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 .1ރިޕޯޓު ފެށުނ
ޢލަމތަކުގެވެރި ﷲ ސުބުޙނަހޫ ވަތަޢލ އަށ ޙަމދ ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އަދި ކައުނަބިއޔ މުޙައމަދުގެފނަށއި
އެކަލޭގެފނުނގެ އލުނނއި އަޞހބުނނަށ ޞަލަވތއި ސަލމ ލެއވުނ އެދި ދުޢ ކުރަމެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި  2020ވަނަ އަހަރު މި މިނިސޓރީ އިނ ކޮށފައިވ މަސައކަތތަކުގެ ޚުލޞގެ އިތުރުނ  2021ވަނަ އަހަރު
ބއެއ މަސައކަތތައ ހިމެނިފައިވނެއެވެ.
ކުރުމަށ ރޭވިފައިވ ަ
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

 .2އޮފީސ ހިނގުނ
 2.1އޮފީސ އުފެއދުނ
ބދީފައިވ ބރުގެ
ދިވެހިރއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔގެ ޤނޫނު އަސސީގެ  42ވަނަ މއދގެ (ބ) އިނ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
ބދޭ
ބރު 1/68ޖ( .އޮފިޝަލ ކަނތައ) ޗެޕޓަރ  1ގެ  2ވަނަ މއދއިނ ،ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
ދަށުނނއި ،ޤނޫނު ނަނ ަ
އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ ،މިނިސޓރީ އޮފ ލީގަލ ރިފޯމ އޓސ އެނޑ ކަލޗަރއި އެމިނިސޓރީގެ ދަށުނ ހިނގަމުނދިޔަ ތަނތަނ
ބއި މިމިނިސޓރީއިނ ނަނގަވައި ،މިމިނިސޓރީގެ ނަނ މިނިސޓރީ
ބހޭ ަ
ބދަލުކުރައވައި ސިވިލއޭވިއޭޝަނ ެ
މިމިނިސޓރީގެ ދަށަށ ަ
އޮފ ޓޫރިޒަމ އެނޑ ސިވިލ އޭވިއޭޝަނުނ މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ ،އޓސ އެނޑ ކަލޗަރގެ ނަމަށ  13ނޮވެމބަރ 2008
ބދަލުކުރައވފައެވެ.
ގައި ވަނީ ަ
މިމިނިސޓރީގެ ދަށުނ ހިނގަމުނދިޔަ ޤައުމީ އަރުޝީފު  2012ޖެނުއަރީ  31ވަނަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ މިނިސޓރީ އޮފ
ޓރނސޕޯޓ އެނޑ ކޮމިއުނިކޭޝަނގެ ދަށުނ ހިނގަމުނދ ތަނެއގެ ގޮތުގައި ރައީސުލޖުމހޫރިއޔ ހަމަޖައސަވައި ދިވެހިރއޖޭގެ
ބދޭ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ މިމިނިސޓރީގެ
ޖުމހޫރިއޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  132ވަނަ މއދއިނ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
މަސައކަތ  02ފެބރުއަރީ  2012ގައި އަލުނ ހަމަޖެއސެވިއެވެ.
ބއެއ މުއައސަސތަކުގެ
ބއެއ ޤނޫނުތަކ ގުޅިގެނ އުފެދިފައިވ ަ
އަދި އައު ޤނޫނުއަސސީގެ ފަހުނ ވުޖޫދަށ އައި ަ
ބއެއ
މަސައކަތުގެ ތެރޭގައި މިމިނި ސޓރީގެ ދަށުނ ހިނގަމުނ ގެނދިޔަ ޑިޕޓމަނޓ އޮފ އިނފޮމޭޝަނުނ ކުރަމުނދިޔަ ަ
މަސައކަތތައ ހިމެނޭތީ ސަރުކރުގެ ވަކި އިދރއެއ ޤއިމކުރައވައިގެނ ކުރަނ އެކަށީގެނވހައި ފުޅ ދއިރއެއގެ މަސައކަތތަކެއ
އެޑިޕޓމަނޓގެ މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ނެތކަނ ފހަގަކުރައވައި ދިވެހިރއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  116ވަނަ
ބދޭ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ މިމިނިސޓރީގެ ދަށުނ ހިނގަމުނދިޔަ ޑިޕޓމަނޓ އޮފ
މއދއިނ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
އިނފޮމޭޝަނ  25ނޮވެމބަރ  2012އިނ ފެށިގެނ އުވލެއވުމއި ގުޅިގެނ މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ ،އޓސ އެނޑ ކަލޗަރ
ބއުރޯ އޮފ
ހިނގުނ ޙަވލުކުރެވިފައިވ ތަނތަނަކީ ،ނޭޝަނަލ ސެނޓަރ ފޮރ ދި އޓސ ،ޤައުމީ ކުތުބުޚނ ،ނޭޝަނަލ ި
ކލެސިފިކޭޝަނ ،ޑިޕޓމަނޓ އޮފ ހެރިޓޭޖކަމުގައި ހަމަޖެއސެވިއެވެ.
ބވަޑައިގަނނަވ
ދިވެހިރއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  116ވަނަ މއދގެ (ހ) އިނ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ ،ސަރުކރުގެ ވުޒރތަކއި އެވުޒރތަކުގެ ދަށުނ ހިނގަމުނދ ތަނތަނ އަލުނ ހަމަޖެއސެވުމގުޅިގެނ2013 ،
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ބރު  17ވަނަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ " މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ އރޓސ އެނޑ ކަލޗަރ"ގެ ނަނ "މިނިސޓރީ އޮފ
ނޮވެނ ަ
ބދަލުތައ ގެނނަވައި
ބއެއ ަ
ބދަލު ކުރައވައި ،އެތރީޚުނފެށިގެނ މިނިސޓރީގެ މަސައކަތުގެ ލިސޓަށ ަ
ޓޫރިޒަމ"ގެ ނަމަށ ަ
ބލަހައޓަވަމުނ ގެނދަވ
އރޓސ އެނޑ ކަލޗަރއި މީޑިއ އގުޅޭ މަސައކަތތައ މިނިސޓރީ އޮފ ޔޫތު އެނޑ ސޕޯރޓސއިނ ަ
ގޮތައ

