީގެ ދަފްތަރުގައިވާ މ.

-

ބޯހުރާ މ .މުލީގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.
ށ
މ ް
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް  0229ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ މަރުޙަލާގައި ބީލަ ަ

-

ފތުރުވެރި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ނންމާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގދ .ކަޑެވާރެހާ އަކީ ަ
ހުޅުވާލުމަށް މިމިނިސްޓްރީން ި
ރަށެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މިރަށް ގދ .ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުގެ އިހްތިޞާސުން ވަކިނުކުރެވި ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން،
މިކަމާއި ގުޅިގެން ގދ .ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލާއިއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ،ގދ .ކަޑެވާރެހާ
ނނަކަމަށް .ކައުންސިލުގެ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް ގއ .ކަޑެވާރެހާ (އަދި
އެރަށުގެ އިޙްތިސާސުން ވަކިނުކޮށް ބޭއްވުމަށް ފެ ް
ދިގުރެހާ) ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުން އުނިކުރެވިފައެވެ.
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނު  3ވަނަ މަރުޙަލާގައި އިޢުލާންކުރުމަށް ރ .އަލިފުށީ ފަޅުން  22ހެކްޓަރުވަނީ އެ

-

ރަށުގެ އިޙްތިޞާސުން ވަކިކޮށް ރ .އެއްތިގިއްޔާއިއެކު އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ.
ކ) ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު  22ވަނަ އިސްލާޙާއި ގުޅިގެން ތަޢާރަފް ކުރެވުނު މަޝްރޫޢުތައް
ބދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،އައްޑޫސިޓީގެ
އން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލި ި
ނ) ި
ހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫ ު
ވ ި
ނންބަރު ( 0/99ދި ެ
ޤާނޫނު ަ

-

"ހަންކެޑެ" އަދި މާލެއަތޮޅު ގާފަރުފަޅު ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމް އަދި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފަންޑް
ޓޑަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤަރާރު ނަންބަރު  0202/1އަދި  0( 0202/8ޑިސެމްބަރު
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމި ެ
ނ
ޝ ް
 )0202އެކަށައަޅުއްވާފައިވުމާއި ގުޅިގެން ،މި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭ ަ
ލިމިޓެޑާއި އެކު އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
އ) ފަ ތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިހުރި ރަށްރަށަށް ނަންތައް ކިއުން.
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ނަންތައްކިއުމަށާއި އަރަށްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އ
ފަޅުރައްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމުގެ ގޮތުން އެފަޅުތައް ކުއްޔަށް ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެރަށްތަކަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަންތަކާ ި
ގ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ށތަކު ެ
އެކުގައި ހިމެނުމަށް ނިންމުނެވެ .އެގޮތުން ،ހިމެނިފައިވާ ރަ ް
 )2މާލެއަތޮޅު (ކ) ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު
#
2
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ރަށް (ދިވެހި ނަން)
އަމިންގިރި

ރަށް (އިނގިރޭސި ނަން)

ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސް

Amingiri

4°14'58.49"N, 73°21'59.75"E

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
.9.3

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމް އިން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަޢާރަފް:
ނ
ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ( )0203-0229ގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގި ަ
ޓރެޓެޖިކް
ވ .މި ގޮތުން" ،ޓޫރިޒަމް ޑައިވާސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް" އުފެދި ސް ް
މަސައްކަތްތަކެއް ހިމަނާފައިވެއެ ެ
އވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ .މި ގޮތުން ރަށްރަށުގައި
އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފަ ި
ށ
ފންނީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ،ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަ ް
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން އެދޭ ަ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ،އަދި ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި ހާއްސަކޮށް އަންހެނުން މި ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށް
ދނުން ހިމެނެއެވެ.
ނންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަނެ ފެސިލިޓޭޓް ކޮށް ި
ބޭނުންވާ ޓްރެއި ި
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްއިން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް
ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖް" ގެ ނަމުގައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ .އޯ އިން ރަށްފުށުގެ ފަތުރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް
ގެންދިއުން.
ނ
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ "ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ)" އި ް

-

ވރިކަން ދައްކުވައިދޭ މުބާރާތެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.
ވަނީ " ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖު" ގެ ނަމުގައި ރަށްފުށުގެ ފަތުރު ެ
ގ
ށ ެ
ތނެއް) ރަ ު
ވރިވާނެ ި ( 3
ވދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބި ،ބައި ެ
ތނެއް) ރަށެއް ާ
ނ ި ( 3
މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއި ް

-

ށ
ވ ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތްތަކާއި މިފަދަ ކަންކަމަ ް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،ތިމާވެއްޓާއި ،ދެމެހެއްޓެނި ި
އވެ .އަދި ޝައުގުވެރިވިކަން ފާޅުކުރެއްވި
ކން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެންގިގެންދިޔަ ެ
ބެލެވިގެންދާނެ ަ
މ ކުރުމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދެވުނެވެ.
ރަށްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަ ަ
ވ
ފނުވިފައި ާ
ނ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ އަށް ޮ
ވރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހެޅު ު
އ ޝައުގު ެ
މިގޮތުން މިމުބާރާތަ ް

-

ގންދާނެއެވެ.
ރަށްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ފެނި ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ސ .މީދޫ ،އއ .ތޮއްޑޫ ،ކ .ތުލުސްދޫ ،ބ .މާޅޮސް ،ވ.

ޝައުގުވެރިކަން ހުށަހެޅުއްވި ރަށްތައް

ތިނަދޫ ،ނ .ކުޑަފަރީ ،އއ .ފެރިދޫ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި،
ޅ .ހިންނަވަރު ،ކ .ދިއްފުށި ،އދ .އޮމަދޫ ،ކ .މާފުށި
ސ .މީދޫ ،އއ .ތޮއްޑޫ ،ކ .ތުލުސްދޫ ،ބ .މާޅޮސް ،ވ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވި ރަށްތައް

ރ
ތިނަދޫ ،ނ .ކުޑަފަ ީ
ސ .މީދޫ

މށް ހޮވުނު  3ރަށް
މުބާރާތަށް ފޮނުވު ަ

ކ .ތުލުސްދޫ
ބ .މާޅޮސް
ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއުރު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ސ .މީދޫ އިންނާއި ބ .މާޅޮހުންކަމުގައި

-

ފާހަގަކޮށް މިދެރަށުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ އަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު ރަށު ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ޒޫމް ބައްދަލުވުންތައް:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ސިޓީ މޭޔަރުންނާ އެކު  28މެއި  0202ގައި

-

ލވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
މިނިސްޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމް އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ތައާރަފް ބައްދަ ު
އެއަށްފަހު ،ވަކި ވަކި އަތޮޅުތަކާއި އެކު ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި އެކު ޒޫމް މެދިވެރިކޮށް  0ޖޫން

-

ވރިންނަށް
އ  3ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ބައި ެ
އވިގެންދިޔައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގަ ި
 0200އިން  22ޖުލައި  0200އަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭ ް
ފތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޓރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަ
ރތަމަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ގައި ސް ް
ހިއްސާކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ފު ަ
ވރިކަމުގެ
ނށް އައި ބަދަލާއި އެކު ފަތުރު ެ
ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވުނެވެ .ދެވަނަ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ލާމަރްކަޒީ ޤާނޫ ަ
އ
ދާއިރާގައި ރަށު ،ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އަދާކުރެވޭނެ ދައުރާއި މެދު އަހުލުވެރިކުރެވިގެންދިޔައެވެ .ފަހު ޕްރެޒެންޓޭޝަންގަ ި
އެއަތޮޅެއްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ރޭވިފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއި ހިދްމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
އ
ކމުގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ި
ކށްފަހު ފަތުރުވެރި ަ
ހިއްސާކުރެވިގެންދިއެވެ .މިޕްރެޒެންޓޭޝަންތަ ަ
ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކުރެވުނެވެ.
ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށާއި ރަށްރަށުގައިވާ ޔުނި ކް ސެލިން ފީޗަރސް ހޯދުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި
އެކު ވަކިވަކިން މީޓިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން
"ޓޫރިޒަމް

ޑައިވަރސިފިކޭޝަން

އެންޑް

ލޯކަލައިޒޭޝަން

ޕްރޮޖެކްޓް"

ގެ

ދަށުން،

ރަށްރަށުގައި

ރަށު

ފަތުރުވެރިކަން

މޢުލޫމާތު
ތނުގެ ަ
ބ ތަން ަ
ރވެރިން ބައިތިއް ާ
މތާއި ފަތު ު
ނށް ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫ ާ
ޖއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ަ
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރާއް ެ
ކ
ކއި ވަ ި
ކއި ،ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްތަ ާ
ނންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަ ަ
ލންޑްސް .އެމްވީ ރީލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭ ު
ހިމެނޭ ވެބްސައިޓް އައި ެ
ގ
ވަކިން ޒޫމް މީޓިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ .އެގޮތުން  0202ސެޕްޓެމްބަރ އިން ފެށިގެން  20އަތޮޅެއްގެ  98ރަށެއް ެ
ކައުންސިލްތަކާއި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް މީޓިން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .ވެބްސައިޓް ރިލޯންޗިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ލ .އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި 04
ގއެވެ.
ނޮވެމްބަރ  0202ވަނަ ދުވަހު ަ
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ވެބްސައިޓްއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުން
އައިލެންޑްސް .އެމްވީ

ވެބްސައިޓަކީ ރަށްރަށުގެ މައުލޫމާތު އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން

ރ
ތައްޔާރުކުރެވިގެންދާ ވެބް ސައިޓެކެވެ .މި ވެބްސައިޓްގައި ރަށްރަށުގެ ޚާއްސަ ގުދުރަތީ ސިފަތަކާއި ،އާސާރީކަންކަން ،ދަތުރުފަތު ު
ށ
ނ ް
ފތުރުވެރިން ަ
މވެބްސައިޓްގެ ސަބަބުން ަ
ރވެރިން ގަޔާވާނެ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެި .
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތަކާއި ފަތު ު
ނ ރަށުފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެ ތަރައްޤީވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައެވެ .އަދި މި
ނދިޔުން ވާ ީ
ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ލިބިގެ ް
ވ
މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ވަކި ވަކިން ކޮންމެ ރަށަކަށް އެރަށަކާއި ގުޅޭ ކޮންސެޕްޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވިގެންދިޔައެވެ .ވެބް ސައިޓަށް ބޭނުން ާ
މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި  23ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ތިރީގައިމިވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
 4.2ރަށުގެ މައުލޫމާތު
 4.0ދަތުރު ފަތުރުގެ މައުލޫމާތު
އ
ތތަ ް
 4.3ރަށުންލިބޭ ހިދުމަ ް
 4.4ރަށުގައި ހުރެ ކުރެވޭ އެކްޓިވިޓީސް /އެޓްރެކްޝަން އަދި ހަރަކާތްތައް
 4.5ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
 4.6ރަށުގެ ފޮޓޯ
އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި
ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން
އ ފާހަގަކޮށް،
ވންހުރި ކަންތައްތަ ް
ގންދިއުމަށް ކުރެ ެ
ރ ހަރުފަތަކަށް ެ
ކލް ޓޫރިޒަމް އިތު ު
ތ ދެނެގަނެ ލޯ ަ
ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙާލަ ު
އެކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއިން  0202އޯގަސްޓްއިން ފެށިގެން އެކި
ށ
އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މި ދަތުރުތަކުގައި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް
ބއްދަލުކޮށް
ނހުރި ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ަ
ތއް އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅު ް
ތރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތް ަ
މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާއި ފަ ު
ރގައި އެވަނީއެވެ.
ޙިޔާލު ބަދަލުކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެގޮތުން 0202 ،ގައި ދަތުރުކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތި ީ
ރަށް

#

އަތޮޅު

2

ހއ

ދ
ރއިދޫ ،ވަށަފަރު ،ތަކަން ޫ
ލދޫ ،ކެލާ ،މާރަންދޫ ،މުރައިދޫ ،އުތީމް ،މު ަ
ބާރަށް ،ދިއްދޫ ،ފިއް ަ

0

ހދ

މ
ހަނިމާދޫ ،ނޮޅިވަރަ ް

3

ބ

ނފަނު ،ދަރަވަންދޫ ،މާޅޮސް ،ހިތާދޫ ،ގޮއިދޫ،
އޭދަފުށި ،ކެންދޫ ،ކުޑަރިކިލު ،ކަމަދޫ ،ކިހާދޫ ،ދޮ ް
ދ
ފެހެންދޫ ،ފުޅަ ޫ
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4

ފ

ދ
ނިލަންދޫ ،ދަރަނބޫދޫ ،ބިލެއްދޫ ،ފީއަލި ،މަގޫ ޫ

5

މ

ކޮޅުފުށި ،ނާލާފުށި ،މުލި ،މުލައް ،ރައިމަންދޫ ،ދިއްގަރު ،މަޑުއްވަރި

6

ދ

ދ
ކުޑަހުވަދޫ ،ހުޅުދެލި ،ރިންބިދޫ ،މީދޫ ،މާއެނބޫދޫ ،ބަނޑި ޫ
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8

ލ

ނދޫ
ގަން ،ހިތަދޫ ،ފޮނަދޫ ،މުންޑޫ ،ކަލައިދޫ ،ދަނބިދޫ ،ކުނަހަންދޫ ،މާވަށް،އިސްދޫ ،މާބައިދޫ ،މާމެ ް

ފހު އައިލެންޑްސް.އެމްވީ
މިދަތުރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެރަށްތަކުގެ ގުދުރަތީ ،ތާރީޚީ އަދި ސަގާފީ ޚާއްސަ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯނެގުމަށް ަ
ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިއުކުރުމަށްޓަކައި

އެއްކުރެވިގެންދާކަންވެސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

މި

ދަތުރުތަކުގައި

ގ
ރަށްރަށު ެ

ރވެރިކަމާއި
ގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް އަދި ފަތު ު
ކައުންސިލްތަކާއި ،އަންހެނުން ެ
ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މީޓިންތަކުގެ އަލީގައި ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން
އޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީން ރަށު ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަދި
ހނުން ތަރަ ް
ތއް ފާހަގަކޮށް ،އަން ެ
ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުން ަ
ގ ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔައެވެ.
ނށް ރަށުގައި ތިބެ ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކު ެ
ސޓްރީން އެބޭފުޅުން ަ
ހުރި ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް މިނި ް
ރިސޯޓްތަކުގެ ބައުންޑަރީ ކުރަހައިދިނުން
ނޓްރީކުރުމާއި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް
މި ވަގުތު ޚިދުމަތްދެމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ ބައުންޑަރީ މާކުކޮށް އެތަންތަން އިންވެ ް
ށދެވިގެންދިޔައެވެ.
ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮ ް
.9.4

ކޯވިޑް 29-އިޖާބަ – ސިޗުއޭޝަން މޮނީޓަރިންގ ޔުނިޓް

ނޝަނަލް އެއާރޕޯރޓް ގައި މިނިސްޓްރީގެ ހެލްޕް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ކޯވިޑު 29-ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަ ޭ
ނއި
ޑެސްކް އެއް ނޮވެމްބަރ  0202ގައި ގާއިމު ކުރެވިފައެވެ .ހެލްޕް ޑެސްކް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ،ފަތުރުވެރިން ާ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ދެމެދު މުޢާމަލާތް ކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިމިގްރޭޝަން ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލް،
ޓޫރިސްޓް ޕޮލިސް ،ޕޯރޓް ހެލްތް ،ރިސޯޓް ،ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީ ހިމެނެއެވެ .ފަރުތުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޯވިޑު 29-އަށް ފައްސިވާ
ދލުކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖެއްސުމާއި ހަމައެއާއެކު
މީހުން ސަރުކާރުން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް ބަ ަ
ފލުވައިދީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހޮޓްލައިންއެއް ވެސް ވަނީ
މތު އޮޅުން ި
މިކަމާގުޅިގެން ނެރެވިފައިވާ އެންގުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ހެލްޕްޑެސްކްގައި ގާއިމު ކުރެވިފައެވެ.
ނވެ .މި
އަދި ހަމަ އެއާއެކު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑު 29-އާ ގުޅިގެން ސިޓުއޭޝަން މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް އެއް އުފެއްދު ެ
ބދާރީވެ އޮޅުންފިލުވައިދެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް މި ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން
ޔުނިޓުގެ ދަށުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާ ު
ލތަކާއި ނިންމުންތައް ޙިއްސާކޮށްދިނުން
އެކިއެކި އިޢުލާންތައް މެދުވެރިކޮށް ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ކޯވިޑު 29-އާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަދަ ު
ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން ޙިއްސާ ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި:
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88-IIHR/CIR/2021/22
ނސީ  (IUL) 23-L/452/2020/4ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް ކަންޑަ އެޅިފާއިވަ ގަވައިދާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖަ ް
-އިއުލާން

88-PS/CIR/2021/69
– ފަތުރުވެރިން ލޯކަލް ގެސްޓް ހައުސް ތަކަށް ދިޔުމާ ގުޅޭ
ތރުވެރިންނަށް ޗެކިން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
އިއުލާން ނަންބަރު  3/0202ކާއިގުޅިގެން  :ލޯކަލް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަ ފަ ު
އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރުން.

88-PS/CIR/2021/72
– ފައްސި ޕީ.ސީ.އާރް .ޓެސްޓާ ގުޅޭ

88-PS/CIR/2021/71
 -ދިވެހިން /ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯލްޑަރުން ހާލުބެލުން ޕޯރޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ ބެހޭގޮތުން.

88-PS/CIR/2021/70
ލ ފާސް ކުރުމާ ބެހޭ (ދެކުނު ޢޭޝިޔާގެ ފަތުރުވެރިން ޓުރާންސިޓު ވުމާ ގުޅޭ)
 -ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓިތައް ބަ ާ

88-PS/CIR/2021/58
 -ދެކުނު އޭޝިޔާއިން ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން.

88-PS/CIR/2021/60
އތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން.
 ދަތުރުފަތުރަށް ދެވިފައިވާ ލު ި41
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އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ އިއުލާން  61އަށް ހަވާލާދީ  25 :ޖުލައި އިން ފެށިގެން ދެކުނު އޭޝިޔާއިން ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ޓޫރިސްޓް
ރއުޅޭ ރަށްތަކުގައިވާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދަތުރުކުރުން 8 /ޖުލައި
ރިސޯޓުތަކަށް އާދެވުން 32 /ޖުލައި އިން ފެށިގެން އާންމުން ދި ި
އިން ފެށިގެން ކޯވިޑް 29-ގެ  0ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮއްފައިވާ މީހުންނަށް ޕީ.ސީ.އާރް .އާ ނުލާ ދަތުރުކުރެއްވުން.

88-PS/CIR/2021/52
ތން.
އސި ވާ މީހުންނަށް ދެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދިނުން ހުއްޓުމާ ބެހޭގޮ ު
-ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނާއި ފަ ް

88-PS/CIR/2021/50
 -ޕާކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކާ ގޮތުން.

88-PS/CIR/2021/42
ގތުން.
ޓއަރިސްޓުންނަށް ޓުއަރިސްޓް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓުމާ ބެހޭ ޮ
 ދެކުނު އޭޝިޔާއިން އަންނަ ުއންޑިއާ ،ނޭޕާލް ،ޕާކިސްތާން އަސި ސްރީލަންކާ) އިން ދަތުރުކުރާ
ބޓާންި ،
ޫ
ގލަދޭޝް،
ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ( އަފްގާނިސްތާން ،ބަން ް
ޓރިސްޓް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުން.
ތން ޫ
ފަތުރުވެރިންނައް ވަގުތީގޮ ު

88-PS/CIR/2021/37
– ފައްސި ޕީ.ސީ.އާރް .ޓެސްޓާ ގުޅޭ
އިއުލާން  32އަށް ހަވާލާދީ :ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން  0ޑޯޒް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވި ކަމުގައި ވިޔަސް ފައްސި
ޕީ.ސީ.އާރް .އަކާއެކު ރާއްޖެއްށް ދަތުރުކުރުން.

88-PS/CIR/2021/40
– ދެކުނު އޭޝިޔާ އިން ދަތުރުކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ
ތރުވެރިން އާންމުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައިވާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޗެކްއިން ވުން ހުއްޓުވުން.
ދެކުނު އޭޝިޔާ އިން އަންނަ ފަ ު

88-PS/CIR/2021/34
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– އިންޑިއާއިން ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން.

