
 

    
 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 ،މާލެ

 ދިވެިހާރއްޖެ 
 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 5، ވެލާނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް،  
  332 2512ފެކްސް ،  2207 2200،302 302 ޓެލެފޯން: 

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

 2021 އޮކްޓޫބަރު 26ތާރީޚް:                       88-PS/88/2021/89(IUL) :ނަންބަރު
 

 ލާން އިޢު 
 

 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ތެރެއިން 

 ހުޅުވާލުން. ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް 
 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ތެރެއިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  ބީލަމުގެ އުސޫލުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަން ިމ  ކަ
ތަރައްޤީކޮްށ ހިންގާނެ ފަާރތެއް ހޯދުމަްށ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްލިސްޓުގައިވާ ރަށްރަށުގަިއ  އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ

 ނިންމާފައެވެ. ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް މިމިނިސްްޓރީއިންވަނީ 

 
 

 20އަދި  ގައި 10:00 ގެވަހުބުރާސްފަތި ދުވާ  2021 ނޮވެމްބަރު  04ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 
ގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުބާއްވާ ށް( ޒޫމް މެދުވެރިކޮ ) ވަރޗުއަލްކޮށް  ގައި  10:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  2022ޖަނަވަރީ 

 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން  މި މިނިސްޓްރީއަށް ާހޟިރުވެއަްނނަނިވި ތާވަލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުެގ މަތިން  ،ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ
 . އެދެމެވެ

 
 

 
 
 

ވާ  2022ޖަނަވަރީ  19އަދި ، 2021ނޮވެމްބަރު  03މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ  އަށް planning@tourism.gov.mvއީމެއިލް ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީގެ  10:00ބުދަދުވަހުގެ 
 އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި ފޯން ނަންބަރު  ނަމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެސް، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ެއދި

 

 ވެބްސައިޓް ގެމިނިސްޓްރީ މި ބީލަން ފޮތް ގަތުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ގުޅޭ އިޢުލާނާއި މި

(www.tourism.gov.mv)  .ެ31ބީލަން ޮފތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ  އަދި އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަމެވ 
ަބންދުނޫްނ ކޮންެމ  ދުަވހުެގ ނިޔަލަށް ބުރާސްފަތިވާ  2022 ެފބުރުވަރީ 24 ދުވަހުން ފެށިެގން އާދީއްތަވާ  2021 އޮކްޓޫބަރު

 (ވަނަ ފަންގިފިލާ  5 ޭވލާނާގެ،) މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  އާއި ދެމެދު 1300 – 0900ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

  ރިސެޕްޝަނުންނެވެ.
 

 ގެ ކުރިން  13:00 ދުވަހުގެ ހޯމަވާ  2022ފެބުރުވަރީ  21 ނަމަ ބޭނުންފުޅުވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ އިޢުލާނާއި މި 
 އިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.ވައީމެއިލް ކުރައް އަށް  planning@tourism.gov.mvގެ އީމެއިލް މިމިނިސްޓްރީ

 އަތޮޅު  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި 
 ހއ، ހދ، ށ، ރ  10:00ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2022ފެބުރުވަރީ  27
 މ، ފ، ތ 13:00ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2022ފެބުރުވަރީ  27
 ލ، ގއ، ގދ. 10:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2022ފެބުރުވަރީ  28

 



 

         

ދިވެހިރާއްޖެމަދު މަގު، މާލެ، ހުފަންގިފިލާ، އަމީރު އަވަނަ  5، ވެލާނާގެ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  
  332 2512ފެކްސް ،  2207 2200،302 302 ޓެލެފޯން: 

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

 

 

 ވަނަ މަރުހަލާގައި ދޫކުރާ ރަށްރަށް  03ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 ކޯޑިނޭޓްސް 
އަންދާޒާ ކުރެވޭ 
(ސައިޒް )ހެކްޓަރުން   # އަތޮޅު  ރަށް  

6°51'39''N 73°6'16''E 3.00 ު1 ހއ އަލިދުއްފަރުފިނޮޅ 
7°0'38''N 72°56'2''E 10.90  ި2 ހއ މެދަފުށ 
6°42'43''N 72°55'30''E 1.20  ުނޑ  3 ހދ ކުޑަފަރުފަސްގަ
6°0'54''N 73°17'44''E 14.70 ޫ4 ށ ކުޑަޅައިމެންދ 

5°58'43''N 72°56'17''E 10.90+10 
 10އެއްތިގިލި އަދި ރ. އަލިފުށި ފަޅުން 

 ހެކްޓަރު ހިއްކުން
 5 ރ

2°51'28''N 73°33'28''E 1.28 ާސީދީހުރ 
 6 މ

2°51'34''N 73°33'15''E 3.00 ޑު )ސީދީހުރާއާއި އެކު(ސީދީހުރާ ވެލިގަނ  
2°48'14''N 73°26'1''E 10.40 ި7 މ މާއުސްފުށ 
3°8'4''N 73°1'6''E 1.00  ި8 ފ އެނބުލުފުށ 

3°12'1''N 72°59'53''E 0.89  ު9 ފ ޖިންނަތުގައ 
2°16'54''N 73°15'16''E 3.9 ޫ10 ތ ކާއްޑ 
2°21'57''N 72°54'31''E 3.00 ިއޮޅުފުށިފިނޮޅާއި އެކު( އޮޅުފުށ( 

 11 ތ
2°22'17''N 72°54'30''E 0.54 ުއޮޅުފުށިފިނޮޅ  
1°55'9''N 73°15'12''E 3.1 ޫ12 ލ ކަށިދ 
1°59'20''N 73°18'30''E 3  ި13 ލ ބޮޑުމުންޏަފުށ 
2°4'16''N 73°32'9''E 1.44 ާހޮޅުރަހާ އާއެކު( ދޮންބެރެހ( 

 14 ލ
2°4'6''N 73°32'20''E 0.6  ާހޮޅުރަހ 

0°27'41''N 73°33'50''E 17.00 ާ15 ގއ މާރެހ 
0°34'10''N 73°31'12''E 5.00  ާ16 ގއ ފުނަދޫވިލިގިއްލ 
0°13'30''N 73°13'0''E 7.4 ާނޑަހަލަގަލ  17 ގދ ކަ
0°22'19''N 73°1'26''E 1.4 )ިފެރޭތަވިލިގިއްލާ )ކްލަސްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައ 

 18 ގދ
0°22'25''N 73°1'21''E 2.39 ާއާއި އެކު(ރޭތަވިލިގިްއލާ)ފެ ދެކާނބ 
0°22'4''N 73°1'31''E 2.5 ާއާއި އެކު(ރޭތަވިލިގިއްލާ)ފެ ކޮޑެރަޓ 

0°22'12.86"N 73°1'28.98"E 2.97 
 ކޯޑިނޭޓްސްގައި ހިމެނޭ ރަށް()

 އާއި އެކު(ރޭތަވިލިގިއްލާ)ފެ