ހަމަޖެއސެވިއެވެ.

އަދި

އޭގެ

ފަހުނ

ދިވެހިރއޖޭގެ

ޖުމހޫރިއޔގެ

ޤނޫނުއަސސީގެ

132

ވަނަ

މއދއިނ

ބދަލު
ބވަޑައިގަނނަވ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ މިމިނިސޓރީގެ މަސައކަތ  07ޖެނުއަރީ  2014ގައި ަ
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
ކުރެއވެވިއެވެ.

އަދި

އޭގެފަހުނ

ދިވެހިރއޖޭގެ

ޖުމހޫރިއޔގެ

ޤނޫނުއަސސީގެ

116

ވަނަ

މއދގެ

(ހ)

އިނ

ބވަޑައިގަނނަވ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ ،މިނިސޓރީ އޮފ ޓރނސޕޯރޓ އެނޑ ކޮމިއުނިކޭޝަނ
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
އުވލެއވުމ

ގުޅިގެނ

ދިވެހިރއޖޭގެ

ޖުމހޫރިއޔގެ

ޤނޫނުއަސސީގެ

132

ވަނަ

މއދއިނ

ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ

ބދަލު ކުރައވަވ ރީޖަނަލ
ބވަޑައިގަނނަވ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ މިމިނިސޓރީގެ މަސައކަތ  19ޖޫނ  2014ގައި ަ
ލި ި
އެއަރޕޯޓސއިނ ކުރައވަމުނ ގެނދެވި މަސައކަތ މި މިނިސޓރީގެ ދަށުނ ކުރ ގޮތަށ ހަމަޖެއސެވިއެވެ .ދިވެހިރއޖޭގެ
ބވަޑައިގަނނަވ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ ،ސަރަޙައދީ
ޖުމހޫރިއޔގެ ޤނޫނު އަސސީގެ  132ވަނަ މއދއިނ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
ބހޭ ސިޔސަތު ކަނޑައެޅުމއި ،ސަރަޙައދީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަކުނ ދެވޭ ވައިގެ ޚިދުމަތތަކއި،
ވައިގެ ބަނދަރުތައ ތަރައޤީ ކުރުމ ެ
އެޚިދުމަތތަކ ގުޅޭ ވިޔަފރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔސަތު ކަނޑައެޅުމއި ،ވައިގެ ބަނދަރުތައ ތަރައޤީކުރނެ ރަށތައ ކަނޑައެޅުމއި،
ބނުނވ އިނފރސޓރަކޗަރ ބިނކޮށ ތަރައޤީ ކުރުމއި ،ރއޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދއިރގެ ޙލަތު
އެބަނދަރުތަކަށ ޭ
ދިރސކުރުމަކީ  12އޮގަސޓ  2014އިނ ފެށިގެނ މި މިނިސޓރީގެ މަސައކަތތަކެއކަމުގައި ހަމަޖައސަވފައިވެއެވެ .އަދިމިހތަނަށ
ބދަލުގެނެވިފައިވަނީ ދިވެހިރއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  116ވަނަ މއދގެ (ހ) އިނ
އެނމެފަހުނ ގެނެވުނު ަ
ބދަލު ގެނނަވފައިވަނީ 18
ބވަޑައިގަނނަވ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ ،މިމިނިސޓރީގެ މަސައކަތތަކަށ ަ
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔއަށ ލި ި
ނޮވެމބަރ  2019ގައެވެ.
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 2.2އޮފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައކަތ
ބރު  )2019ގައި ވގޮތުގެ މަތިނ،
ބރު  18( 1-PAR/88/2019/103ނޮވެމ ަ
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔ އޮފީހުގެ ސިޓީ ނަނ ަ
މިމިނިސޓރީއއި ޙަވލުކުރެވިފައިވ މަސައކަތތައ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި އިނވެސޓކުރ ފަރތތަކުގެ އިތުބރު ހޯދައި ،އިނވެސޓކުރ ފަރތތަކުނ ޝައުޤުވެރިވ
ގޮތެއގެ މަތިނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ ބައޓަނ ކުރުނ.