88-PS/CIR/2021/70
ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޓުއަރިސްޓުން ޓްރާންސިޓްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގެސްޓްހައުސްތައް އިންސެޕްކްޓް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
އިއުލާން  65އަށް ހަވާލާދީ :ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ފަތުރުވެރިން  48ގަޑިއިރަށް ޓުރާންސިޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން

88-PS/CIR/2021/90
އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރައް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން

88-PS/CIR/2021/41
ނ
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތު ް

88-PS/CIR/2021/39
 32އިއުލާން އަށް ހަވާލާދީ :އިންޑިއާ އިން ދަތުރުކުރާ އާންމުންނާއި ވަރކް ޕާމިޓް ހޯލްޑަރުން (  0ޑޯޒް ވެކްސިން ޖަހާފައިވިކަމުގައި
ވިޔަސް)  24ދުވަހަށް ކަރަންޓީނު ވުމެވެ.

88-PS/CIR/2021/36
ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީގައި އެކްޓިވް ސަރވެއިލެންސް ގާއިމުކުރުން.

88-PS/CIR/2021/30
ނ
އާންމުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް އިލެކްޝަނަށް ދަތުރުކުރު ް
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ވެކްސިނޭޝަން ކަވަރޭޖް

މީގެ އިތުރުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑު 29-އާއި ގުޅިގެން އެޗް.އީ.އޯ.ސީއިން ހިންގަމުންދާ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމްގެ
ދަށުން ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ދޫކުރެވި ،ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
ހ
މގެ މަސަތްކަތްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .ހަމައެއާއެކު ރިޒޯޓުތަކުން ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަ ު
މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދިނު ު
ތއް ރިސޯޓު ތަކުން ހޯދާ އެޗް.އީ.އޯ.ސީ އާ ހިއްސާކުރެވި މި ޝީޓްތައް އަޕްލޯޑު ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އިތުރު
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ޑާޓާ ޝީޓު ަ
ރކަން ފޯރުކޮއްދެވިފައިވެއެވެ.
ހދާ ދީ އެކަމުގަ ބޭނުންވާ އެހީތެ ި
އެހީ ރިޒޯޓުތަކާ މުއާމަލާތްކޮށް ޯ
.9.6

ރީ-އިމޭޖިނިންގް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް

މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއިން ލާމު އަތޮޅަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރީއިމޭޖިނިންގް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައަށް
ނވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ވިލަރެސް ކުރުމުގައި
ނ ެ
ގެންގޮސްފައިވަނީ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް
އ ކުރުމަށް
ގނަ މަސައްކަތްތަކެ ް
ތން ތަފާތު ި
ހއްސާ އިތުރުކޮށް ރަށުފެންވަރުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ ގޮ ު
ކައުންސިލްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ި
ގކުރެވިފައި
ރޖެކްޓެކެވެ .މިގޮތުން މި އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް ތިރީގައި ފާހަ ަ
ރޭވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕް ޮ
އެވަނީއެވެ:


"އައިލެންޑްސް އެމްވީ" ވެބްސައިޓް އަލުން ތަރައްޤީކޮށް ލޯންޗްކުރުން
ހރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ
ބދަލުތަކާއިއެކު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ރަށުފަތުރުވެރިކަން އިސްތި ާ
މި ވެބްސައިޓް ،ތަފާތު އެކި ަ
ސ
ގތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެވެ ް
ތށެވެ .މި ޮ
ތ ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮ ަ
ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަޢުލޫމާ ު
ނ
ވ ީ
ރަށުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި ،ދަތުރުފަތުރު ރޭވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މި ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ގޮތަށް ަ
ތރުވެރިކަމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން
ފ ު
ތކުގެ ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގައި ަ
ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ .މި ބަދަލު ަ
ނނަށް އިސްތިހާރުވެގެން ދިއުމެވެ.
ބޭރުން އަންނަ ފަތުރުވެރި ް



ލާމު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުރި ގުދުރަތީ ،ސަގާފީ ،އަދި އާސާރީ ވަސީލަތްތްއް ދެނެގަތުން
ފަތުރުވެރިކަން ރަށުފެންވަރުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ އެތަކެއް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވުފިއެވެ .އަދި ލާމަރުކަޒީ
ގ ހިއްސާ ވަނީ އެތަކެއްގުނައެއް އިތުރުވެފައެވެ .މިއާއި
ޤާނުނުގެ ތެރެއިން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއިއެކު ކައުންސިލްތަކު ެ
އެކު ހޯމްސްޓޭ ކޮންސެޕްޓް  0200ގައި ފެށޭއިރު ،ކައުންސިލްތަކުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމާއި އެ މަސައްކަތްތައް
ނ
ހ ް
ފއެވެ .މި ގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓުން ތައްޔާރުކުރެވުނު މި ރިޕޯޓުގައި ލާމު އަތޮޅުގެ މީ ު
ރޭވުން ވަނީ ވަރަށް މުހިންމުވެ ަ
ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެވި ،މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ
އ
ށ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަ ް
ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓު ވެގެން ދާނީ ކައުންސިލްތަކުން ރަ ު
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ނ
މށް ކައުންސިލަތަކު ް
ތައްޔާރުކުރުމުގައި މުޠާލިޢާކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓަކަށެވެ .އަދި މި ކަން މިގޮތަށް ކުރު ަ
ހރުގެ ތެރެއަށް މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ރޭވެމުންނެވެ.
ތަމްރީނުކުރުމަށް މި އަންނަ އަ ަ


ލާމު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރެވޭނެ މިންވަރު އަންދާސީކުރުން
ވ ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ރޭވުމަށް
ހޯމްސްޓޭ ކޮންސެޕްޓްގެ ދަށުން ރަށުފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނި ި
ނ
ނ ަ
ނ ރަށްރަށުގައި ހު ް
ދށު ް
މ ހަރަކާތުގެ ަ
މ ގޮތުން ި
ބނުންވެއެވެި .
ކއުންސިލްތަކަށް ޭ
މޢުލޫމާތު ަ
ތަފާތު އެކި އެކި ަ
ދމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ގދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން އެ ރަށެއްގައި ެ
އިޖްތިމާއީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި ު
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރެވޭނެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ .މި ހަރަކާތުގައި
ލާމު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.



ގުދުރަތީ،

އިޖުތިމާއީ،

އަދި

އިޤްތިސާދީ

ހަމަތަކުގެމަތީން،

ދަމެހެއްޓެނިވި

ގޮތެއްގައި

ހިންގަމުންދާ

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ

އަގުވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ހާއްސަ ”ސިއްކައެއް“ ތަޢާރަފްކުރުން
އ
މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރިއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން ރަށުފެންވަރުގަ ި
ފހިވެ ފަތުރުވެރިކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މަންފާ އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ .މި ގޮތުން މި
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގު ަ
ސިއްކައިގެ ދަށުން ގުދުރަތީ ،އިޖުތިމާއީ ،އަދި އިޤްތިސާދީ ހަމަތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ކުރާ
ނ  0200ގެ ޖެނުއަރީ
މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން ދިއުމެވެ .މި މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ ީ
މަހުގައެވެ.


ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ދާއިރާއަށް

ބޭނުންވާ

ހުނަރު

ލާމު

އަތޮޅުގައި

ކުރިއެރުވުމުގެ

ގޮތުން،

ޒުވާނުންނާއި

އަންހެނުންނަށް

ޚާއްސަކުރެވިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއާއި އެކު ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި
ރ
ނ ހަމަޖެހިފައެވެ .އެއީ ކުދި ވިޔަފާ ި
އ ފެށުމަށްވަ ީ
ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މި ގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގައި ދެ ކޯހެ ް
މެނޭޖްކުރުމުގެ ކޯހަކާއި ގެސްޓްހައުސް މެނޭޖްކުރުމުގެ ކޯހެކެވެ .މީ ގެ އިތުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން
ޓ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ހާއްސަ ކޯހެއް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މި ކޯސްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހޯމްސް ޭ
އ ތަރައްޤީކުރުމެވެ.
އިއުލާނުކުރެވިގެން ދާއިރު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ލާމު އަތޮޅުގަ ި


ލާމު އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރި ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން "ބިޒްނަސް އިންކިއުބޭޓަރ ޕްރޮގްރާމް" އެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯރޕަރޭޝަން އާއި އެކު
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ "ބިޒްނަސް އިންކިއުބޭޓަރ
ގ
ހދައި ،އެ ހިޔާލުތަކު ެ
ޕްރޮގްރާމް" ގެ މަޤްސަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ހިޔާލު އަތޮޅުތެރެއިން ޯ

45

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ނސް ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ .އަދި މީގެތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކަށް
މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން ބިސް ަ
ކށްދެވޭނެއެވެ.
ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .22އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކްޝަން
 0200 .22.2ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް


 2022ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވުން.



ރ
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ތޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާތައް.
މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެ އަތޮޅުގައިވާ ރިޒޯޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އަ ޮ



ނ
 2022ވަނަ އަހަރު ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ރަށްރަށާއި ބިންތައް ޢިއުލާން ކުރު ް



ހަލާލް ޓުރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދުން.



ބޭންކުތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓާއި ގުޅިގެން ހާލާލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝަރިއަ ކޮމްޕްލައިންޓް
ފިނޭންސް ސްކީމް ތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.



އވެންޓެއް ރާވައި ހިންގުން.
މންޓް ި
ލ ކޮންފަރެންސް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޓަރޓެއިން ަ
މަދުވެގެން  2އިންޓަރނޭޝަނަ ް



ރނާއެއް
ނލް ސްޕާޝަލް ޕްލޭނިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެ ީ
ޔޮޓިންގ ހާބަރަކާއި ބަންކަރިންގ ފެސިލިޓީސްއާއި އެކު ނެޝަ ަ
ޤާއިމުކުރުން.



އ
ތނެ ް
ވއްކުމަށް މާރކެޓް ކުރާނެ ަ
ނތައް ި
ނޓަރސް ތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ދިވެހި އުފެއްދު ް
ރީޖަނަލް އަރބަން ސެ ް
އުފެއްދުން.



ރިޒޯޓްތަކުން އިމްޕޯޓް ކޮށްގެންގެންނަ އާޓްސް ،ކްރާފްޓްސް އަދި ކުޒިންސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިން އުފައްދާ އާޓްސް ،ކްރާފްޓްސް
އަދި ކުޒިންސްތައް އިސްކުރާނެގޮތެއް ހެދުމަށް އެ ތަކެތި ޕްރޮމޯޓު ކުރާނެގޮތްތައް ހޯދަދިނުން.



ގ
މނެ މަ ު
ށފައިވާ ބިންތައް ނިން ޭ
ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުންނާއި ލ .ގަމުން ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދޫކޮ ް
ހޯދައިދިނުން.



މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ދިނުން.



ޒމް ،އެޑްވެންޗަރ ޓުރޒަމް ،ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް އަދި މެޑިކަލް
މގެ ގޮތުން ގެސްޓްހައުސް ޓޫރި ަ
ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތުކުރު ު
ޓޫރިޒަމް ތަރަޢްޤީކުރުން.



ނ
ޅގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަ ް
ށ  24ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރޕްލޭން ނިމުމަކަށް އައުމާއި ގު ި
ލ ް
 0221ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަ ަ
ގގޮތުން ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯއާއި ގުޅުވައިގެން  25ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލައި
ބައްޓަންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމު ެ
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިއުން.



ރިޒޯޓްތަކުގެ ބައުންޑަރީ ޑީމާރކޭޝަންގެ މަސައްކަތް.



މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބިންތައް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
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ބލެހެއްޓުން.
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ެ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް


ނެޝަނަލް ރެޒިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ (އެން.އާރު.އާރު) މޮނިޓަރކުރުން.



އ
ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަ ް
ރ
ވހު ި
ނ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުދެ ި
މޝްވަރާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި  0202ވަ ަ
އ ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ަ
ނތައްތައް ރާވަ ި
ފާހަގަކޮށް ،އެކަ ް
އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުން.



މތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
އައިލެންޑްސް .އެމްވީ ވެބްސައިޓަށް ބޭނުންވާ މައުލޫ ާ



ރިސޯޓްތަކުގެ ބައުންޑަރީ ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.



ރަށުފަތުރުވެރިކަން

ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި،

މިނިސްޓްރީގެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ޓީމްއިންކުރާ

ދަތުރުތަކުގެ

އަލީގައި

ރަށްރަށުގެ

ނ
ބނުންވާނެ ތަމްރީ ް
ފރާތްތަކަށް ޭ
ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ނންގެ ތަރައް ީ
ނ އަދި ރަށުގެ އަންހެ ު
ކައުންސިލްތަކަށާއި ،ޒުވާނު ް
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.


ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ކޮންމެ ރަށަކަށް ބްރޭންޑިންގ ކޮންސެޕްޓެއް އެކުލަވާލައި އެރަށެއް
ބްރޭންޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.



ލޕް ޑެސްކްގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ކޯވިޑް 29-ހާލަތާއި ގުޅިގެން ސިޓުއޭޝަން މޮނީޓަރިންގ އަދި ހެ ް



ށ
ކ ް
ނންވާ ތަމްރީން ކައުންސިލްތަ ަ
ފތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް ބޭ ު
ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި ަ
ފޯރުކޮއްދިނުން.



ލާމު އަތޮޅުގައި ރަށު ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ ރަށަކަށް
ހާއްސަ ވާހަކަތަކެއް ތައްޔާރުކުރެވި ބްރޭންޑްއެއް އެއް އުފެއްދުން.



ލާމު އަތޮޅުގެ ވަސީލަތަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފެއްދޭ ޕެކޭޖްތައް ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އިސްތިހާރު ކުރުން.



ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ގާއިމްކުރުށްޓަކާއި ބޭނުންވާ ދިރާސާ ކުރުމާއި އެކު ،އިމާރާތައް ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތަކާއި އެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ހިއްސާކުރުން.



ގ މައުލޫމާތާއި ،އެ ހަރަކާތްތަކުން ދަސްވެފައި ހުރި ފިލާވަޅުތަކުގެ
ރީއިމޭޖިނިންގް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކު ެ
އިތުރުން،

އގައި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ ް

ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ރިޕޯޓެއް

ތައްޔާރުކުރުން.


ރީއިމޭޖިނިންގް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ،އެ ހަރަކާތްތަކުން ދަސްވެފައި ހުރި ފިލާވަޅުތަކާއި،
ނތާއެއް ބޭއްވުން.
ޢލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަހާސި ް
އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި މި ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގިދާނެ ގޮތުގެ މަ ު

 .22.0އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރާ މަސައްކަތް
ޅ ކޯސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަން ޕްލޭން ވަޒަން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތައް ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ރަށްރަށާއި ،ރިސޯޓްތައް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުށަހެ ޭ
ޅ
ތން ހުށަހަ ާ
ގ އިތުރުން ތިމާވެށްޓާއި ގުޅޭގޮ ު
ށޓާއި ގުޅުންހުރި އެކި އެކި މަޝްރުޢޫތައް ބަލާ ހުއްދަދިނުމު ެ
ކުރުމާއި ހުއްދަދިނުން ،ތިމާވެ ް
ށ
ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ ،އިތުންވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަ ް
48

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ށ
ނނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބެލުމަ ް
ށޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާ ޫ
ދނީ ތިމާވެ ް
ގކޮށް ހިންގަމުން ަ
ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައް ީ
ނއެވެ.
ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުން ހިމެ ެ
 0202 .22.3ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަރަންމަންޓް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް:
ދ
ނން ހުށަހަޅާ ކޯސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށް  25ތަނަކަށް ހުއް ަ
 .1ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަ ު
ދީފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  08ފަރާތަކަށް ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމް ގާއިމްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.
 .2ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް އަދި މިސިނާއަތުގައި ހިންގަމުންދާ ރިޒޯޓުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ
ބލައި ޗެކްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  20ތަނެއް މޮނިޓަރކޮށް ަ
ހރި ޝަކުވާ/މައްސަލަތައް ބަލައި
ށޓައީ ގުޅުން ު
ނ ހުށަހަޅާ ތިމާވެ ް
ނތަނާއި ގުޅިގެ ް
ޔށްދީފައިވާ ތަ ް
 .3ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއް ަ
ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުނެވެ .މިގޮތުން  42ފަރާތަކުން  20ފަރާތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 2
ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރެވި  6ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.
ށ
 .4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް މޫދަ ް
ހ ޤަވާއިދު" އިސްލާހު ގެނައުނެވެ.
އޅުން މަނާކޮށް "ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާބެ ޭ
ނޭޅުމަށް ބާރުއަޅާ މޫދަށްކުނި ެ
އިސްލާހު ގެޒެޓް ކުރެވުނީ  00ޑިސެންބަރު  0202ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ދ
އ ި
ކލައިމެޓްޗޭން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ަ
އފް އެންވަޔަރަނަމަންޓްް ،
 .5ސަރުކާރުގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ ޮ
އެންވަޔަރަނަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އެކްލަވާލާ ވިލަރެސް ކުރަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ސްޓޭކް ހޯލްޑާރ
ވކްޝޮޕް ތަކުގައި މިމިނިސްޓްރީ ތަމްސީލްކުރެވުނު.
ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި މިފަދަ ޯ
 .6ނޫރާއްޖެ ޕޮރްގްރާމް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިލަރެސް ކުރުން .އަދި މި ޕޮރްގްރާމްގައި ހިމެނޭ ޑާޓާ ޝެއަރިން އެގްރިމެންޓްގައި
މިމިނިސްޓްރީއިން ސޮއިކުރުން.
ގ
ތކާއި ތަންތަން ހިމާޔަތް ކުރުމު ެ
 .7ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ސިފަތައް ލިބިފައިވާ ސަރަހައްދު ަ
މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަނަމަންޓާ ގުޅިގެން ވިލަރެސް ކުރުން.
އފް
ފއިވާ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ ޮ
ނނާ ަ
 .8ސަރުކާރުގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ކުރަން ނި ް
ރސް ކުރުން.
އެންވަޔަނަމަންޓާ ގުޅިގެން ވިލަ ެ
 .9މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި އިވެންޓް ތަކާއި ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .22އައިއެޗްއާރް ސެކްޝަން
ނ ުޓ ް
ނ ކުރާ މަސައްކަތް
 .22.2އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސްއެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްު ،ޔ ި
ފތު އެކިއެކި
ފން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ތަ ާ
ހ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަ ު
މި ޔުނިޓުން ކުރަންޖެ ޭ
ޅ
މއިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހުށަހަ ާ
އނަލްއަގްވާމީ ޖަ ް
ތށް ހޯދުމާއި ބަ ި
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ަ
ރން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އިންސާނީ
އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތު ު
ހންގުން ހިމެނެއެވެ.
ވަސީލަތް އިތުރު ކުރުމަށް ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައް ރާވާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި،
ނ ހުށަހަޅާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކު ް
މަސައްކަތް ކުރުން.
އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަނސް ،ޔުނިޓުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަފްސީލް:
 .2އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕްލޭނިންގް އެންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޓރެޓެޖީތަކާއި ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި
ރމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސް ް
ނސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކު ު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އި ް
ތންފީޒްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ޕްލޭންތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ަ
 .0ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުން
ނ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އެހީތެރިކަ ް
މ ޖަމްއިއްޔާއިތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ނވާ ފަންޑް ،އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދުމާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއެކު އޮންނަ އެކިއެކި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ބޭނު ް
ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 0202 .22.0ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަނސް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު
ކަންތައްތައް.
އހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ދިވެހި ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކަން
 .2ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް ދިވެހީން ަ
އިތުރުކުރުމަށާއި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްތައް:


ރިސޯޓު ތަކުގައި ހުކުރު ކުރާނެ ޚަތީބުން ތަމްރީނު ކުރާ ކޯސް

މޒުކޮށްގެން ހިންގި މިޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއީ މިމިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކަށް އަ ާ
ނ
ލ ް
ގންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި  88ރިޒޯޓް އަދި  2ހޮޓެ ު
ވ .އޮންލައިން ކޮށް ކުރިއަށް ެ
ވހެ ެ
ކޮށްފައިވަނީ  20ޑިސެންބަރު  0202ވީ ބުދަ ދު ަ
 208ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ކުރު ކޯހުގެ މަޤްސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުގައި ބަންގި ގޮވުމާއި ޚުތުބާ ކިޔުމާއި
މވެ28 .
އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ފަރްޟު ފަސް ނަމާދު އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރާ ސުންނަތް ނަމާދު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ބަޔަކު އުފެއްދު ެ
ގ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ.
ސޓްފިކެޓް ދިނުމު ެ
އންލައިން ެ
ޗ  2އިން 5އަށް ޮ
އޭޕްރިލް  0202ގައި ވަނީ ބެ ް

ހލައިގެން
 9ބެޗަށް ބަ ާ

އވަނީ 28
ނވެފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފަ ި
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި  81ދަރިވަރުން ދަސްވެ ި
ޑިސެންބަރު  0202ގައެވެ.


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލެވްލް  3ކޯސް

ނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް
މނާމާގެ ދަށު ް
ފހު ު
ރ  0202ގައި ކުރެވުނު ަ
ލ ޔުނިވާސިޓީއާއެކު  22ފެބްރުއަ ީ
މިމިނިސްޓްރީއާއި ނޭޝަނަ ް
ނ ހިމެނެއެވެ .އެގޮތުން މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޯސްތަކަށް  6ރިޒޯޓަކުން 05
ބޭނުންވާ ދިވެހީން ތަމްރީންކުރު ް
ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.


ސެޓްފިކެޓް  3އިން ޕެޓިސަރީ ( 26މަސް)



ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖް އޮޕަރޭޝަންސް ( 26މަސް)



ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް ( 26މަސް)



ސެޓްފިކެޓް  3އިން ހައުސްކީޕިންގ އޮޕަރޭޝަންސް ( 26މަސް)
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ރިޒޯޓުގެ ނަން

ކޯސް

ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް

0

ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް

ކަނދޮޅު މޯލްޑިވްސް

2

ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް

ފުޝިފަރު މޯލްޑިވްސް

1

ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް

ސަފަރީ އައިލެންޑު ރިޒޯޓް އެންޑް ސުޕާ

5

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް

4

ސެޓްފިކެޓް

3

އިން

ޑ
ފު ް

އެންޑް

ބެވެރޭޖް

އޮޕަރޭޝަންސް
ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް
ސެޓްފިކެޓް

3

އިން

ޑ
ފު ް

އެންޑް

ބެވެރޭޖް

އޮޕަރޭޝަންސް
ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް
ސެޓްފިކެޓް  3އިން ހައުސްކީޕިންގ އޮޕަރޭޝަންސް
ޑައިމަންޑްސް

އަތުރުގާ

ބީޗް

އެންޑް

6

ވޯޓަރ ވިލާސް


ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް
ސެޓްފިކެޓް  3އިން ހައުސްކީޕިންގ އޮޕަރޭޝަންސް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގި އީ.އެޗް.އެލް ޕްރޮގްރާމް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގި ކުރު އީ.އެޗް.އެލް

ވ
ޕްރްގްރާމް ބޭނުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގާއި ހަރަކާތްތެރި ާ

މނެއެވެ .ވާޗުއަލް ކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމުގެ
ބނުންވާ ސޮފްޓް ސްކިލްސްތައް އަންގައިދިނުނުން ހި ެ
ފަރާތްތަކަށް ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޭ
މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

52



ބޭސިކްސް އޮފް ބޮޑީ ލެންގުއޭޖް



ޑެލިވަރީނގް އެކްސެލެންސް އޮފް ގެސްޓް އެކްސްޕީރިއެންސް



އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން ވިތް ސްޓާފް



އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓޫ ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް



އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓޫ ލީޑާރޝިޕް



ހޮސްޕިޓާލިޓީ ،ހައިޖީން އެންޑް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ (ޕޯސްޓް ކޮވިޑް )29



ޑެލަވަރީންގް ޕެޝަނޭޓް ސަރވިސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ކޯސް
ބޭސިކްސް އޮފް ބޮޑީ ލެންގުއޭޖް

9

ޑެލިވަރީނގް އެކްސެލެންސް އޮފް ގެސްޓް

22

އެކްސްޕީރިއެންސް
އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން ވިތް ސްޓާފް
އިންޓްރޮޑަކްޝަން

ޓޫ

23
6

ހސްޕިޓާލިޓީ
ޮ

މެނޭޖްމަންޓް
އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓޫ ލީޑާރޝިޕް

01

ޑ
ހޮސްޕިޓާލިޓީ ،ހައިޖީން އެން ް

6

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ (ޕޯސްޓް ކޮވިޑް
)29
ޑެޅަވރީންގް ޕެޝަނޭޓް ސަރވިސް


3

ބިދޭސީ ދަރިވަރުން އިންޓާރންސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ "އިޢުތިރާޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކްޝަނުން ވަނީ  13ބިދޭސީ އިންޓާރންސް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ "އިޢުތިރާޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން
ދޫކޮށްފައެވެ .މީގެކޮންމެ ބިދޭސީ އިންޓަރންއަކަށް ދެދިވެހިން

ތަމްރީން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައެވެ .ޖުމްލަ  05ދިވެހި

މގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައެވެ.
ށ ވަނީ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަ ު
ދަރިވަރުން ތަ މްރީން ކުރާގޮތަ ް

ރ
ޔމަކީ ބޭ ު
މ ޢިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލި ު
ި

ށ ހުށަހަޅާ،
ނޝިޕް އަދާކުރުމަށް އެދި ރިޒޯޓަ ް
ވރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޓަރ ް
ޔުނިވާރސިޓީ ތަކުގައި ތަޢުލިމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ބިދޭސީ ދަރި ަ
ރިޒޯޓްއިން އެއްބަސްވުމުން ،އެންމެ ގިނަވެގެން  6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ދޫކުރާ ސްޕެޝަލް ވިސާއަށް
މިމިނިސްޓްރީ އިން ދޫކުރާ ލިޔުމެކެވެ.


 25ވަނަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެގްޒެކެޓިވް ޓުރެއިނިންގް އޮން ޓުއަރިޒަމް ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓެޖީ
ނ
ޕްރޮގްރާމް 25 ،އިން  28އޮކްޓޫބަރު  ،0202ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއު ް

 25ވަނަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެގްޒެކެޓިވް ޓުރެއިނިންގް އޮން ޓުއަރިޒަމް ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓެޖީގެ ތީމަކީ
އވެ .މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ރާވާލެވިފައިވަނީ
ނޝަނލް ލޯންގޓާމް ސްޓްރެޓަޖީ" ެ
"ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް އޭޒް ދަ ނޭޝަނަލް އެންޑް އިންޓަރ ޭ
ށ ޚާއްސަކޮށްފައެވެ .މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އިސްކަންދެވިފައިވަނީ ޤައުމީ އަދި އެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕޮލިސީ ބޭފުޅުންނާއި މެނޭޖަރުންނަ ް
މަންޒިލެއްގެ

ލެވެލްގައި

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ

ހަރުދަނާ

އޭޝިއާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ޕޮލިސީތަކާއި

ސްޓްރަޓަޖީތައް

މެމްބަރު

ޤައުމުތަކުން

އެޤައުމެއްގައި

ޕެސިފިކް

އެކުލަވާލުމަށެވެ.
ކާމިޔާބުކަމާއެކު

އެގޮތުން،
ތަޖުރިބާ

މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ކުރެވިފައިވާ

އެތެރޭގެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް ޙިއްސާ ކުރިއެވެ .އަދި މި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ޚިޔާލު ހޯދައި ބިނާކުރަނިވި
ކ
ޔގެ އެ ި
އގެ ގޮތުގައެވެ .އެގޮތުން ދުނި ޭ
ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ބަހުސްކުރެވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވިފައިވަނީ ހައިބްރިޑް އިވެންޓެ ް
53

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ސރީލަންކާ،
ް
ގނިސްތާން،
ނގްލަދޭޝް ،އަފް ާ
ޤއުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ،އިވެންޓަށް  6ޤައުމަކުން (ބަ ް
ކަންކޮޅުތަކުން މުޅިއެކު ަ 05
މޮންގޯލިއާ ،އިރާން ،އަދި ނޭޕާލް) ވަނީ އަމަލީގޮތުން މިޓްރެއިނިންގައި ބައިވެރިވެފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ  25އޮކްޓޯބަރ
 0202އިން  28އޮކްޓޯބަރ  0202އަށް ޕެރަޑައިސް އައިލަންޑް ރިޒޯޓް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.
މ ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ޕްރޮގްރާމް
 25ވަނަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެގްޒެކެޓިވް ޓުރެއިނިންގް އޮން ޓުއަރިޒަ ް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ  4ސެޝަންގެ މައްޗަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ކޮންމެ ސެޝަނެއްގައިވެސް އެތެރޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ
މައުޟޫއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތާއި މުއްސަދި ޙިޔާލުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކުރެވުނެވެ .ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޓެކްނިކަލް ޓުއަރއެއްވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި ޓުއަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށު
ނ ބައިވެރިންވަނީ ކ .ހުރާއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
ފަތުރުވެރިކަން ދައްކާލުމުގެ ގޮތު ް


ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ޓޫރިޒަމް އޮންލައިން އެކަޑަމީ ސްކޯލަރޝިޕް
ދާއިރާއިން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ޒުވާނުން

ތަމްރީން

އ
ކުރުމަށާ ި

ކޮވިޑް29-

އިން

ވރިކަމުގެ
ފަތުރު ެ

ދާއިރާއަށް

ލިބުނު

ނ
ގެއްލުމު ް

އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ އާއި މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ތަޖުރިބާ އުގެނި ހިއްސާކުރުމަށްޓަކާ
ނ
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ޓޫރިޒަމް އޮންލައިން އެކެޑީމީއެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ .މި އޮންލައިން އެކެޑީމީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން  52ޒުވާނު ް
ށ
"އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ޓޫރިޒަމް – އިންޑަސްޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް" މެސިވް އޯޕަން އޮންލައިން ކޯސް ( )MOOCގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ޓ ސެކްޓަރ 02 ،ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަދި
ފުރުސަތު ވަނީ ދިވހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައެވެ .އަދި މި  52ފުރުސަތު ބަހާލާފައިވަނީ  02ޕްރައިވެ ް
 22އެކެޑޭމިއާ އަށެވެ.


ނވާ " އިޢުތިރާޒެއް ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
ޕްރީ އޮޕެނިންގް ކޯޓާގެ ދަށުން ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނު ް

ޢތިރާޒެއް
ށ ޕްރީ އޯޕެނިންގ ކޯޓާގެ "އި ު
ކ ް
އ ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ  26ރަށަ ަ
ގތުގަ ި
ނ އިން ވަނީ ރިޒޯޓެއްގެ ޮ
މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކްޝަ ް
ނެތް" ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައެވެ.
ނ
ރަށުގެ ނަ ް

#

އަތޮޅު

ތ
ބާވަ ް

ހުޅުވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

ލީސް ހޯލްޑަރ

އެނދު

ތާރީޙް
 1ވަށުގިރި

ވ

ރިޒޯޓް

 29ޖަނަވރީ 0202

82

ވަށުގިރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 2ކޮތައިފަރު

ރ

ރިޒޯޓް

 08ޑިސެމްބަރު 0202

262

އން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބެލެންޓަ ި

 3މާމިގިލި

ރ

ރިޒޯޓް

 32ޑިސެމްބަރު 0202

020

އަޙްމަދު ވަޙީދު A034402,

ށ
 4ބޮޑުފު ި

ރ

ރިޒޯޓް

 02ޖުލައި 0202

212

އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(4°14’58.49” 5

ކ

ރިޒޯޓް

 05ސެޕްޓެމްބަރު 0202

052

އަމީންގިރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް

N
”73°21’59.75
54

ލިމިޓެޑް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
)E
4°18°’30.98” 6

ކ

ރިޒޯޓް

 04އޮކްޓޫބަރު 0203

610

ޕްރޮމޮނަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

N 73°30’13.65

 .0މިމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒިފުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށާއި ،ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ
ނފެރެންސް ،ޓްރެއިނިންގ ،ކޯސް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް:
އިންޓާރނޭޝަނަލް ސަމިޓް ،ކޮ ް
ވާޗުއަލް/
#

ޖަލްސާ/ޓްރެއިނިންގ/ވޯކްޝޮޕް

ބޭއްވި ފަރާތް

223ވަނަ ސެޝަން އޮފް ދި

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.

އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލް

އޯ

ބޭއްވި ތާރީޙް

ބޭއްވި ޤައުމު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ހައިބްރިޑް/އަމަލީ

ބޭފުޅުން

ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

1

29-28
ޖަނަވަރީ
0202

ޑރ .އަބްދުﷲ މަޢުސޫމް
މެޑްރިޑް،

 /މިނިސްޓަރ

އަމަލީ ގޮތުން

ސްޕެއިން

އފއ .ފަޒީލާ ޢަލީ /

ހާޒިރުވެގެން

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޔުނައިޓެޑް ވިމެން
އޮންލައިން ޓްރެއިނިންގ
ކޯސް އޮން ވިމެންސް
2

އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަރމަންޓް
އިން ދި ޓޫރިޒަމް

އފއ .މަރިޔަމް ލުބްނާ
އައި.އޯ.ރާ

02-28
މެއި 0202

-

ސެކްޓަރ އޮފް ދި

އަޙްމަދު /
އިންޓަރނޭޝަނަލް

ވާޗުއަލް

ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

އިންޑިއަން އޯޝިއަން ރިމް
ރީޖަން
ޑރ .އަބްދުﷲ މަޢުސޫމް
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

 /މިނިސްޓަރ

ރީޖަނަލް އޮފީސް ފޯ ދި

އފ .އިބްރާހިމް ފަރުހާދް

މިޑިލް އީސްޓު 41،ވަނަ

3

ރީޖަނަލް ކޮމިޝަން ފޯ

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

01-06

ސައުދީ

 /ސީނިއަރ ޕޮލިސީ

އަމަލީ ގޮތުން

މެއި 0202

އަރަބިއްޔާ

ޑިރެކްޓަރ

ހާޒިރުވެގެން

ދި މިޑިލް އީސްޓު،

އފއ .ޝުކުރާނާ

ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީ ސަމިޓް

މުޙައްމަދު  /ލީގަލް
އޮފިސަރ

55

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އފ .އަލީ ޝިނާން /
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް

22ވަނަ އައިއެފްޓީއެމް

އފއ .ފާތިމަތު ސާއިރާ

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ
4

ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ފޯ
ދި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

23-22
ޖޫން 0202

 /ސްޓޭކްހޯލްޑަރ
-

ރިލޭޝަންސް

ވާޗުއަލް

އފ .އަބްދުﷲ އިޔާޒް /

އައިލެންޑް މެމްބަރ

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ސްޓޭޓްސް

އފއ .ފާތިމަތު
މައިޝަން /ޕްލޭނިންގ
އޮފިސަރ

ޕާޓާ އިންވިޓޭޝަން ޓު
5

ކޯވިޑް 29-ޑެސްޓިނޭޝަން
ރިކަވަރީ އިންސައިޓްސް

21
ޕާޓާ

0202

އެކްސްޗޭންގް  -ސެޝަން
ކޮމްސެކް 28ވަނަ އެނުއަލް
ކޯޑިނޭޝަން

6

މީޓިންގ އޮފް ދި

އޮގަސްޓް

05-04
ކޮމްސެކް

އޮގަސްޓް

32
7

ގ
މީޓިން ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް

އޮގަސްޓު –

އިކޮނޮމިކް

24

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސެޕްޓެމްބަރު
0202

ގްލޯބަލް އެޗް.އާރް

މާކަސް އީވާންސް

އެކްސެލެންސް

ސިންގަޕޯރ

ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ޑޭ 0202

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

8

-

 /ސީނިއަރ ޕޮލިސީ

ވާޗުއަލް

ޑިރެކްޓަރ
ދުބާއި،
ޔުނައިޓެޑް
އަރަބި
އެމިރޭޓްސް

03-02
ސެޕްޓެންބަރު

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

އފ .އިބްރާހިމް ފަރުހާދް

0202

ކޮމްސެކް ވޯކިންގ ގްރޫޕް

ދުބާއި އެކްސްޕޯ ޕްރީ

-

އފއ .ފާތިމަތު ޝިފާ/

ވާޗުއަލް

-

0202

އފއ .ފާތިމަތު ނިލްފާ /
ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
އފ .ޢަލީ ޝިނާން /
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

އަމަލީ ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

ޖެނެރަލް
އފއ .މަރިޔަމް ރަޒިއްޔާ
 /އެޗް.އާރް.އޮފިސަރަ

ވާޗުއަލް

އފ .އަޙްމަދު އާތިފް /
01
9

ސެޕްޓެމްބަރ
0202

ވެސްޓް
އެފްރިކާ

މިނިސްޓަރ އޮފް
ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބް
އފ .އަޙްމަދު އަބީރު
އިސްމާޢިލް /

56

އަމަލީ ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
އފ .ނަޖުމުއްﷲ ޝަރީފް
 /ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
އފ .އަބްދުﷲ ތޯޙިރު /
ކޮމްޕަލައެންސް އޮފިސަރަ
25ވަނަ
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް

10

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

އެގްޒެކެޓިވް

ޕެރެޑައިސް

އފ .އަހްމަދު އަފްރާހް /

28-25

އައިލެންޑް

ރައީސް ،ނޭޝަނަލް

އޮކްޓޫބަރު

ރިޒޯޓް އެންޑް

ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން

0202

ސްޕާ،

އޮފް މޯލްޑިވްސް

ދިވިހިރާއްޖެ

އފ .ނިމާދު އިބްރާހިމް /

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

އަމަލީ ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

އެގްޒެކްޓިވް މެމްބަރ،
ގެސްޓް ހައުސް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
މޯލްޑިވްސް
ޑރ .އަބްދުﷲ މަޢުސޫމް
 /މިނިސްޓަރ
އފއ .ފާތިމަތު ނިލްފާ /
ޕާމަނަންޓް ސެކްރަޓަރީ
އފ .ޢަލީ ޝިނާން /
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ދުބާއި އެކްސްޕޯ 0202

11

މިނިސްޓްރީ އޮފް

01-29

އިކޮނޮމިކް

އޮކްޓޯބަރ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

0202

ދުބާއި،
ޔުނައިޓެޑް
އަރަބި
އެމިރޭޓްސް

ޖެނެރަލް
އފ .ޢަލީ ރައްޒާން /
ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ
އފ .މުހައްމަދު ޙުއްސާން
 /ސީނިއަރ ޕޮލިސީ
ޑިރެކްޓަރ
އފއ .ފަޒީލާ އަލީ /
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އފއ .މިލްނާ އަބްދުލް
މުހްސީން /

57

އަމަލީ ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ

އފއ .ފާތިމަތު އަޖުފާން
 /ސީނިއަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ
އފ .އިޔާޒް ވަހީދު /
އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް
މެމްބަރ ،މޯލްޑިވްސް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ
އފ .އާދަމް ބަދުރުﷲ /
އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް
އެގްޒެކެޓިވް ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް
އފ .އަރުޝަދު
އަޝްރަފް  /ސީނިއަރ
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
އެފެއާޒް
ޑރ .އަބްދުﷲ މަޢުސޫމް
 /މިނިސްޓަރ
12

ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް

އެފްއައީއައީ

ވ
އިނިޝިއޭޓި ް

ޓ
އިންސްޓިޓިއު ް

08-06

ރިޔާދް،

އފ .މުހައްމަފް ކުސާން

އޮކްޓޫބަރު

ސައުދީ

 /ސީނިއަރ ޕޮލިސީ

0202

އަރަބިއްޔާ

ޑިރެކްޓަރ

އަމަލީ ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

އފއ .ފަޒީލާ އަލީ /
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
6ވަނަ
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

13

ވާލްޑް ފޯރަމް އޮން
ގެސްޓްރޮނޮމީ ޓޫރިޒަމް
58

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

32

އފ .އައްސަދު ރިޟާ /

އޮކްޓޫބަރު –

މިނިސްޓަރ އޮފް

20
ނޮވެމްބަރ
0202

ބްރޫގްސް،
މ
ބެލްޖިއަ ް

ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބް
އފ .އަބްދުﷲ ޝަރީފް /
ސީނިޔަރ އެގްޒެކެޓިވް

އަމަލީ ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ޑިރެކްޓަރ

އފއ .އައިމިނަތު މަނާލް
މުސްތަފާ  /ރީސާޗް
އޮފިސަރ
ޑރ .އަބްދުﷲ މަޢުސޫމް
 /މިނިސްޓަރ
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާޓް

14

0202

މ
ޑަބްލިއު.ޓީ.އެ ް

3-2

ލަންޑަން،

ނޮވެމްބަރު

ޔުނައިޓެޑް

0202

ކިންގްޑޮމް

އފއ .މަރިޔަމް
ޝަރުމީލާ  /ޑިރެކްޓަރ

އަމަލީ ގޮތުން

އފއ .ސަލްމާ އަލީ /

ހާޒިރުވެގެން

ސީނިއަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ
އފއ .އައިމިނަތް ނުޒްލާ

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ
ރީޖަނަލް ކޮންފޮރެންސް
15

އޮން ދި އެންޕަވަރމެންޓް
އޮފް ވިމެން އިން ޓޫރިޒަމް

ހަމީދު  /އެސިސްޓަންޓް

21-26
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

ނޮވެންބަރު

މެލޭޝިއާ

0202

އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދި

ޑިރެކްޓަރ
އފއ .ފާތިމަތު ނަސްމާ

ވާޗުއަލް

 /އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓީ
އޮޑިޓިންގް އޮފިސަރ

ޕެސިފިކް

އފ .އަޙްމަދު އާތިފް /
ކޮމްސެކް  31ވަނަ
ސީނިއަރ އޮފިޝަލް

16

މިނިސްޓަރ އޮފް

28-21
ކޮމްސެކް

ގ
މީޓިން ް

ނޮވެންބަރު

-

0202

ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބް
އިބްރާހިމް ފަރުހާދް /

ވާޗުއަލް

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ
ޑިރެކްޓަރ
އފ .އަޙްމަދު އާތިފް /

17

ކޮމްސެކް  31ވަނަ
މިނިސްޓީރިއަލް ސެޝަން

05-04
ކޮމްސެކް

ނޮވެންބަރު
0202

މިނިސްޓަރ އޮފް
ލ
އިސްތާންބު ް

ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބް

އަމަލީ ގޮތުން

 ،ތުރުކީ

އިބްރާހިމް ފަރުހާދް /

ހާޒިރުވެގެން

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ
ޑިރެކްޓަރ

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ،

18

އެމަރޖިންގް ފުރޮމް ދި
59

ސ
ޑަބްލިއު.ޓީ.ޓީީ .

06
ނޮވެމްބަރު

-

ޑރ .އަބްދުﷲ މައުސޫމް
 /މިނިސްޓަރ

ހައިބްރިޑް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
0202

ކްރައިސިސް
އެންޑް ގިއަރިންގް ފޯ އަ
ސަސްޓެއިނަބަލް ފިއުޗަރ
ފޯ ޓޫރިޒަމް
ޕާޓާ ޑެސްޓިނޭޝަން

19

މާކެޓިންގް ފޯރަމް

06
ޕީ.އޭ.ޓީ.އޭ

ނޮވެމްބަރު

-

0202

ޑރ .އަބްދުﷲ މައުސޫމް
 /މިނިސްޓަރ

ވާޗުއަލް

ޑރ .އަބްދުﷲ މައުސޫމް
 /މިނިސްޓަރ
04ވަނަ
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

20

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ

32

އފ .ހަސަން ސޯބިރު/

ނޮވެމްބަރު

އެމްބެސަޑަރ އޮފް

– 23

ސްޕެއިން

މޯލްޑިވްސް ޓޫ ބެލްޖިއަމް

ޑިސެމްބަރު

އފއ .ފާތިމަތު ނިލްފާ /

0202

ޕާމާނަންޓް ސެކްޓަރީ

އަމަލީ ގޮތުން
ހާޒިރުވެގެން

އފއ .ފަޒީލާ ޢަލީ /
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
ޑރ .އަބްދުﷲ މައުސޫމް
 /މިނިސްޓަރ
ރަސް އަލް
ގްލޯބަލް ސިޓިޒަންސް

21

ފޯރަމް

ޖީ.ސީ.އެފް

23-20

ޚައިމާ،

ޑިސެމްބަރު

ޔުނައިޓެޑް

0202

އަރަބި
އެމިރޭޓްސް

އފ .އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
 /ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

އަމަލީ ގޮތުން

އފއ .ފާތިމަތު ނިއުޝާ

ހާޒިރުވެގެން

 /ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
ޑިރެކްޓަރ
އފއ .އުސާ އިބްރާހިމް /
ލީގަލް އޮފިސަރ
އފއ .ހައްވާ ނަދްރާ /

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް
ވޯކްޝޮޕް އޮން

22

މެޝަރިނގް
ދި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އޮފް
ޓޫރިޒަމް
60

ސީނިއަރ

25-24
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

ޑިސެމްބަރު
0202

-

އެޑްމިނިސްޓްރެޓިވް
އޮފިސަރ
އފއ .ހަސާނާ ހަސަން /
ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

ވާޗުއަލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ލޯންޗިންގ އޮފް ދި ވައިޓް
ޕޭޕަރ އޮން ސޭފްޓީ

23

އެންޑް ސެކިއުރިޓީ

އފއ .ފާތިމަތު ނާޒިޔާ/

25
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ

ޑިސެމްބަރު

އިން ޓޫރިޒަމް

-

0202

ޑިރެކްޓަރ
އފއ .މަލަކާ އަބްދުލް

ވާޗުއަލް

ހަމީދު  /ޑިރެކްޓަރ

 0200 .22.3ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންއިން ކުރަން
ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 .2ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި ،މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން
އިތުރުކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް


ނޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
(ހ) އިންޓާރ ް



(ށ) ސްކޫލް ވިޒިޓް ޕްރޮގްރާމް



ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަޙްލުވެރިކުރުވުމެ ދަތުރުތައް



މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތް ޗެލެންޖް 2000



ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ޖޮބް ފެއަރ



އަތޮޅު ރޯޑްޝޯ އިންތިޒާމްކުރުން

 .0މިމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒިފުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށާއި ،ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އިންޓާރނޭޝަނަލް ސަމިޓް ،ކޮންފެރެންސް ،ޓްރެއިނިންގ ،ކޯސް އަދި ފެއަރ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް


ދުބައީ އެކްސްޕޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް 22 ،އިން  25ޖަނަވަރީ  ،0200ދުބާއީ ،ޔޫ.އޭ.އީ



ފިތޫރް 29 ،އިން  03ޖަނަވަރީ  ،0200މެޑްރިޑް ،ސްޕެއިން



ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް 28 ،އިން  22ފެބްރުއަރީ  ،0200ތުރުކީ



ބ ިއި ،އ ް
އޯޓީއެމް 29 ،އިން  22ފެބްރުއަރީ ު ،0200މ ްމ ާ
ނ ިޑ ާއ



ސައުތް އޭޝިއާ ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ 26 ،އިން  28ފްބްރުއަރީ  ،0200ނިއުދިއްލީ ،އިންޑިއާ



ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ޕްރެކްޓިކަމް 28 ،އިން  00ފެބްރުއަރީ  ،0200މެޑްރިޑް ،ސްޕެއިން



އން  24މާރޗް  ،0200މޮސްކޯ ،ރަޝިއާ
ލަގްޝަރީ ޓްރެވަލް މާޓްި 23 ،



ނ
އައިޓީބީ ބާލިން 29 ،އިން  23މާޗް  ،0200ބާލިން ،ޖާރމަ ީ



ލންޑް
ޕާޓާ އެޝިއާ ޕެސިފިކް ޔޫތް އެންޑް ސަސްޓައިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ވޯކްޝޮޕް 24 ،އިން  26މާޗް  ،0200ބެންގްކޮކް ،ތައި ެ



މޓް 24 ،އިން  26މާޗް  ،0200މޭނީލާ ،ފިލިޕީންސް
ޑަބްލިއު.ޓީ.ޓީ.ސީ ގްލޯބަލް ސަ ި



ނޓް އެންޑް ސަސްޓައިނިބިލިޓީ ސަމިޓް 02 ،އިން  03މާޗް  ،0200ސޭން ޖުއާން ،ޕުއޭޓޯ ރީކޯ
ޑަބްލިއު.ޓީ.ޓީ.ސީ އިންވެސްޓްމަ ް

61

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202



ޕާޓާ އެނުއަލް ސަމިޓް  02 ،0200އިން  04މާޗް  ،0200ރަސް އަލް ހައިމާ ،ޔޫ.އޭ.އީ



ޔޫ..އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ސިލްކް ރޯޑް ޓޫރިޒަމް 06 ،އިން  01އޭޕްރިލް  ،0200ކަސޭރީ ،ތުރުކީ



އޯ..އައި.ސީ ކޮމްސެކް ވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ 06 ،އިން  08އޭޕްރިލް  ،0200އިސްތާންބުލް ،ތުރުކީ



އަރަބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް 26 ،އިން  29މޭ  ،0200ދުބާއީ ،ޔޫ.އޭ.އީ



ޕރޮގްރާމް 25 ،އިން  00މެއި  ،0200މަކާއޯ ،ޗައިނާ
 20ވަނަ އައި.އެފް.ޓީ.އެމް ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ޓްރެއިނިންގ ް



ޔ ް
ރ ާ
ދ،
ރީޖަނަލް ކޮމިޝަން ފޯރ ދި މިޑްލް އީސްޓް ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީ ސަމިޓް 06 ،އިން  01މެއި ި ،0200
ބ ްއ ާ
ދ ައ ަ
ަ
ޔ
ރ ި
ސ ުއ ީ



ޕާޓާ އެޑްވެންޗަރ ޓްރެވަލް އެންޑް ރެސްޕޯންސިބަލް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް 06 ،އިން  08މެއި  ،0200ކޮޓަކިނާބަލޫ،
މެލޭޝިއާ



ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ވޯލްޑް ފޯރަމް އޮން ގޭސްޓްރޮނޮމީ ޓޫރިޒަމް 23 ،އިން  25ޖޫން  ،0200ނާރާ ،ޖަޕާން



ޑ
ޕާޓާ އެކަޑެމީ-އެޗް.ސީ.ޑީ 06 ،އިން  08ޖޫން  ،0200ބެންގްކޮކް ،ތައިލެން ް



ލ
ގްލޯބަލް ޔޫތް ޓޫރިޒަމް ސަމިޓް 01 ،ޖޫން އިން  20ޖުލައި  ،0200ސޮރެންޓޯ ،އިޓަ ީ



ސީ..އެސް.އޭ /ސީ.އޭ.ޕީ  24އިން  28ޖުލައި  ،0200ދިވިހިރާއްޖެ



ޔޫ..އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ މޭޔާސް ފޯރަމް ފޯރ ސަސްޓައިނަބަލް އާބަން ޓޫރިޒަމް 28 ،އިން  22ޖުލައި  ،0200ޕޯޓޯ ،ޕޯޗުގަލް



ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ފެއަރ 09 ،އޮގަސްޓް އިން  22ސެޕްޓެންބަރު  ،0200ނިއު ދިއްލީ ،އިންޑިއާ



ޕާޓާ ޓްރެވަލް މާޓް 23 ،އިން  25ސެޕްޓެންބަރު  ،0200މަކާއޯ ،ޗައިނާ



ކިންގްޑޮމް ބިޒްނަސް އެންޑް ލަގްޝަރީ ޓްރެވަލް 02 ،އިން  00ސެޕްޓެންބަރު  ،0200ރިޔާދް ،ސައުދީއަރަބިއްޔާ



ރު ،ތ ު
ނ ާކ ާ
 28ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ކޮމްސެކް ޓޫރިޒަމް ވޯކިންގ ގްރޫޕް 03 ،އިން  04ސެޕްޓެންބަރު ަ ،0200އ ް
ކ
ރ ީ



 25ވަނަ ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން 00 ،އިން  05ސެޕްޓެންބަރު ،އޮސާކާ ،ޖަޕާން



ބ ު
ނ ަ
ސ ްޕ ެޓ ް
ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ޑޭ ެ 01 ،0200
ރ 0200



ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެގްޒެކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓަޖީ 20 ،އިން 24
ސއުތް ކޮރެއާ
އޮކްޓޫބަރު  ،0200ޖެއިންަ ،



ލި ،އ ް
ނ ިޑ ާއ
ނ ުއ ިދ ްއ ީ
މައިސް އިންޑިއާ އެންޑް ލަގްޝަރީ ޓްރެވަލް ކޮންގްރެސް 25 ،އިން  26އޮކްޓޫބަރު ި ،0200



ޔޫއައިޓީއެމް 26 ،އިން  28އޮކްޓޫބަރު  ،0200ޔޫކްރެއިން



އައިޓީބީ އޭޝިއާ 29 ،އިން  02އޮކްޓޫބަރު  ،0200ސިންގަޕޯރ



އ
ޓރެވަލް މާޓް 25 ،އިން  21ނޮވެންބަރު  ،0200މެލޭޝި ާ
ނލް ް
މެލޭޝިއާ އިންޓަރނޭޝަ ަ



ނ ިއ ެޓ ްޑ ިކ ް
ނު ،ޔ ަ
ނ ަޑ ް
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާޓް 21 ،އިން  29ނޮވެންބަރު ަ ،0200ލ ް
ނ ްގ ޑ ޮ ްމ



ގަތަރު ޓްރެވަލް މާޓް 26 ،އިން  28ނޮވެންބަރ  ،0200ގަތަރު ،ދޯހާ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202



ރއާ
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ގްލޯބަލް އާރބަން ސަމިޓް 26 ،އިން  29ނޮވެންބަރު  ،0200ސޯލް ،ކޮ ެ



ނ
ނބަރު  ،0200ޝަންހާއީ ،ޗައި ާ
އައިޓީބީ ޗައިނާ 05 ،ނޮވެ ް



ބރު  ،0200ޕަޓާޔާ ،ތައިލެންޑް
ޕާޓާ ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގ ފޯރަމް 01 ،އިން  09ނޮވެން ަ



ނ
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ޕާޓާ ޓޫރިޒަމް ޓްރެންޑް އެންޑް އައުޓްލުކް 28 ،އިން  22ޑިސެމްބަރު  ،0200ގުއިލިން ،ޗައި ާ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .20ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 .20.2ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން އިން ކުރާ މަސައްކަތް


ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ސިނާއަތުގައި

މެދުވެރިވާ

އެންމެހާ

ޙާދިޘާތަކުގެ

ރެކޯޑް

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

އ
ބެލެހެއްޓުމާ ި

ޙިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.


ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ސިނާއަތުގައި

މެދުވެރިވާ

ޙާދިޡާތަކުން

ރއްކާތެރިވުމުގެ
ަ

ގޮތުން

ވއިލަންޖެހޭ
އެކުލަ ަ

އ
ސަލާމަތާ ި

ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.


ރކަމުގެ ސިނާއަތުގައި
ބއްޖެ ހިނދު ،އެކަން ފަތުރުވެ ި
ދވެރިވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލި ި
ގެއްލުން ދެނިވި ޙާދިޡާއެއް މެ ު
ނސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓްރީ
މ ި
ނނަށް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ި
ތކަށް އަންގާ ،ފަތުރުވެރި ް
ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތް ަ
ގ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެހެން ޑޭޓާބޭސްއެއް އެކުލަވައިލައި ،ޤަވާއިދުން
ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ތަންތަނު ެ
އަޕްޑޭޓްކުރުން.



އޒިފުން އަދާކުރަންޖެހޭ
ގެއްލުން ދެނިވި ޙާދިޡާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،މިނިސްޓްރީގެ މުވަ ް
ށ
މ ް
ހލުވެރިކުރުމަށާއި ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތު ަ
ދައުރުގެ ތަފްސީލް އެސް.އޯ.ޕީ އެއް އެކުލަވައިލައި ،އެކަމަށް އަ ު
 ،ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ރޫޓިން ޑްރިލް ރާވާ ،ހިންގުން.



ދސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ ،އެކަމުގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް،
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މެދުވެރިވެދާނެ ގެއްލުންދެނިވި ހާ ި
އިންޑަސްޓްރީގައި ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރަމްތައް ބަލާ ދިރާސާކޮށް ،ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އންސްޕެކްޝަން ރާވާ ހިންގާ ،އަދި އިންސްޕެކްޝަނާއި
ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަޅާ ،ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަށް ި
ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.



ގެއްލުންދެނިވި ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ފަތުރުވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ދާއިރާތަކާ ކުރަންޖެހޭ
ހ
މ ާ
ނވީހާވެސް ކުޑަ ކުރުމަށް ،ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެން ެ
ލބޭގެއްލު ް
މުޢާމަލާތްތައްކޮށްި ،
ތތައް ކުރުމާއި އެކަން ރާވައި ހިންގުން.
ފަރާތްތަކާއި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާ ު



ހދަންޖެހޭ ޑިޒާސްޓަރ
ނއަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ަ
ޙާދިޡާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސި ާ
ޖހޭ އުނިއިތުރު ގެނެސް،
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށްތޯ ބަލާ ،ގެންނަން ެ
ލޮގް ބެލެހެއްޓުން.
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ކުއްލި ޙާދިޡާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ހަދަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ހެދުން:

ވ
ދިމާވެދާނެ އަދި ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ޙާދިޡާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން  0202ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން ހަދާފައި ާ
ސަރކިއުލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
 )2ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ވިޔަފާރި

ހިންގާ

ތނުގެ
ތަން ަ

ހ
ނނަންޖެ ޭ
ހު ް

ސަލާމަތީ

އ
މިންގަނޑުތަކާ ި

ބެހޭ

އ
ޤަވާއިދުގަ ި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތައް ތަންފީޒުކޮށް ،އަމަލުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު  6މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް،
ލީގަލް ސެކްޝަނުން ނެރުނު ސަރކިއުލަގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ،އަދި ދެންނެވުނު ޤަވާއިދު އިތުރަށް މުރާޖާކުރުމަށް
ށ
ތ ް
އކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދުގައިވާ ނުކުތާތަކަށް އަމަލުކުރުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮ ަ
ނިންމާފައިވާތީ ،މިހާރު ޝާޢި ު
ފަސްކުރެވިފައިވާކަން އަންގާ ނެރެވުނު ސަރކިއުލާ.
ށ
 )0ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް އަމަލުކުރުމަ ް
ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ ނެރެވުނު ސަރކިއުލާ.
ށ
ނނަ ް
ކށް ،ފަތުރުވެރި ް
ށ ޒިޔާރާތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ޮ
 )3އާއަހަރާއި ދިމާކޮށް ،ރާއްޖެއަ ް
ނން އަޅާފައިވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހޭ ތަންތަ ު
ނރެވުނު ސަރކިއުލާ.
ތރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަންގާ ެ
ސަރވިސްއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް އި ު
 )4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މެދުވެރިވާ އެންމެހާ ޙާދިޡާތައް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު
ބަޔާންކޮށް ނެރެވުނު ސަރކިއުލާ.
 )5ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙާލަތައް ރިޢާއަތްކޮށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ސަލާމަތާއި
ހ
ތ ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ާ
ނނަށް ޙިދަމަ ް
މތިން ފަތުރުވެރި ް
ރައްކާތެރިކަމުގެ ލެވެލް މަތިކޮށް ،އެ އިދާރާގެ އެންގުމުގެ ަ
ތަންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް އަންގާ ނެރެވުނު ސަރކިއުލާ.
ނ ޤަވާއިދުން މޫސުން
 )6މޫސުން ގޯސްދުވަސްވަރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްކަންދީ ،ދަތުރުފަތުރު ރޭވުމުގެ ކުރި ް
ޓރީއަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އަންގާ ނެރެވުނު ސަރކިއުލާ.
ބަލާ ،ދިމާވާ ޙާދިޡާތައް މިނިސް ް
 )1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފީނުމާއި ފީނުމުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ބާބު  3ގެ ސެކްޝަން  23ގެ  2ވަނަ ނުކުތާއަށް
ހ
މ ާ
ތ ފޯރުކޮށްދޭ އެން ެ
ނށް ޙިދުމަ ް
ށދީ ،ފަތުރުވެރިން ަ
ނމަކީ މަނާކަމެއްކަން ހަދާންކޮ ް
ރިޢާއަތްކޮށް މިޔަރަށް ކާންދި ު
ރވުނު ސަރކިއުލާ.
ތަންތަނާއި ޑައިވް ސެންޓަރތައް އަދި އެކްސްކާޝަންގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ ނެ ެ
ގ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން
 )8ފަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމު ެ
ނެރެވުނު ސަރިކިއުލާއަށް ރިޢާއަތްކޮށް،

ޙާއްސަ ގޮތެއްގައި މޫދު ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ

ދތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް އަންގާ ނެރެވުނު ސަރިކިއުލާ.
އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކޮށް ،އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވެމުން ގެން ޭ
 )9ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ވިޔަފާރި

ހިންގާ

ތނުގެ
ތަން ަ

ހ
ނނަންޖެ ޭ
ހު ް

ސަލާމަތީ

އ
މިންގަނޑުތަކާ ި

ބެހޭ

އ
ޤަވާއިދުގަ ި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް ދިވެހި އަދި އިގިރޭސި ބަހުން އެކުލަވައިލައި ،މިނިސްޓްރީއާއި ޙިއްސާކުރުމަށް އެދި
ނެރެވުނު ސަރކިއުލާ.
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ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުގެ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ހިންގުން

މިއަހަރު މިސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.
އިންޑަސްޓްރީގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ބެލެހެއްޓުން
އ
 0202ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރީގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ހެދިފައިހުރި މިންވަރު ބަލާ ،ޕްލޭންތަ ް
ނ  0ރިސޯޓާއި  012ގެސްޓް ހައުސާއި 41
މ ގޮތު ް
ވނީ އަންގާފައެވެި .
އ އެފަރާތްތަކަށް ަ
ނޖެހޭ ކަންތައްތަ ް
ނނަ ް
ދިރާސާކޮށް ،އުނިއިތުރު ގެ ް
ގ
ސަފާރީ އުޅަނދުގެ ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭންވަނީ ބެލިފައެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިން 52 ،ގެސްޓް ހައުސާއި އަދި  24ސަފާރީ އުޅަނދު ެ
ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭންވަނީ އެޕްރޫވްކުރެވިފައެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޙާދިޡާތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ގ
ދޡާތަކު ެ
ވއެވެ .މި ގޮތުން ހިނގާފައިވާ ޙާ ި
 0202ވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އެކި އެކި ޙާދިޡާތައް ހިނގާފައި ެ
ފއިއެވަނީއެވެ.
ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވި ަ
ތ
ޙާދިޘާގެ ބާވަ ް

0202

ފަތުރުވެރިންގެ މަރުގެ ޙާދިޡާތައް

31

އ
ވ އެހެނިހެން ޙާދިޘާތަ ް
ފަތުރުވެރިންނަށް މެދުވެރިވެފައި ާ

20

އ
އަލިފާނުގެ ޙާދިޡާތަ ް

02

އ
ކާނާ ވިހަވުމުގެ ހާދިޡާތަ ް

0

މުވައްޒިފުންގެ މަރުގެ ޙާދިޡާތައް

10

ޖުމްލަ

82

 0202 .20.0ވަނަ އަހަރު މި ސެކްޝަންގައި ހިނގި އަދި ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް:
ހ
ފނުވަންޖެ ޭ
ހ .ކުއްލި ކާރިޡާތައް މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިން ،އެފަދަ ކާރިޡާތަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ،ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ޮ
ގ ގޮތުން،
ފރުސަތެއްގައި އަންގާ ދިނުމު ެ
ށ އަވަސް ު
ނމެހާ ފަރާތްތަކަ ް
ސނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެ ް
ި
އެލާރޓް ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުމުން ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދާ ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް ޙިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން.
ށ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މެދުވެރިވާ އެކި އެކި ޙާދިޡާތަކުގެ ރެކޯޑް މަހުން މަހަށް އެކުލަވާލައި ،ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ޙިއްސާ
ކުރުން.
އ
ޓންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤަވާއިދު" އަލުން މުރާޖާކޮށް ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގަ ި
ނ" .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތާނގައި ބަލަހައް ަ
ކރުން.
ނންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނެސް ،ފައިނަލައިޒް ު
ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ގެން ަ

66

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ތ
ޅ އެންމެހާ މަޢުލޫމާ ު
ކތެރިވެ ތިބުމާއި ގު ޭ
ތކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ،ރައް ާ
ދ ކާރިޡާ ަ
ރވުމުގެ ކުރިން ،އެފަ ަ
ރ .ކުއްލި ކާރިޡާތައް މެދުވެ ި
ޓ
ނއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެފަހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިން ް
ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސި ާ
ލިސްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ޑޭޓާބޭސްއަށް އެންޓާކުރުން.
ތ
ވ ޯ
ބ .ގެއްލުން ދެނިވި އެންމެހާ ޙާދިޡާތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމުގެ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހަދާފައި ޭ
ވ ޕްލޭންތައް އެޕްރޫވްކުރުން.
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެދިފައި ާ
ކަށަވަރުކޮށް ،ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަންގާ ،ގައިޑްލައިނާއި ެ
ޅ .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ބްރިޓިސް ހައި ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތަރިވާ ސެކިއުރިޓީ
ގ ފުރަތަމަ
މށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯކްޝޮޕުތަކު ެ
ޓއަރިޒަމް ސެކްޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯކްޝޮޕް" ގެ ނަމުގައި ހިންގު ަ
މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް " ު
ގން.
ވޯކްޝޮޕް މާލެ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓު އަދި ހޮޓެލްތަކަށް ހިން ު
ޖހޭ އެސް.އޯ.ޕީ މުރާޖާކޮށް ،އަލުން އެކުލަވައިލުން.
ކ .ގެއްލުން ދެނިވި ޙާދިތާތަކުގެ އިންޒާރު ލިބުމުން އަމަލުކުރަން ެ
އ .ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި "މެރިން އެކްސްޕޯ  "0202ގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ،
ޓޫރިސްޓް ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގައި މެދުވެރިވާ ޙާދިޡާތަކަށް އަލިއަޅުވައިލައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް ،ކޮވިޑް ވޭދަނައެއް ސަފާރީ އުޅަނދެއްގައި
ފެނުމުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން.
 0202 .20.3ވަނަ އަހަރު މި ސެކްޝަނުން ބޭއްވުނު އަދި ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތައް:

އ
ވންތަ ް
ބޭއްވުނު ބައްދަލު ު
-

ސެކްޓަރ

ޓުއަރިޒަމް

އ
ބައިވެރިވި ބައްދުލުވުންތަ ް

ސެކިއުރިޓީ

ވޯކްޝޮޕްގައި

-

ޙިއްސާކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެކު އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނެ
ގޮތަކާއި

މެދު

މަޝްވަރާކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް

ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގައިނަޒޭޝަނުން

" ވޯޗުއަލް ލޯންޗިން އޮފް ދަ ވައިޓް ޕޭޕަރ އޮން ސޭފްޓީ
އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އިން ޓޫރިޒަމް"ގެ ބައްދަލުވުން

ޕޮލިސް

ނ
ސަރވިސްއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު ް
-

ފ
ނ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެދިލެއްވުމަށް "ލައި ް
ނެޝަނަލް ބޯޓި ް
ޖެކެޓް އެޅުން" ކެންޕޭނާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް
ވން.
ބޭއްވުނު ބައްދަލު ު

-

ނލް އެކަޑެމީ އޮފް އިމަޖެންސީ ޑިސްޕެޗް ގެ
އިންޓަނޭޝަ ަ
އެސޯސިއޭޓް ޑިރެކްޓަރ ،ގެރީ ޕޭން އާއި އެކު ޙާއިޡާއެއްގެ
ވަގުތުގައި

ފަސޭހަކަމާއި

އެކު

މުޢާމަލާތްކޮށް،

ވ
ބޭނުން ާ

އ
ކމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަ ް
މށްަ ،
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ހިމަނައިގެން
ޤާއިމްކުރުމާއި
ބައްދަލުވުން.
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ސެންޓްރަލް
ބެހޭ

ގޮތުން

ކމިއުނިކޭޝަން
ޮ
މަޝްވަރާކުރުމަށް

ސެންޓަރެއް
ނ
ބޭއްވު ު

-

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެން އިން "ޕާރޓްނާސް ރެސީލިއަންސް" ގެ
ނަމުގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ލ ސެކިއުރިޓީ ހެޑްއާއި އެކު
މެރިއޮޓް ހޮޓެލްސްގެ ރީޖަނަ ްބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން.

 0200 .20.4ވަނަ އަހަރު ކުރަން ރޭވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް:
ޤވާއިދު" މުރާޖާކުރުމުގެ މަރުހަލާ
ސލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި ބެހޭ ަ
ހންނަންޖެހޭ ަ
" )2ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގައި ު
ނިންމާ ،އަލުން ގެޒެޓް ކުރުން.
ށ
 )0ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މެދުވެރިވާ ޙާދިޡާތައް އެންގުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތާއި ،މަރުވާ ފަތުރުވެރިންގެ ހަށިތަކަ ް
އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވައިލުން.
މގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
 )3ގެއްލުން ދެނިވި ޙާދިޡާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބުމުން ،އެކަން ފަތުރުވެރިކަ ު
ގއި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ،މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ ބަލްކް.
ގތުން ވަގުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއް ަ
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ވަ ު
އެސް.އެމް.އެސް ގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން.
ވ
ނ ާ
ރއްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެ ް
 )4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގައި އަޅާފައިވާ ަ
ލވައިލައި ،އިންސްޕެކްޝަންތައް
ސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ހިމެނޭ ޗެކްލިސްޓް އެކު ަ
މިންވަރަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ަ
ރާވާ ހިންގުން.
 )5ރިސޯޓް ،ސަފާރީ ،ގެސްޓް ހައުސް އަދި ހޮޓެލްތަކުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ދިރާސާކޮށް ،އެތަކެތީގެ ރެކޯޑް
ބެލެހެއްޓުން.
 )6ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ދިމާވާ ޙާދިޡާތަކާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
އ
ނ އެންމެހާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތަ ް
ތ ް
 )1ކުއްލި ޙާދިޡާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމުގެ އިންޒާރު ލިބުމުން ،އަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި ބެހޭގޮ ު
އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ،ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ،ހިންގުން.
 )8ގެއްލުން ދެނިވި ކާރިސާތައް އަދި ކުއްލި ޙާދިޡާތަކާއި ގުޅޭ އިންޒާރު (ސުނާމީ ،ބިންހެލުން ،ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް)
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް
ހައުސް ،ސަފާރީ އުޅަނދު އަދި ޑައިވިންގ ސެންޓަރތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުރާލާ ،ވިހާވެސް އަވަސް
ފުރުސަތެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
އ
ބރެއް ޤާއިމްކޮށް ،އެނަންބަރު " ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް" ޑޭޓާ ބޭސް ގައި ހިމެނުމަށްޓަކަ ި
ކޮންމެ ތަނެއްގައި ،ވަކި ނަން ަ
އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ،އަމަލުކުރަން ފެށުން.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .23ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
 .23.2ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް އިން ކުރާ މަސައްކަތް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ށ
ލ ް
ނތަކާއި އަދި އަ ަ
ތރައްޤީ ކުރެވޭ ރަށްރަށާއި ،ބިންބިމާއި ،ފަޅުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅު ް
ބޭނުމަށް ަ

ތ
ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓްތަކުގެ އިމާރާތް ކުރުމާއި ބެހޭ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ އެކަމުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޢިމާރާ ް
ގ
ބލާ ފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީ ެ
ކުރަމުންދާ ފިޔަވަހީގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް ބަލާ މަސައްކަތް ކުރެވެމުނުންދަނީ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ަ
މއި ރެކޯޑް
އ ހިންގޭ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރު ާ
ތންތަނުގަ ި
ނމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަ
އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭ ު
އ
ސއްކަތްތަ ް
ޑއުޓީގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ މަ ަ
ތރައްޤީ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށްދޭ އިމްޕޯރޓް ި
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ފަތުރުވެރިކަން ަ
ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.
 . 2ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ،ހޮޓާ ،ޔޮޓް މެރީނާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބެލެހެއްޓުން:
މށް އަލަށް
ތއްގައި ކުރެވިފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރު ަ
ގ ެ
ނޓް ސެކްޝަނުން މައިގަނޑު ޮ
 2021ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަ ް
ގ
ނގޭ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކު ެ
ދެވުނު ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތާއި މިހާރު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުގައި ހި ް
މަސައްކަތާއި ،މިރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނިމުނު ރަށްތަކާއި ނުނިމި ހުއްޓިފައިވާ ރަށް ތަކުގެ އިންސްޕެޝަންތަކެވެ .ޓޫރިސްޓް
ށ
ނންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައި މުއްދަތުވަނީ ރަ ް
ރިސޯޓް ތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ި
ވފައެވެ.
ތަރައްޤީކުރާފަރާތުގެ އެދުމުގެމަތިން އެރަށެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރެސްއަށް ބަލާ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ އިތުރުކޮށް ދެ ި
 . 0އަލަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން
އަލަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކުގެތެރެއިން  0202ވަނަ އަހަރު  28ވާރކް ޕްލޭން އަދި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ
ނ
ތ ް
ވާރކްޕްލޭން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ( .މީގެ ތެރޭގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރަށްރަށާއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ތަން ަ
ގ ކޮންސެޕްޓް އަދި ރިވައިސްޑް ކޮންސެޕްޓް
ތރެއިން ތެރެއިން  223ރަށެއް ެ
ލށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކުގެ ެ
ހިމެނޭ) އަ ަ
ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .އަދި އަލަށްތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ  1ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕަރމިޓް އަދި މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ
ށ  35ރިޒޯޓަކަށް ހުއްދަދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރިޒޯޓްތަކުގައި އިތުރު އިމާރާތްތައް އެޅުމަށް ނުވަތަ ޕާރޝަލް ރިނޮވޭޝަން ކުރުމަ ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕަރމިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  58ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕަރމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވޭ.
 .3ކޮންސެޕްޓް ކޮމިޓީ:
2021ވަނަ އަހަރު ކޮންސެޕްޓް ކޮމިޓީ ވަނީ  1ފަހަރަށް މުރާޖާކުރެވި އައު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލެވިފައެވެ .މިނިސްޓަރ ބިއުރޯގެ މެމޯ
ށފައިވަނީ
ނށް އައްޔަން ކޮ ް
ޓގެ މެންބަރުން ަ
ޓއެއް އެކުލަވައިލައި މިހާރު ކޮމި ީ
ނަންބަރު  (MEMO)88-B/88/2021/113އިން އައު ކޮމި ީ
ކންސެޕްޓް
އދި ޒައިނާ ޝަރީފްއެވެ .އަދި ޮ
މ ފިކުރީ ،މުޙައްމަދު ސިނާން ަ
މތު ސަމާޙް ،މުޙައްމަދު ހައްމާދު ،އިބްރާހި ް
އަލީ ޝިނާން ،ފާތި ަ
ކޮމިޓީއިން އަމަލު ކުރާ އުސޫލް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ މިނިސްޓަރ ބިއުރޯގެ މެމޯ (MEMO)88-B/88/2021/85
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އިން އަންގަވާފައެވެ .މި މެމޯގެ ދަށުން ،ކޮންސެޕްޓް ފާސްކުރާނީ މިނިސްޓަރގެ ލަފަޔަށްފަހު ސެކްޝަނުންނެވެ އަދި މީގެ ތެރެއިން
އމަށެވެ.
މިނިސްޓަރ ލަފާދެއްވައިފިނަމަ އެކޮންސެޕްޓެއް ކޮންސެޕްޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިގެން ކުރިޔަށްގެންދި ު
 .4ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ ފެންވަރުމަތި ކުރުން:
ވ ޚިދުމަތް
އ މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް އަދި ފަތުރުވެރިންނަށް ދެ ޭ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށާއި ރިޒޯޓްތަކުގަ ި
ގތްގޮތުން
އ ހިންގިފައިވެއެވެ .އަދި އެކި ޮ
ރގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  0202ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެ ް
ހށް ަ
އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަ ަ
ރިސޯޓްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ސްޓްރަކްޗަރސް އެޅުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ހުއްދަ ދެވިފައިވެއެވެ.
 - 5ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީގެ އިނާޔަތްތައް:
އަލަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ  2%ޑިއުޓީގައި

125,484,799.21

ޓމްސްގެ
ނ ކަސް ަ
ލށް މާފުކޮށްދެވިފައިވާކަ ް
މޕޯޓް ޑިއުޓީ ޖެނުއަރީ  – 2021ޑިސެމްބަރ 2020ގެ ނިޔަ ަ
މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލުގެ އި ް
ރެކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ .މީގެ އިތުން އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މާފުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ވަނީ ބަދަލުކުރެފައެވެ.
 – 6ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ލޭންޑް އޭރިއާރ
ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
އކުމާބެހޭ
ކލި ސަރުކާރަށް ދެ ް
އ ބިންބިމުގެ ު
ޓހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާ ި
ހޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސް ް
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ޮ
ބންބިމުގެ
އސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ި
ޓ ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހަ ު
ށން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސް ް
ގަވާއިދު ) (2010/R-20ގެދަ ު
ލޭންޑް އޭރިއާ ސަރވޭކުރުމާއި ރީރެޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

ދފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ލޭންޑް އޭރިއަރ
ހެ ި

ރީރެޖިސްޓާރ ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  31ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް
އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ އަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .އަދި  10ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
 – 1ޤަވައިދު ނަންބަރު 0220ގައި 0225 ،R-34/0220ގައި  R-116އަދި 0226ގައި R-4/0226
އއްވެސް
ޤަވައިދު ނަންބަރު 0220ގައި 0225 ،R-34/0220ގައި  R-116އަދި 0226ގައި  R-4/0226އިސްލާހުގެ ދަށުން މިއަހަރު ެ
ލަގްޒަރީ އުޅަނދެއް ޑިއުޓީ މާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 – 8ޤަވައިދު ނަންބަރު

R-45/0220

އަދި – ޤަވައިދު ނަންބަރު

 R-45 /0220އަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވައިދު

R-1063/0229
ޤަވައިދު ނަންބަރު

 R-45/0220އަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވައިދު  R-1063/0229ގެ ދަށުން  32ޑިސެންބަރު 0203ގެ

ފަހުން ބެއަރބޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްވެގެން ދާނެއެވެ 01 .ބެއަރބޯޓް އަށް ވަނީ ޑިއުޓީ މާފް ކުރަން ހުއްދަދެވިފައެވެ .އަދި މިގޮތުން 23
ރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވެރިފައި ކުރަން ފޮނުވާފައެވެ.
ކްލެސިފިކޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ޓް ާ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 – 9ތަރައްޤީ ކޮށް ނިމިފައިވާ އަދި 0202ގައި ހުޅުވުނު ރިޒޯޓުތައް
0202ގައި  07ރަށެއްގެ ރިޒޯޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިމި ހުޅުވިފައިވެއެވެ.
#

ރިޒޯޓް

ރަށުގެ ނަމާއި އަތޮޅު

ނަން

ޖުމްލަ އެނދުގެ

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ

އަދަދު

ތާރީޚް

1

ރިޒޯޓް

ޕަޓީނާ މޯލްޑިވްސް ،ފަރި އައިލެންޑްސް

ކ.ފަރި ވެލި ހުރާ

058

 25އޭޕްރިލް 0202

2

ރިޒޯޓް

ދަ ރިޓްޒް ކާރލްޓަން މޯލްޑިވްސް ،ފަރި

ކ.ފަރި ކަނޑު ހުރާ

030

 02އޭޕްރިލް 0202

އައިލެންޑްސް
3

ރިޒޯޓް

ކުޑަވިލިނގިލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް

ކ.ކުޑަވިލިނގިލި

298

 06އޭޕްރިލް 0202

4

ރިޒޯޓް

ލެ މެރީޑީއަން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް

ޅ.ތިލަމާފުށި

006

 09ޖުލައި 0202

ސްޕާ
5

ރިޒޯޓް

ކޮކޯގިރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް

ވ.ވަށުގިރި

82

 29ސެޕްޓެމްބަރ 0202

6

ރިޒޯޓް

ސިޔާމް ވޯރލްޑް މޯލްޑިވްސް

ނ .ދިގުރައް

284

 01ސެޕްޓެމްބަރ 0202

7

ރިޒޯޓް

ޖޯލި ބީންގް ބޮޑުފުށި

ރ.ބޮޑުފުށި

44

 02އޮކްޓޯބަރ 0202

 – 22ވާރކް ފްރޮމް ހޯމް
އ
ގ ސަބަބުން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަ ް
ކޮވިޑް 29-ޕެންޑެމިކްގެ ދެވަނަ ރާޅާއި ގުޅިގެން މެއި 25އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވުމު ެ
މލެ ލޮކްޑައުން
ގނެވުނެވެާ .
ނތައް ބަލައި ަ
ހށަހެޅު ް
ޕމެންޓް ސެކްޝަންގެ ު
ނ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޑިވެލޮ ް
ކުރެވިފައިވަނީ ގޭގައެވެ .މިގޮތު ް
އ
ވސް ކޮންސެޕްޓް ކޮމިޓީފަދާ ބައްދަލުވުންތަ ް
މުއްދަތުގައި އަދި އޭގެ ފަހުން ސަރުކާރު ހުޅުވި  0ޝިފްޓަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވެން ފެށިފަހުން ެ
ބޭއްވިފައިވަނީ "ޒޫމް" މެދުވެރިކޮށެވެ.
 – 22ފަޔަރ ކުރެހުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާ ބަދަލުވުން
މިހާރު ރާއްޖެއަށް މެދުވެރިވެފައިވާ ކޮވިޑް  29-ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި 22 ،މާރިޗް  0225ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ރއްކާތެރިވުމަށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގައި
ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކުރެވުނު "ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-43/0225އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ަ
ކރާ ރިޒޯޓްތަކުގައި މިގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް
ވޓް ު
ށ ހަދާ ރިޒޯޓުތަކާއި ރިނޮ ޭ
ށން އަލަ ް
އދުގެ  3މާއްދާގެ ދަ ު
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާ ި
ށ
އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތަކާއި ނިޒާމްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މިމިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަ ް
މނިސްޓްރީ
އސޫލު ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ި
ގއި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ު
ހުށަހަޅަމުންދާ ރިޒޯޓުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޑްރޯވިންގ ބަދަލުކުރުމު ަ
ތށް އަމަލު ކުރަންވަނީ ފަށާފައެވެ.
އޮފް ޑިފެންސްއާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  25ސެޕްޓެމްބަރ  0202ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ގޮ ަ


ރިސޯޓްތަރައްގީ ކުރާފަރާތުން (ޑިވެލޮޕަރ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުމުން ،ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްގެ

ޓ ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވުން.
ކުރެހުންތައް ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑަށް ހުރިތޯ ބައްލަވާ އިވެލުއޭ ް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ ހާރޑްކޮޕީ ޑިވެލޮޕަރގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސްއިން ހަވާލުވުން.



ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްގެ ކުރެހުންތައް މިންގަނޑަށް ހުރިތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން

އިވެލުއޭޓް ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު

އެކުރެހުންތައް ޑިވެލޮޕަރއާއި ސީދާ ހަވާލުކޮށްދެއްވުން.


ގއި
ވމަށްފަހު ފާސްވާ ކުރެހުންތަކު ަ
ޑފެންސުން އިވެލުއޭޓް ކޮށްދެއް ު
ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްގެ ކުރެހުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ތައްގަޑު ޖައްސަވާދެއްވާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން އެކުރެހުން ފާސްވިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބރު އަދި ތާރީޙް އެކުރެހުމުގެ ފުރަތަމަ ގަޑުގައި ޖައްސަވާދެއްވުން އަދި ކުރެހުން ބެލުމުގެ ތެރޭގައި،
ޓޫރިޒަމަށް އަންގަވާ ސިޓީ ނަން ަ
ދލެއް ގެނެވިފައިވާނަމަ ،ފާސްވާ ކުރެހުން ސިޓީއާއި އެކު މިމިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުން.
ފުރުތަމަ ހުށަހެޅި ކުރެހުމަށް ބަ ަ

 – 20ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަނުން އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލޫތައް ހިމަނައި ގައިޑްލައިންއެއް އެކުލަވައިލުން
ހ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި
މިސެކްޝަނުން ،ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
މިމިނިސްޓްރީއިން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތައް " ހޭންޑްބުކް ފޮ ރިޒޯޓް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ،ރީޑެވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް އަޕްގްރޭޑިންގ
(ޑިމޮލިޝަން އެންޑް އެޑިޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރސް)/ރިފަރބިޝްމެންޓް އެންޑް ރިނޮވޭޝަން އޮފް ޓޫރިސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓްސް"
ނަމުގައި އެކުލަވާލައި ،އިންޑަސްޓްރީ އާއި ހިއްސާކޮށް އާއްމުކުރުމުގެ މަރުހަލާފަށާފައެވެ.
 – 23ޑިއުޓީ މަޢާފް އުސޫލް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް (ނަންބަރު ( 32/19ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން
ތކެތީގެ ޑިއުޓި ،ނު ަ
ދށުން އިމްޕޯޓްކުރާ ަ
ގ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ ަ
އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު) ެ
ގންދާ އުސޫލު އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު 02
ބައެއް މަޢާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން) މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން ެ
އ
ފެބްރުއަރީ 0202ގައި ވަނީ އައު އުސޫލަށް އަމަލްކުރަން ފަށާފައެވެ .މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގުގެ ( 5%ފަހެ ް
އިންސައްތަ) ގެ ޑިއުޓީ ވެލިއުއަށްވާ މިންވަރަށް މި އުސޫލުގެ  0ވަނަ މާއްދާގައި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މުދަލަށް ޑިއުޓީ
މަޢާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 – 24ކޮވިޑް 29-އިންސްޕެކްޝަންސް
ނ
ތ ް
ތކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .މިގޮ ު
ކޮވިޑް 29-ޕެންޑެމިކްއާއި ގުޅިގެން ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރަށްރަށުގައި އިންސްޕެކްޝަން ަ
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ވަނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތު މީހުންގެ  22%ރޭންޑަމް
ސާމްޕްލިންގ ނަގާ ނިމިފައެވެ.
ތނުގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް
މީގެ އިތުރުން ،ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ތަން ަ
އޮކްޓޯބަރ  0202އިން ފެށިގެން މާރިޗު  0202އާއި ހަމަޔަށް  20ރަށުގެ އިންސްޕެކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަދި ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) އާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 0202 .23.0ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް:


ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ރިސޯޓް/ހޮޓާ ތަކުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
މމަސައްކަތައް ހުށަހެޅޭ ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުން.
ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯބަލާ ި



ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތައް ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ހުއްދަދެވި ނިމުނު މަޝްރޫއުތައް ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ދިނުން.



ށ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކާރަ ް
ދެއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު ) (2010/R-20ގެދަށުން ރިސޯޓްތަކުގެ ލޭންޑް އޭރިއާ ސަރވޭކުރުމާއި ރެޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް
ކުރިޔަށްގެންދިޔުން.



އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ލުއި
އވުން.
ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަދަލުގެނެސްފަ ި



ޅށް ލިޔެވި (އަހަރީ ރިޕޯޓް އާއި
ސެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރާ އެސް.އޯ.ޕީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ހިމަނައި ރަނގަ ަ
އެކު ކޮޕީއެއް ފޮނުވިފައި)



ވނީ ކުރިއަށް
ަ
ކޝަން ތަކެއް
މންދާ ރަށްރަށުގައި އިންސްޕެ ް
ކޮވިޑް 29-ޕެންޑެމިކްއާއި ގުޅިގެން ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރަ ު
ގެންދެވިފައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .24ލީގަލް ސެކްޝަން
 0202 .24.2ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ


ޓ
ނ ް
އލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޓްލްމަ ް
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލަތައް ހަ ް
ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ު
އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން.



ތަފާތު

އެކި

ސަބަބުތައް

މެދުވެރިވެގެން

ސަރުކާރުގެ

ބޭނުމަށް

ރަށް

ނެގުމަށްފަހު

ސްވޮޕް

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ރަށް

ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެކު އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުން.


ބިމު ކުލި ދެއްކިފައިނުވާ ހިނގަމުންދާ ރިޒޯޓުތަކުން ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާ އަދަދު ބަހައިލައިގެން
ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން.



ދ
ށހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމާއި މިފަ ަ
ނ ޝަރީއަތަށް ހު ަ
މދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެ ް
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަކާއި އަދި ި
ރކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނންފުޅުވާ އެހީތެ ި
މައްސަލަތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ބޭ ު



ށ
ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ މާއްދާތަކާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ ލީސް އެގްރިމެންޓާއި އެއްގޮތަ ް
ޖޫރިމަނާ ކުރުން.



ޖހޭ އިސްލާޙުތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލަފާފުޅާއި އެކީ ގެނެސް އެ ގަވާއިދުތައް ގެޒެޓުކުރުން.
ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަން ެ



ނ
ޖއަށް އެތެރެވާ އެންމެހާ މީހު ް
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 29-ބަލި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ،ރާއް ެ
ހރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިޒޯޓުތައް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގުން.
ކަރަންޓީން ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެ ި

 0202 .24.0ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިއްމު ކަންތައްތައް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށުގެ ލީސް ހޯލްޑްރައިޓްސް
އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ނ
ކށް ކުއްޔަށްދިނުމަށްކުރާ އެގްރިމަންޓްގެ ދަށު ް
ތތަކުން ،އެފަރާތްތަ ަ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާ ް
ކުއްޔަށްހިފާ

ފަރާތުގެ

ޙައްޤުތައް

ބަދަލުކުރުމަށް

ކށް
އެފަރާތްތަ ަ

ލިބިދޭ

ޙައްޤުގެ

ނ
ދަށު ް

މި

މިނިސްޓްރީގައި

މިހާރު

ނ
ށ ް
ކށްފައިވާ އެގްރީމަންޓުގެ ދަ ު
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށްރަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޮ
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ކށްފައިވެއެވެ.
ލީސް ހޯލްޑަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް  0202ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ޮ
ށގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  22ގައި އެވަނީއެވެ.
އެގޮތުން ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓާއި ރަށްރަ ު
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ،ޓްރެއިނިންގް ރިޒޯޓް ،ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކުއްޔަށްދީފައިވާ

ތަންތަން

ތަރައްޤީކޮށް

ނިންމުމަށް

ލުއިގޮތްތައް

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ލީސް

އެގްރިމެންޓްތަކަށްގެނެވޭ

އިޞްލާޙުތަކުގައި ސޮއިކުރުން.

ގ
އ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށާއި ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ފަތުރުވެރިކަމު ެ
ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކަ ި
ކށް
ބޭނުންތަ ަ

ކުއްޔަށް

ފއިވާ
ދޫކޮށް ަ

ނ
ތަންތަ ް

މށް
ތަރައްޤީކުރު ަ

ދީފައިވާ

ތ
މުއްދަ ު

ރކޮށްދިނުމާއި
އިތު ު

ކުއްޔާއި

ނ
ޖޫރިމަ ާ

ގ
ގތުގެ ގަވާއިދު" އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެޑެންޑަމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިރިޕޯޓު ެ
ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮ
ޖަދުވަލު  20ގައި އެވަނީއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 0/99ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  49އަހަރަށް ޓޫރިސްޓު ރަށް
ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން.
ރށް
ތ  49އަހަ ަ
ގ ދަށުން މުއްދަ ު
ނ އިޞްލާޙުގެ  9ވަނަ މާއްދާ ެ
ވ ަ
ރޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ަ 1
ނންބަރު ( 0/99ޓޫ ި
ޤާނޫނު ަ
އިތުރުކުރުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެޑެންޑަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  23ގައި އެވަނީއެވެ.
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 29 -ބަލި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ އެންމެހާ މީހުން
ކަރަންޓީން ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިޒޯޓުތައް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގުން.
ޓން
ކވިޑް 29-ބަލި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ އެންމެހާ މީހުން ކަރަން ީ
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ޮ
ކގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު
ށތަ ު
ލޓީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ ރަ ް
އއް ރިޒޯޓުތައް ކަރަންޓީން ފެސި ި
ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަ ެ
 24ގައި އެވަނީއެވެ.
ތަފާތު އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނެގުމަށްފަހު ސްވޮޕް އުސޫލުގެ ދަށުން ރަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ
ފަރާތްތަކާ އެކު އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުން.

ވ
އ ާ
ތަފާތު އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނެގުމަށްފަހު ސްވޮޕް އުސޫލުގެ ދަށުން ރަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފަ ި
ފަރާތްތަކާ އެކު އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  25ގައި އެވަނީއެވެ.
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ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޓްލްމަންޓް
އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން.
ނދާ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލަތައް
ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމު ް
ޓގެ ޖަދުވަލު  26ގައި އެވަނީއެވެ.
ނޓް އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯ ު
ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޓްލްމަ ް
ބިމު ކުލި ދެއްކިފައިނުވާ ހިނގަމުންދާ ރިޒޯޓުތަކުން ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާ އަދަދު ބަހައިލައިގެން
ދެއްކުމަށް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކުރުން.

ވހުގެ
އ ޖޫރިމަނާ އަދަދު  20މަސްދު ަ
މންދާ ރިޒޯޓުތަކުން ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ި
ބިމު ކުލި ދެއްކިފައިނުވާ ހިނގަ ު
ގއި
ޓ އެގްރީމަންޓެއް ަ
ތށް ސެޓްލްމަން ް
ށ  28%ގެ މަގުން ޖޫރިމަނާ އަރާގޮ ަ
މށް ދޭ މުއްދަތުގައި އަހަރަކަ ް
ބހައިލައިގެން ދެއްކު ަ
މުއްދަތަށް ަ
ގއި
އތައް ހިމަނައި މި އެގްރިމެންޓު ަ
ސޮއކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފާފުޅުދެއްވުމުން އެކަންތަ ް
ސޮއިކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  21ގައި އެވަނީއެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު " 2021/R-29ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" 05
ފެބްރުއަރީ  0202ގައި ގެޒެޓުކޮށް އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު " 2021/R-64އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު"  22މެއި  0202ގައި
ގެޒެޓުކޮށް އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ގަވާއިދު ނަންބަރު " 2021/R-71ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު"  26މެއި  0202ގައި
ގެޒެޓުކޮށް އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-91ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު)

އަށް  2ވަނަ އިޞްލާހް

ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  26ޖުލައި  0202ގެޒެޓުކޮށް އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ގަވާއިދު ނަންބަރު  2021/R-43ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް  3ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ
ގަވާއިދު 21މާރިޗް  0202ގެޒެޓުކޮށް އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ގަވާއިދު ނަންބަރު  2021/R-114ކްރޮސް ސަބްސިޑީ ގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް
ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު  06އޮގަސްޓް  0202ގައި ގެޒެޓުކޮށް އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ގަވާއިދު ނަންބަރު  2021/R-72ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އަށް  3ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 26
މެއި  0202ގައި ގެޒެޓުކޮށް އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ގަވާއިދު ނަންބަރު -254އާރ( 0202/ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް  2ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) ގެޒެޓްކޮށް  00ނޮވެންބަރު  0202ވަނީ އެގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.
ގަވާއިދު ނަންބަރު -212އާރ( 0202/ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި ،ފަޅުފަޅާއި ،ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކާރަށް
ދެއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެޒެޓްކޮށް  03ޑިސެންބަރު  0202ގައި ވަނީ ޢަމަލުކުރަންފަށާފައެވެ.

 0200 .24.3ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ކަންތައްތައް

ގ ގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަޑިތައް ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން،
 .1ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމު ެ
ނ
ލ ް
ނންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި އަލަށް އެކުލަވާ ަ
މި މިނިސްޓްރީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެން ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން.
ގ
ނއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ނ ާ
ނތައް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ،ޤާ ޫ
ށ އިތުރު މަންފާތަކާއި ކުރިއެރު ް
 .2ފަތުރުވެރިކަމުގެ މި ސިނާޢަތަ ް
ނތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ލީސް އެގްރިމެންޓުތައް ޑްރާފްޓްކުރުމާއި އެ އެގްރިމެންޓުތަކުގައި
މަތިން ރަށްތަކާއި ބި ް
ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
ގ ތެރެއިންނާއި އަދި ރިސޯޓުގެ
ނ ެ
 .3މިމިނިސްޓްރީން ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ތަންތަ ު
ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެކި އެކި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .25މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯ
 .25.2ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓަރގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،އަތޮޅުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މިނިސްޓަރ ކުރައްވާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ
ޓން.
ތޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއް ު
ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހައި އިން ި
 0202 .25.0ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް


މޯލްޑިވްސް ބަޓްލަރ އެކަޑަމީ އާ އެކު ފަހުމުނާމާ ގައި ސޮއިކުރުން
މ
ދށުން އެ އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޓޫރިޒަ ް
މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ބަޓްލަރ އެކަޑަމީ އާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގެ ަ
ކމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަޓްލަރ ކޯސް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ަ



އިންވެސްޓްމަންޓް އާ ގުޅިގެން ސިލްސިލާ ވެބިނާ ތަކެއް އެކި ޤައުމުތަކާއި އެކު ބޭއްވިފައިވުން
އޒް އާ ގުޅިގެން  6ވެބިނާއެއް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް ،ބްރަސަލްސް ،ޖަރމަނީ ،ޖަޕާން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެ ާ
ތކުގައި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްސާ
ސިންގަޕޯ އަދި މެލޭޝި އާ އެކު ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ވެބިނާ ަ
ދ
ތކާ މުހާތަބު ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރގެ ނައިބު ޑރ .ނައުޝާ ު
ތ ަ
ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ .އަދި މި ވެބިނަރގައި ބައިވެރިވި ފަރާ ް
މުޙައްދަމު އެވެ.



ކޮވިޑް 29-ގެ ވެކްސިން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި ޑެސްޓިނޭޝަންއެއް ގޮތުގައި ހެދުމަށް ޓޫރިޒަމް
އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.



މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާ އެކު ފަހުމުނާމާ ގައި ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އާއެކު ސޮއި ކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން އެމް.އެން.ޔޫ ގެ
ތޖުރިބާ ކުރިއެރުވުމަށް އެފަރާތުން
ފަރާތުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ަ
މށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަ ަ



އަލަށް ހޮވިފައިވާ އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލް އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ވމުގައި އެކި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް
ލ ކުރެއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލު ު
ރށު ކައުންސިލްތަކާއި އެކު ބައްދަ ު
އަލަށް ހޮވިފައިވާ އަތުޅު އަދި ަ
ނ ޓީމް ބައިވެރިވެވަޑައިނެވިއެވެ.
ޝ ް
މނިސްޓްރީގެ އެކްސްކޮމް އަދި ޑައިވޭސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭ ަ
މެންބަރުންނާއި ި
މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމްގެ ތަޢާރަފް ދެއްވާ އަދި ކައުންސިލް ތަކާ މިނިސްޓަރ މުޙާތަބު
ކުރެއްވިއެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ޓޫރިޒަމް ރަންޔޫބިލް އަހަރުގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުން
ނ ވަރޗުއަލް ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް
އހަރު ވުމާ އެކު  0202މާރިޗު  22ގައި ބޭއްވު ު
 0200ޓޫރިޒަމް ރަންޔޫބިލް ަ
އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

ޓޫރިޒަމް

އިންޑަސްޓްރީގެ

ޗެއަރމަން

އަލްފާޟިލް

މ.ޔ.

މަނިކު

އިފްތިތާހު

ކޮށްދެއްވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ އެކި ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.


 62ވަނަ ރިޕީޓަރ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން
 0202މާރިޗު  20ގައި ރާއްޖެއަށް  62ވަނަ ފަހަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި  Mr. and Mrs. Desauxފަތުރުވެރިޔާއަށް
ލ އެއަރޕޯރޓްގައި މަރުހަބާ ކިޔުއްވިއެވެ.
ޝނަ ް
މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ވެލާނާ އިންޓަރނޭ ަ



ފްލޯޓިންގ ސިޓީ ލޯމްޗު ކުރެއްވުން
ގ ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހު ކުރެއްވިއެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޓން ް
ޑަޗްޑޮކްލޭންޑްސްގެ ފަރާތުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލޯ ި
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ،މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢިޞޫމް ،ޑަޗްޑޮކްލޭންޑްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
ނނެވިއެވެ.
އޮފިސަރ  Mr. Paul Van De Campއަދި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައި ް



 63ވަނަ ރިޕީޓަރ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން
ށ
ފހަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި  Mr. and Mrs. Knittelފަތުރުވެރިޔާއަ ް
 0202މާރިޗު  02ގައި ރާއްޖެއަށް  63ވަނަ ަ
ޝނަލް އެއަރޕޯރޓްގައި މަރުހަބާ ކިޔުއްވިއެވެ .އަދި އެފަރާތަށް
މިނިސްޓަރގެ ނައިބު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ވެލާނާ އިންޓަރނޭ ަ
މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސްގެ އަންތަރާ ޓިއަރ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވެއެވެ.



 22222ފަތުރު ވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން
 0202މާރިޗު  09ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި  222،222ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިނިސްޓަރގެ ނައިބު އަޙްމަދު
ލ
ލފާ އަދި މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަ ް
ނންޓް ސެކްރެޓަރީ ފާޠިމަތު ނި ް
ޢާޠިފު ،މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަ ަ
އެއަރޕޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ޔުނައިޓެ ޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އާ އެކު ފަހުމުނާމާ ގައި ސޮއިކުރުން
ލ
ނދަފާތުކުރުމާއި ސަސްޓެއިނަބަ ް
ލ ޓޫރިޒަމް ސި ް
މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ލޯކަ ް
ޓޫރިޒަމް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.



ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އިމާމް އަދި ކަތީބުންގެ ޓްރެއިނިން ނިންމި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލު ކުރުން
ވލުކުރެވުނެވެ .އަދި މިރަސްމިއްޔާތުގައި
މ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަ ާ
ނން ނިން ި
ނންވާ އިމާމް އަދި ކިތާބު ޓްރެއި ި
ރިސޯޓުތަކަށް ބޭ ު
ނ
މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .އަޙްމަދު ޒާހުރު އަދި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ބައިވެރިވެ ޓްރެއިނި ް
ތބު ކުރެއްވިއެވެ.
ނިންމި ފަރާތްތަކާ މުހާ ަ

79

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް



އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 CoPRގެ މަސައްކަތް
ށ
މ ް
ޢއިލާ އާ ގުޅުން ދެމެހެއްޓު ަ
ތތަކާއި ާ
ތބި ފަރާ ް
މލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓީގައި ި
ކޮވިޑް 29-އާ ގުޅިގެން ހުޅު ާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެންނެވުމުގެ މަތިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދައިގެން  CoPRކިޔާ ކޯލް ސެންޓަރ
އ
އެއް ޤާއިމު ކުރެވުނެވެ .އަދި މި ކޯލް ސެންޓަރގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ގައި ވެސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓާފުންނާ ި
ވޮލަންޓިއަރ ކުރެއްވި ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.



ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ
ރަންޔޫބިލް އަހަރާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރީގެ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އުފެއްދިއެވެ .މި ކޮމިޓީގައި
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އެސޯސިއޭޝަންސްތަކުގެ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ .މިކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ރަންޔޫބިލް އަހަރާއި ގުޅިގެން
ނ
ބޭއްވޭ ހަރަކާތްތައް ފާސް ކުރުމާއި ރަންޔޫބިލް އަހަރާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރުމެވެ .މިކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވު ް
ބޭއްވިފައިވަނީ  2021ޖޫން  3ގައެވެ،



ރަންޔޫބިލް އަހަރާއި ގުޅިގެން ވަކި ޓުއިޓަރ އެކައުންޓްއެއް ހުޅުވުން
 0202ޖޫން  23ގައި ރަންޔޫބިލް ހަރާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން  @MvTourism50ގެ ނަމުގައި ޓުއިޓަރ
އެކައުންޓެއް ހެދިއެވެ.



ރަންޔޫބިލް އަހަރާއި ގުޅިގެން ސްޓޭމްޕް އިފްތިތާހު ކުރުން
 0202ޖުލައި  5ގައި ކިންގްޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމާއި 9ޔޫރަޕިއަން
ނ
ބރު ރަންޔޫބިލް އަހަރާއި ގުޅިގެ ް
ފރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާ ި
ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަ ީ
ނ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ
ކށް ބޭއްވު ު
ފތިތާހުކޮށްދެއްވިއެވެ .ވަރޗުއަލް ޮ
ބެލްޖިއަން ސްޓޭމްޕް ސެޓް އި ް
މަޢުޞޫމް ،މޯލްޑިވްޗް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު އަދި
މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭކްހޯލްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  0މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީގެ
ޕްރޮޖެކްޓް
ނ
ކޮވިޑް 29-އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރި ވިޔަފާރި ތަކަށް ކުރި މަލީ އެހީ ދިނުމުގެ ގޮތު ް
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން  0މިލިއަން ޔޫރޯ އެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހު ކުރިއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް
އިކޮއޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އަދި މިނިސްޓަރ ޑރ .އަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރ ސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސިލްސިލާ ދަތުރުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް
ދަތުރު ކުރުން
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީގެ ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މިނިސްޓަރ
އ
އ ް
ފއްޓެވިއެވެ .މި ދަތުރުގައި އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަ ެ
ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް އަދި މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ެ
މަޖިލީސް މެންބަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މީގެ އިތުރުން އެއަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ

ކައުންސިލް

ރައީސް ވެސް

ނ
އ ް
ނ ތަރައްޤީ ކުރާ ކޮމިޓީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ި
ތތަކާއި އަންހެނު ް
ރ މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލް ފަރާ ް
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ދަތު ު
މަސައްކަތް ފައްޓަވާ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމެވެ .ދަތުރު
ބރީ އިންނެވެ.
ދންމަތި އުތުރު ު
ފަށާފައިވަނީ ތިލަ ު


ވޯލްޑް ޓޫރިޒަ މް ދުވަހާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ޖެޓް ސްކީ މެރަތަން ޓުއަރ ބޭއްވުން
ގން
 0202ސެޕްޓެމްބަރ  04ގައި ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް ެ
ށ
ޖެޓްސްކީ މެރަތޮން އެއް ތުރާކުނުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ .މޭލައަށް މެރަތޮންގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަ ް
މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މެޔަރ ޑރ .މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަދި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ރަންޔޫބިލް އަހަރަށް ލަވަ އިފްތިތާހު ކުރުން
ރަންޔޫބިލް އަހަރާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  0202އޮކްޓޯބަރ  3ގައި ކުރުންބާ މޯލްޑިވްސް ގައި ބޭއްވުނު އިވެންޓްގައި
އކީ
ނސަބަތުގައި އޮކްޓޯބަރ ަ 3
ތހުކޮށްދެއްވިއެވެ .އަދި މިމު ާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އިފްތި ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކަމުގައި އިޢުލާން ކުރެއްވެވިއެވެ.



ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  25ވަނަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެގްޒެކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް
ވލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ) ގެ 25
 0202އޮކްޓޯބަރ  5އިން  1އަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޯ
ވަނަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެގްޒެކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ
ޝަރަފުވެރި މެހާންގެ ގޮތުގައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޒޫރަބް ޕޮލޮލިކަޝްވިލީ އާއި މިޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވުމަށް ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ގެ އޮފިޝަލުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި މި އެގްޒެކެޓިވް ޓްރެއިނިންގ
ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓޫރިޒަމްގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިޔައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރ އަދި
މިނިސްޓްރީގެ އިސްފަރާތްތައްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .އެގްޒެކެޓިވް ޓްރެރއިނިންގގެ އިތުރަށް އެހެން ޤައުމު ތަކުން
މިޓްރެއިނިންގ ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތް ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ކާފު އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ތައްޔާރުކޮށްދެއްވި އެގްޒިބިޝަން އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.



ކްލެސިފިކޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް އިނޑަސްޓްރީ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވުން
މ
ނ ޕޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުނެވެި .
 0202އޮކްޓޯބަރ  22ގައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ކްލެސިފިކޭޝަ ް
ވޯކްޝޮޕްގައި ޓޫރިޒަމް އާ ގުޅުންހުރި ޤަވާއިދު ތަކާއި ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމް އާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ބޯޑަރ ހުޅުވާލުމަށްފަހު  2މިލިއަން ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުހަބާ ކިއުން
ބ
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި  2މިލިއަން ފަތުރުވެރިއާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވިއެވެ .އަދި  2މިލިއަން ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަ ާ
ކިއުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރގެ ނައިބު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ،މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން އަދި އިންޑަސްޓްރީގެ އެކި
ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިޒޯޓަށް ރިޕީޓް ވިސިޓަރ އަށް މަރުހަބާ ކިއުން
ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިޒޯޓަށް  08ވަނަ ފަހަރަށް ދަތުރުކުރި ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ
މަޢުޞޫމް ،މިނިސްޓަރގެ ނައިބު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ،ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ،އަދި އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ ފަޟީލާ ޢަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ބޯޑަރމައިލސް މޯލްޑިވްސް އާއި އަގޯޑާ އާ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރޝިޕް ސޮއި ކުރުން
ބޯޑަރމައިލސް މޯލްޑިވްސް އާއި އަގޯޑާ އާ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ސޮއި ކުރި ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިބު ޑރ.
ނައުޝާދު މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ރީ-އިމޭޖިން ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުން  islands.mvއިފްތިތާހު ކުރުން
ހ
ތ ު
 0202ނޮވެމްބަރ  04ރީ-އިމޭޖިނިންގ ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުން  islands.mvގެ ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް އެ ވެބްސައިޓް އިފްތި ާ
ދނެއެވެ.
ކޮށްދެއްވިއެވެ .މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް މާކެޓު ކުރުމުގެ ފަރުޞަތު ލިބިގެން ާ



ސްރީކަން އެއަރލައިންސް އައްޑޫ ސިޓީ އެއަރޕޯޓްއަށް ޖެއްސުން
ވ
ކޮވިޑް 29-އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރ ބަންދު ކުރިފަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓް ކަމަށް ާ
މނިސްޓްރީއިން ސީނިއަރ ޕޮލިސީ
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ޖެއްސިއެވެ .އަދި މި މުނާދަބަތުގައި ޓޫރިޒަމް ި
ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފަރުހާދު ،ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް އަދި ލީގަލް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝިއުނާ
ބަޝީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



 2.3މިލިއަން ފަތުރުވަރިޔާ ރާއްޖެއަށް ޒިއާރަތް ކުރުން
 2މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ހާޞިލް ވުމާއެކު މިނިސްޓްރީއިން ދެން އަމާޒު ކުރެއްވި  2.3މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް
ނ
ތ ް
ކުރި ޓަރގެޓް ހާޞިލު ކުރެއްވީ  0202ޑިސެމްބަރ  01ގައެވެ 2.3 .މިލިއަން ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮ ު
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ނަޒީރު އަދި މިނިސްޓަރ ޑރ.
ގ
އޙްމަދު ޢާޠިފް އާއި މިނިސްޓްރީ ެ
ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .އަދި މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިބު ަ
އޮފިޝަލުންނާއި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތު އެކި ފަރާތްތައް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .2މިނިސްޓަރ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ،މިނިސްޓަރގެ ނައިބުން ،މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އަދި ޕާރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީގެ ދަތުރުފުޅުތައް


ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  223ވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލް ސެޝަން ،ސްޕެއިން
 0202ޖަނަވަރީ  28އިން  29އަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ) ގެ
ފަރާތުން މެޑްރިޑްގައި ބޭއްވުނު  113ވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލް ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް އަދި
އ
ގ ި
ބއްދަލުވުމުގައި ފަތުރުވެރިކަން ރައްކާތެރި އަދި ވިލުންތެރިގޮތު ަ
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ފަޒީލާ ޢަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ަ
ޑ
އވެ .މީގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެ ް
ތންވެ މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދިޔަ ެ
ނ އެއް ަ
މޞީލު ކުރެއްވި ބޭފުޅު ް
ކން ތަ ް
ހެދުމަށް އެކި ޤައުމުތަ ު
ލ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޓޫރިޒަމް
ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޒޫރަބް ޕޮލޮލޮކަޝްވި ީ
ރިކަވަރީ އާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.



ސައުތު އޭޝިއާސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖް ) ،(SATTEއިންޑިއާ
ދ
 2021މާރިޗު  02އިން  06އަށް ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވުނު  SATTEގައި މިނިސްޓަރ ޑރ ،ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް އަ ި
ވ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ނަދްރާ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ފެއަރ ގައި މިނިސްޓަރ ބައިވެރި ީ
ނ
އ ް
ޗީފް ގެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި  SATTEގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ .މި ރަސްމިއަޔާތުގައި އިންޑިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ި
ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ .ޙުސައިން ނިޔާޒު މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ފެއަރގެ އިތުރުން
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިންޑިއާގެ މީއާތަކަށް ޕްރެސް
ކޮންފަރެންސްއެއް ބޭއްވިއެވެ.



ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  41ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޝަން ފޯރ ދި ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީ ސަމިޓް،
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
ބލިއު.ޓީ.އޯ) ގެ ފަރާތުން ސައުދީ
 0202މޭ  06އިން  01ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަ ް
އަރަބިއްޔާގައި ބޭއްވުނު  41ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޝަން ފޯރ ދި ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީ ސަމިޓްގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ
މަޢުޞޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .އަދި މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފަރުހާދު އަދި ލީގަލް
ލ
އޮފިސަރ ޝުކްރާނާ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މިސަމިޓުގެ އިތުރުން ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ގެ މިޑިލް އީސްޓްގެ ރީޖަނަ ް
އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު،
އައިވަރީ ކޯސްޓް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

ގ
ނސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ) ެ
 0202ސެޕްޓެމްބަރ  05އިން  09އަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަ ް
ފަރާތުން ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އައިވަރީ ކޯސްޓްގައި ބޭއްވުނު ޙަފްލާގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިބު އަޙްމަދު
ޢާޠިފް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އަބޫރު އިސްމާޢީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ޑުބާއީ އެކްސްޕޯ ،ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
 0202އޮކްޓޯބަރ  04އިން  06އަށް ޑުބާއީގައި ބޭއްވުނު އެކްޕޯގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢޫޞޫމް ،ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީ ފާޠިމަތު ނިލްފާ ،ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޚުއްސާން ،ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ
ޝނާން ،އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑިރެކްޓަރ ފަޟީލާ ޢަލީ ،ސީނިއަރ
ި
ރައްޒާން ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަލީ
ބދުލް މުހްސިން އަދި ޓްރަސްޓް
ސޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މިލްނާ ޢަ ް
އެޑޮމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޖުފާން ،އެޑްމިނި ް
ވރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް
ފަންޑުގެ ތިން މެންބަރުން ބައި ެ
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން އާއި އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިން އާ އެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.



ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓު ،ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
 0202އޮކްޓޯބަރ  06އިން  08އަށް ރިޔާދުގައި ބޭއްވުނު ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ
މަޢުޞޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުއްސާން އަދި އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ ފަޟީލާ ޢަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު  6ވަނަ ވޯރލްޑް ފޯރަމް އޮން ގެސްޓްރޮނޮމީ
ޓޫރިޒަމް ،ބެލްޖިއަމް
 0202އޮކްޓޯބަރ  32އިން ނޮވެމްބަރ  0ބެލްޖިއަމްގެ ބްރަސަލްސް ގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް
ބ
ރޒަމްއަށް މިނިސްޓަރގެ ނައި ު
އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ) ގެ  6ވަނަ ވޯރލްޑް ފޯރަމް އޮން ގެސްޓްރޯނޮމީ ޓޫ ި
ލ
އައްސަދު ރިޟާ ،ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް އަދި ޓޫރިޒަމް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އައިމިނަތު މަނާ ް
މުސްޠަފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާރކެޓް ،ލަންޑަން
 0202އޮކްޓޯބަރ  09އިން ނޮވެމްބަރ  5އަށް ލަންޑަންގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން
ތން ބޭއްވުނު ވޯރލްޑް ޓްރަވަލް މާރކެޓް ގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ،ޑިރެކްޓަރ
(ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ) ގެ ފަރާ ު
މަރިޔަމް ޝަރުމީލާ އާއި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސަލްމާ ޢަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ސިމިޓޫގައި
ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް އާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް



އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 5ވަނަ  ITOPއިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޮލިސީ ސެމިނަރ ،ސައުތު ކޮރިއާ
ބއްވުނު  5ވަނަ  ITOPއިނޓަރނޭޝަނަލް ޕޮލިސީ ސެމިނަރ
 0202ނޮވެމްބަރ  05އިން  08އަށް ސައުތު ކޮރިއާ ގައި ޭ
މިނިސްޓަރގެ ނައިބު ޑރ .ނައުޝާދު މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ސެމިނަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކޮވިޑް 29-ގެ
ވ ގޮތުގެ ވާހަކަތައް ޙިއްސާ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.
ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކާމިޔާބު ީ



ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  04ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ،ސްޕެއިން
 0202ނޮވެމްބަރ  08އިން ޑިސެމްބަރ  5އަށް ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް
ނރަލް އެސެމްބްލީ ގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ލއު.ޓީ.އޯ) ގެ  04ވަނަ ޖެ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބް ި
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ފާޠިމަތު ނިލްފާ ،އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ފަޟީލާ ޢަލީ
އަދި ކިންގްޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމާއި 9ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް
އ
ވވަޑައިގަތެވެ .މި އެސެމްބްލީގަ ި
ޟލް ޙަސަން ޞާބިރު ބައިވެރި ެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާ ި
މްށްވަރާ ކުރެވިގެން ދިޔައީ ރައްކާތެރި އަދި އިޔާދަ ޓޫރިޒަމްއަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ .އަދި މި ދަތުރުގައި ޔޫތު މީޓްސް
ޞތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
މިނިސްޓަރސް ޑިބޭޓުގައި ރަށު ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ލިބޭ ފުރު ަ
ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



 COMCECގެ  31ވަނަ މިނިސްޓީރިއަލް ސެޝަން ،އިސްޓާންބުލް
 0202ނޮވެމްބަރ  04އިން  05އަށް އިސްޓާންބުލްގައި ބޭއްވުނު  COMCECގެ  31ވަނަ މިނިސްޓީރިއަލް ސެޝަން ގައި
ވރިވެވަޑައިގަތެވެ.
މިނިސްޓަރގެ ނައިބު އަޙްމަދު ޢާތިފް އަދި ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފަރުހާދު ބައި ެ

 .0މިނިސްޓަރ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ،މިނިސްޓަރގެ ނައިބުން ،މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އަދި ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ބައިވަރިވެވަޑައިންނެވި ޖަލްސާތައް
ޢޞޫމް
ހ) މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަ ު


އ
ޒމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ކޮމިޝަން އޮފް ސައުތު އޭޝި ާ
ނއިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރި ަ
 24ޖަނަވަރީ ގައި ބޭއްވުނު ޔު ަ
ދ
ގެ ވަރޗިއަލް ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ،މިނިސްޓަރގެ ނައިބު ޑރ .ނައުޝާދު މުޙައްމަ ު
ޑއިގަތެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ
އަދި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަލީ ޝިނާން ބައިވެރިވެވަ ަ
ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.



 00މާރިޗު  0202ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު ފަސް ވަނަ ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ޓޫރިޒަމް ކްރައިސިސް ކޮމިޓީގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
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އަދި

މިބައްދަލުވުމުގައި

ސީނިއަރ

އެގްޒެކެޓިވް

ޑިރެކްޓަރ

ޢަލީ

ރައްޒާން

ވެސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ދލުވުމުގައި
މިބައް ަ

މަޝްވަރާ

ކުރެވިގެން

ދިޔައީ

ކޮވިޑް29-

އާ

ގުޅިގެން

ދިމާވެފައިވާ

އ
ތރިކަން ހޯދަދިނުމާ ި
ހދާ ،މާނަވީގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން އަލުންފެށުމާއި ވަޒީފާގެ ރައްކާ ެ
ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ޯ
ގުޅޭގޮތުންނެވެ.


ރީ-އިމޭޖިނިން

ޓޫރިޒަމްގެ

އިންސެޕްޝަން

ވޯރޝޮޕް

އިފްތުތާހު

ކުރެއްވުމަށް

ބޭއްވުނު

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.


 0202މާރިޗު  05ގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު ސިންގަޕޯގެ  WiTޓްރެވަލް ރޯޑްޝޯ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



ލ
ބ ް
ވނު ޑިޕްލޮމެޓިކް ވޯރލްޑްގެ ރައުންޑް ޓޭބަލް ޑިސްކަޝަން އޮން ސަސްޓެއިނަ ަ
 0202ޖޫން  9ގައި ބޭއް ު
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .އަދި މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި
އެކި މިނިސްޓަރުންނާއި އެންބެސެޑަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



 0202ނޮވެމްބަރ  24ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަރާތުން ބޭއްވުނު ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ސެކިއުރިޓީ
ވޯރކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓަރ ޑރ .ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ބައިވެވަޑައިގަތެވެ.



ކއުންސިލްގެ ޓޫރިޒަމް
ޑ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ަ
އ ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު ވޯރލް ް
 0202ނޮވެމްބަރ  06ގަ ި
އިންޑަސްޓްރީ – އެމަރޖިންގ ފްރޮމް ދި ކްރައިސިސް އެންޑް ގިއަރިންގ ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް ފިއުޗަރ ފަރ ޓޫރިޒަމް
ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.



އ
އ ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު  PATAގެ ޑެސްޓިނޭޝަން މާރކެޓިންގ ފޯރަމްގަ ި
 0202ނޮވެމްބަރ  06ގަ ި
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ނ) މިނިސްޓަރގެ ނައިބު ޑރ .ނައުޝާދު މުޙައްމަދު


ނ
ތ ް
ނނަ އެމްބަސީގެ ފަރާ ު
ދ ޖަޕާންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު ް
ސޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަ ި
 0202ޖޫން  00ގައި މިނި ް
ނ ވަރޗުއަލް ސެމިނާގައި މިނިސްޓަރގެ ނައިބު ޑރ.
ތައްޔާރުކުރި ކޮވިޑް 29-ގެ ހާލަތްތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބޭއްވު ު
ނައުޝާދު މުޙައްމަދު ސްޕީކަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ފ
ބ އަޙްމަދު ޢާޠި ް
ރ) މިނިސްޓަރގެ ނައި ު


ނ  COMCECގެ  31ވަނަ ސީނިއަރ އޮފިޝަލް
 0202ނޮވެމްބަރ  26އިން  21އަށް ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވު ު
ގ އިތުރުން ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ
ނއިބު ޢީޠިފް ެ
އގަތެވެ .އަދި މިނިސްޓަރގެ ަ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑަ ި
އވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ފަރުހާދު މި ބައްދަލުވުމުގައި ބަ ި

ބ) ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފަރުހާދު


ނ
 0202އޮގަސްޓް  04އިން  05އަށް ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު  COMCECގެ  8ވަނަ އަހަރީ ކޯޑިނޭޝަ ް
ވޯރކިންގ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެބަޑައިގަތެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 0200 .25.3ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް


ރަންޔޫބިލް އަހަރު  0200ކުލަގަދަކޮށް ދިވެހިރައްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވުން.



ޓޫރިޒަމް އަށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުން



ށ މަސައްކަތް ކުރުން
ތރު ރާއްޖޭގެ އެހެން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެންދިއުމަ ް
ދތުރު ފަ ު
އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ަ



ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން



ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮޓަލް ކްލެސިފިކޭޝަން ބަދަލް ކުރެވި އަދި އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވިޔަފާރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެޔޮ
ނ
ކށްދިނު ް
ދ އެފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހި ޮ
ބަދަލެއް ޤަވާއިދަށް ގެނެސް އަ ި
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .26އައި.ޓީ ސެކްޝަން
 0202 .26.2ވަނަ އަހަރު ހިންގި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް


ފަޔާރވޯލް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ލައިސަންސް ރިނިއުކުރުން.



ޓކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުން،
މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި އިވެންޓްސް އަދި ޕްރޮގްރާތަކުގައި ބައިވެރި ވެ އައި.ޓީ އަދިއެހެނިހެން ެ



ކޯޕީއާރް އާއި ގުޅިގެން ކޯލް ސެންޓަރ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން.



ސަރވަރ ރޫމް ނެޓްވޯކް އާކުރުން.



ނންވާ ގްރެޕިކް އަދި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އިވެންޓް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
ބ ު
މިނިސްޓްރީގެ އިވެންޓްތަކަށް ޭ



ނ
ޓީމްސް ސިސްޓަމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ހުރިހާ ފެސިލިޓީތައް ލިންކްކުރު ް



ވޯކް ފްރޮމް ހޯމް އަށް ބޭންންވާ ރިމޯޓް އެކްސެސް ސެޓަޕް ކުރުން.



ވޯކް ސްޓޭޝަން އަޕްގުރޭޑް ކުރުން.



ޒ ކުރުން.
ފަހިވޭ އެޕްލިކޭޝަން ފައިނަލައި ް



ރަޖިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭސަން ޑިވެލޮޕް ކުރުން.



ކލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮއްދިނުން.
ޓްރޭޑް ނެޓްގެ އެޕްލިކޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނި ަ

 0200 .26.0ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް


މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް އޮޓޯމޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން



ވޯކް ސްޓޭސަން އަޕްގުރޭޑް ކުރުން.



ސާރވާރއައް ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ އަޕްގޮރޭޑްސްގެނެސް ،ހާރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.



މިނިސްޓްރީގެ އަލަށް ރިނޮވޭޓް ކުރެވޭ ބައިގެ ނެޓްވޯކް މަސަތްކަތްތައް ކުރުން.



ދލުކުރުމުގެ މަސަތްކަތް.
އެއަރޕޯޓް ބެންޗް އޮފީހަކަށް ބަ ަ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 0202

 .21ރިޕޯޓް ނިންމުން
ށ
މިރިޕޯޓުގައި  2021ވަނަ އަހަރު މިމިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިއްޖެކަމަ ް
އުއްމީދު ކުރަމެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ށ
ތށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ .އަދި މިމިނިސްޓްރީއަ ް
ވ އެހީތެރިކަމަށް ނިހާޔަ ަ
އޮފީހުން އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން ވެދެއްވާފައި ާ
އ
ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވާ ފުރިހަމަ އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅަށް ޙާއްޞަ ޝުކުރެ ް
ގ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެކުގައި ކަމަށްވާތީ،
ނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ެ
ދަންނަވަމެވެ .މިދާއިރާ މިހާ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރެވިފައިވަ ީ
އެފަރާތަށްވެސް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ވ
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހިންނަކީ އަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަރާ ތަރައްޤީވުމުގެ ހެޔޮ ނަސީބާއި ވިސްނުން ލިބިފައި ާ
ތރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރިމަގުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައު އުސް މިންތަކެއް
ތޢާލާ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .ފަ ު
ބައެއްކަމުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫވަ ަ
ޙާސިލްވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ .އާމީން.
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Trainings Local 2021
Programme / Purpose

NAME

Designation

Duration

Start Date

End Date

Section

Attended

"Hushahelhey Mahssala
thakaai Shakuvaathah
Thahugeegukura
Muvazafunnah Hingumah
hamajehifaiva Thamreenu
(Batch 3)

Aishath Shenin

HR Officer

1 Day

23-Dec-21

23-Dec-21

HR

CSTI

Aishath Ali

DG

4 Days

20-Dec-21

24-Dec-21

QA

MOT

Fathimath Naziya

Director

QA

Aminath Nuzla

Assistant Director

RS

Fathimath Nasma

Asst. QA Officer

QA

Mohamed
Hammadh

Quality Auditor

QA

Ahmed Unais

Asst. Quality Auditor

QA

Abdulla Thohiru

Compliance Officer

QA

Fathimath Sinya

QA Officer

QA

Aishath Zilma

QA Officer

QA

Salma Ali

S. Admin Officer

RS

Mariyam Raziyya
Emergency First
Resoponse and Dive
Center Inspection Training

1

CSC Gavaid Awareness

Mariyam Lubna

2

Induction Phase 2

Ahmed Saneez
Sana Abdul
Muhsin

International Relation
Officer
Computer Technician
Administrative
Officer

1 Day

28-Feb-21

28-Feb-21

IHR

CSTI

5 Days

14-Nov-21

18-Nov-21

IT

CSTI

PD

3

Shaping an Ethical
Workplace Culture Phase
1

Hafsa Abdul
Ghanee
Mariyam Maaya
Mariyam Sama

Masakkathu

AS

Project Officer
Accounts Officer

PD
FS

Mohamed Sinan

Environment Officer

Malaka Abdul
Hameed
Aminath Shiuna
Basheer
Usa Ibrahim
Aminath Manal
Musthafa
Abdulla Iyaz
Gibthiyya Saleem
Fathimath Ajufaan

1 Day

05-Apr-21

ES

Director

ES

Legal Officer

LS
20-Apr-21

Hawwa Nadra
Aishath Shenin
Salma Ali
Fathimath Shaiha
Aminath Irene
Milna Abdul
Muhsin
Ishara Abdul Aziz
Abdulla Thohiru

Legal Officer
Tourism Research
Officer
Planning Officer
Legal Officer
S. Admin Officer
Asst. Registration
Officer
S. Admin Officer
HR Officer
S. Admin Officer
Project Officer
Project Officer
Administrative
Officer
Legal Officer
Compliance Officer

Fathimath Maishan

Planning Officer

26-Apr-21

Mariyam Lubna

International Relation
Officer

Ahmed Unais

05-Apr-21

20-Apr-21

LS

CSTI

CSTI

SS
PD
LS
AS
RS
AS
HR
RS
DS
DS
AS
LS
QA
26-Apr-21

QA
IHR

CSTI

4

5

21 LESSONS FOR 21ST
CENTURY
Civil Service
Vazeefathakah Meehun
Hovumaa Ayyan
Kurumuge
Minganduthakaa
Usooluthah

Aishath Shenin

International Relation
Officer
HR Officer

Aishath Shenin

HR Officer

1 Day

10-Jun-21

10-Jun-21

HR

CSTI

Project Officer

5 Days

23-May-21

27-May-21

DS

CSTI

Mariyam Lubna

1 Day

15-Aug-21

15-Aug-21

IHR

CSTI

HR

Mariyam Raziyya
6

7

8

Essentials of Service
Excellence

HRM for Supervisors

Effective Compliance and
Ethics

Aminath Irene
Aminath Shiuna
Basheer
Azra Ahmed
Fathimath Shif
Mohamed Nishan
Jaleel

S. HR Officer
Assistant Director

Ishara Abdul Aziz

Legal Officer

2 Days

10-Mar-21

11-Mar-21

LS

CSTI

Legal Officer
International Relation
Officer

1 Day

28-Feb-21

28-Feb-21

LS

CSTI

Legal Officer

LS
4 Days

29-Mar-21

01-Apr-21

Director

HR
IHR

CSTI

IT

Shukraana
Mohamed
9

Gavaid Awareness

Ishara Abdul Aziz
Mariyam Lubna
Aminath Shiuna
Basheer
Shukraana
Mohamed

IHR

Legal Officer

LS

Legal Officer

LS

Mohamed Nishan
Jaleel
Fathimath Shif
Salma Ali
Hasana Hassa
Mariyam
Sharmeela
Aminath Manal
Musthafa
Fathimath Nasma
10

Employee Well-being for a
Service Beyond
Excellence

Ahmed Unais
Aishath Nabeela
Zareer
Sana Abdul
Mushis
Aishath Naseer
Fathimath
Thamauneena
Malaka Abdul
Hameed

Director

IT

Assistant Director
S. Admin Officer
Statistical Officer

IHR
RS
Stat

Director

Stat
13-Dec-21

Tourism Research
Officer
Asst. Quality Auditing
Officer
Asst. Quality Auditor
Director

13-Dec-21

Stat
QA
QA

1 Day

Administrative
Officer
Qualiting Auditing
Officer
Administrative
Officer

FS

CSTI

PD
12-Dec-21

12-Dec-21

QA
PD

Director

SCMS

Overseas Programs 2021
1

2
3

Programme

Name

Designation

Organizer

from

To

Section

Type

The New Normal with
Sustainable Communitybased Eco-tourism
Development
South Asia Travel And
Tourism Expo 2021

Abdulla Iyaz

Planning Officer

TICA/Online

16-Nov20

02-Dec- PD
21

Compete

Hawwa Nadhra

Senior Admin. Officer

India

24-Mar21

26-Mar- AS
21

Compete

(JICA)Planning and
Management for Eco-

Ibrahim Fikry

Director

JICA/online

11-Jan21

05-Feb- PS
21

Compete

4
5
6
7
8

Tourism in Tropical and
Subtropical Areas (A)
11th IFTM-UNWTO
Training programme
online for the island
Member States from Asia
and the Pacific 'Capacity
Building for Sustainable
Tourism in Island
Countries'

9

Fathmath Samah

Director

JICA/online

11-Jan21

Compete

01-Jun21

05-Feb- PS
21
03-Jun- PD
21

Abdulla Iyaz

Planning Officer

Online /Macau

Ali Shinan

Director

Online /Macau

01-Jun21

03-Jun- PD
21

work
related

Fathimath Maishan

Planning Officer

Online /Macau

01-Jun21

03-Jun- PD
21

work
related

Fathimath Shaair

Project Officer

Online /Macau

01-Jun21

03-Jun- PD
21

work
related

Najumulla Shareef

Project Officer

Online /Macau

01-Jun21

03-Jun- PD
21

work
related

work
related

10

Webinar on "Design
Thinking Tools"

Mohamed Nishan
Jaleel

Director

Online/UNDP

29-Aug21

29-Aug- IT
21

work
related

11

Dubai Expo Official Trip

Milna Abdul Muhsin

Administrative Officer

Dubai

Dubai Expo Official Trip

Ajfaan

Administrative Officer

Dubai

13

Webinar on Data
Protection and Privacy for
Media/Information
Officers and Journalists

Mohamed Nishan
Jaleel

Director

Online/Male'

27-Oct- AS
21
27-Oct- AS
21
18-Nov- IT
21

Minister

12

24-Oct21
22-Oct21
16-Nov21

14

Planning and Management
of Eco-Tourism in Tropical
and Subtropical Areas (A)

Aishath Zilma

Quality Auditing Officer

Online/Japan

08-Nov21

20-Dec- QA
21

Compete

15

Planning and Management
of Eco-Tourism in Tropical
and Subtropical Areas (A)

Mohamed Sinan

Environment Officer

Online/Japan

08-Nov21

20-Dec- QA
21

Compete

16

"Global HR Excellence Future of Wok"

Mariyam Raziyya

Human Resource Officer

Online/Singapore

20-Sep21

23-Sep- HR
21

work
related

Minister
work
related
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LEASE TRANSFER DETAILS 2021
No

Lease Holder

Agreement
Number

MAZZO PRIVATE
LIMITED

(AGR)88LS/88/2021/9

FASMENDHOO
PRIVATE LIMITED

(AGR)88LS/88/2021/81

LEISURE OCEANS
PRIVATE LIMITED
LEISURE OCEANS
PRIVATE LIMITED
VKL & AL NAMAL
GROUP PRIVATE
LIMITED

(AGR)88LS/88/2021/27
(AGR)88LS/88/2021/28

DUTCH DOCKLANDS
MALDIVES PRIVATE
LIMITED

MAARAH PRIVATE
LIMITED

(AGR)88LS/88/2021/51

29th
August
2021

REOLLO
INVESTMENTS
PRIVATE LIMITED

ALI BEY MALDIVES
PRIVATE LIMITED

(AGR)88LS/88/2021/22

15th
April
2021

Atoll

Island Name

Previous Lease Holder

1

KAAFU

AREA OF LAGOON
(4°30’56.11”N, 73°38’22.41”E)

2

RAA

FAARUFUSHI

3

LHAVIYANI

KANUHURA

4

LHAVIYANI

MEDHA ADIHURAA AND MAS
LEGGIHURAA

AMBERIA PROPERTY
INVESTMENTS
PRIVATE LIMITED
FAARUFUSHI
INVESTMENTS
PRIVATE LIMITED
SRL KANUHURA
LIMITED
SRL KANUHURA
LIMITED

5

KAAFU

AREA OF LAGOON (3°53’24.68”
N, 73°21’36.74” E)

SEAMARC PRIVATE
LIMITED

6

KAAFU

LAGOON 19 HAVING THE
GEOGRAPHICAL COORDINATES
(4°16’36.46” N, 73°27’35.98” E)

7

KAAFU

PLOT OF LAGOON (4.3717°N,
73.34417°E, 4.36537°N, 73.34709°E,
4.36648°N, 73.35554°E)

(AGR)88LS/88/2021/62

Date
15th
February
2021
19th
October
2021
3rd May
2021
3rd May
2021
20th
September
2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
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Construction Period extensions
Atoll

Island

Lessee

01st Jan 2021- 01st Feb 2021
Lh

Lhaviyani

CT AT Thilamaafushi Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon (Maadhunifaru)

Radhun Resorts & Investments Pvt
Ltd

K

Kuda villingilli

Mfar Kudavillingili Pvt Ltd

B

Fares

Plexus Maldives Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Sunny Holdings Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Reollo Investments Pvt Ltd

Dh

Hiriyafushi

Hiriyafushi Holdings Pvt Ltd

V

Vashugiri

Vashugiri Pvt Ltd

R

Kandoogandu and Veyvah

K & V Holdings Pvt Ltd

K

Feydhoofinolhu

Pearl Atoll Pvt Ltd

Sh

Kanbaalifaru

Kanbalifaru Development Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Good Catch Pvt Ltd

B

Bodufinolhu

Seal Maldives Pvt Ltd

Ga

Dhevvamaagala

Nalavel Maldives Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Ebony Private Limited

M

Uthuruboduveli, Hurasveli & Uthurugasveli

Island Channels Pvt Ltd

V

Ambara

Handhuvaru Ocean Holidays Pvt Ltd

02nd Feb 2021 to 01st March 2021
K

Vaagali

Vaagali Investment Pvt Ltd

K

Kohdhipparu Lagoon

Dhidhoofinolhu Holdings Private
Limited

K

Plot of Lagoon in Emboodhoo Lagoon

Dream Island Development Pvt Ltd

Gdh

Vatavarreha

Yacht Tours Maldives Pvt Ltd

N

Dhigurah

Wego Private Limited

Ga

Dhevvamaagala

Nalaveli Maldives Private Limited

Ha

Dhipparufushi

Secret Venture Private Limited

V

Vashugiri

Vashugiri Private Limited

AA

Mathiverifinolhu

International Travel Consultant Pvt
Ltd

02nd March 2021 to 01st April 2021
V

Kunaavashi

Satin Seas Private Limited

K

Plot of Lagoon

Amingiri Holdings Private Limited

N

Huvandhumaavattaru

Noonu Hotels & Resorts Development
Pvt Ltd

M

Madifushi

Maldives Inflight Catering Pte LTD

Ga

Mahadhoo

Travista Resort Private Limited

N

Dhigurah

Wego Private Limited

Adh

Innafushi

Seagull Group Private Limited

02nd April 2021- 01st May 2021
R

Bodufushi

Alibey Maldives Private Limited

K

Embudhu Finolhu

Bayswater Maldives Private Limited

R

Kudakurathu

Kudakurathu Island Resort Private
Limited

R

Fuggiri

Classic City

Ha

Berinmadhoo

Guiseppe Franchin

R

Kothaifaru and Kuroshigiri

Ballentine Pvt Ltd

K

Reclaimed Land

Seahouse Resorts Private Limited

02nd May 2021 - 01st June 2021
Sh

Hurasfaru

Hurasfaru Holdings Private Limited

Sh

Naainfaru

Naainfaru Holdings Private Limited

B

Funadhoo

Ifuru Investments Pvt Ltd

02nd June 2021 - 01st July 2021
K

Nasandhura Palace Hotel

NPH Investment Pvt Ltd

TH

Ruhthibirah

Island Aviation Services Ltd

M

Madifushi

Maldives Inflight Catering Pte Ltd

V

Vashugiri

Vashugiri Pvt Ltd

02nd July 2021 - 01st August 2021
Adh
R
V

Bodufinolhu
Bodufarufinolhu
Kunaavashi

Browns Ari Resorts Pvt Ltd
Browns Raa Resort Private Ltd
C.J.L Investments Pvt Ltd

02nd August 2021 -01st September 2021
N

Loafaru

Amala Maldives Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Coral tree Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Emerald Resorts Pvt Ltd

Ga

Keredhdhoo

Keredhdhoo Investment Pvt Ltd

K

Lagoon 19

Dutch Docklands Maldives Pvt Ltd

2nd September 2021- 01st Oct 2021
K

Plot of Lagoon

Sunny Holdings Pvt Ltd

B

Muthaafushi

Muthaafushi orient Investments Ltd

K

Plot of Lagoon

Ebony Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Smarafushi Private Limited

K

Plot of Lagoon

Amingiri Holdings Pvt Ltd

K

Nakacha Huraa

Nakacha Huraa Development Pvt Ltd

K

Plot of Lagoon

Bodufaru Beach Resort Private
Limited

02nd Oct- 01st November 2021
B

Maamaduvari

Coastline Investment Pvt Ltd

B

Muthaafushi

Muthaafushi Orient Investments
Limited

Lh

Maabinhuraa

Kuredu Holdings(Pvt) Ltd

R

Kandoogandu & Veyvah

K & V Holdings Pvt Ltd

L
K

02nd November 2021- 01st December 2021
Boduhuraa
Heavy Load Maldives Private Limited
Area of Lagoon
AB Lagoon Private Limited
02nd December 2021 -

R

Kothaifaru & Kuroshigiri

Ballentine Private Limited

K

Plot of Lagoon

Depezar Services Limited

K

Plot of Lagoon

Amingiri Holdings Private Limited
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49 Years LEASE EXTENSION
Atoll
1 KAAFU

Island Name

Lease Holder

Addendum Date

Addendum Agreement

MEDHUFINOLHU

REETHI RAH RESORT PVT.
LTD

30th November
2021

(AGR)88-LS/88/2021/97

2

N

Soneva Jani ( Medhufaru)

Hillside Villa Pvt Ltd (C0391/2011)

19th December
2021

(AGR)88-LS/88/2021/105

3

BAA

Kunfunadhoo

Bunny Holdings (BVI) Ltd

19th December
2021

(AGR)88-LS/88/2021/104
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SETTLEMENT AGREEMENTS (Rent)
Atoll

Island Name

Lease Holder

Addendum Date

1

B

Kihaadhuffaru

Athama Marine International Private
Limited

(AGR)88-LS/88/2021/89

2

L

Fares & Kuda Fares

Heavyload Maldives Private Limited

(AGR)88-LS/88/2021/86

3

S

Ismehelahera & Kedevaahera

South Palm Maldives Private Limited

1st Addendum to the Settlement
Agreement

4

Baa

Kihavah Huruvalhi

Maldives Tourism Development
Corporation Plc

15th July 2021

5

Raa

Kottafaru

ABN Private Limited

(AGR)88-LS/88/2021/86

6

K

Mahaanaelhi Hura

Mahal Tours Private Limited

11th October 2021