•

ރއޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަނޒިލެއގެ ގޮތުގައި "ޕޮޒިޝަނ" ކުރުމއި"،ބރޭނޑ" ކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަމުގެ
އެނމެހައި އުސޫލތައ ކަނޑައެޅުނ.

•
•

ބ އމދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތތައ ރވައި ހިނގުނ.
ފަތުރުވެރިކަމުނ ދައުލަތަށ ލި ޭ
ބހޭގޮތުނ
ފަތުރުވެރިކަމ ެ

ހަދަނޖެހޭ

ޤަވޢިދުތައ

ހަދައި،

އެގަވޢިދުތައ

ހިނގުމއި،

ބހޭ
ފަތުރުވެރިކަމ ެ

ޤނޫނުތައ

ބނުނވ ފަނނީ އެހީ ފޯރުކޮށދިނުނ.
އެކުލަވައިލުމަށ ޭ
•

ރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަނ އިޝތިހރު ކުރުމުގައި ގެނގުޅެނޖެހޭ ޤަވޢިދުތަކއި އުސޫލތައ ހަދައި ،މިނގަނޑުތައ
ކަނޑައެޅުނ.

•

ބހޭ ރިޕޯޓުތައ ތައޔރުކުރުނ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ ތަރައޤީވަމުނދ ގޮތ ދިރސކޮށ ،ކަމ ެ

•

ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤނޫނުގެ ދަށުނ މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމގައި ރަޖިސޓރީކޮށގެނ ހުއދަ ދޫކުރަނޖެހޭ
ތަނތަނ ރަޖިސޓރީކޮށ ދޫކުރަނޖެހޭ ހުއދަތައ ދޫކުރުނ.

•

ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤނޫނުގެ ދަށުނ މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމގައި ރަޖިސޓރީކުރ ތަނތަނ ހިނގަނީ
ބލުމއި ،އެތަނތަނުގެ ދަފތަރެއ އެކުލަވައިލައި ،ޤަވޢިދުނ އެ
ދިވެހިރއޖޭގެ ޤނޫނުތަކއި ގަވއިދުތަކ އެއގޮތަށތޯ ެ
ބލަހައޓަމުނ ގެނދިއުނ.
ދަފތަރު ަ

•

ބމއި ،ރަށރަށއި ،ތަނތަނ ކުއޔަށ ދޫކުރނޭ އުޞޫލުތައ ކަނޑައަޅައި ،އެތަނތަނުގެ
ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައގީކުރުމަށ ބިނ ި
ބލަހައޓަމުނ ގެނދިއުނ.
ދަފތަރެއ އެކުލަވައިލައި ،ގަވއިދުނ އެ ދަފތަރު ަ

•

ބލަހައޓަމުނ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި މަސައކަތކުރ މީހުނގެ ދަފތަރެއ އެކުލަވައިލައި ،ގަވއިދުނ އެ ދަފތަރު ަ
ގެނދިއުނ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތަށ މެދުވެރިވެދނެ ޙދިސތަކުނ

ރައކތެރިވުމއި ،އެފަދަ ޙދިސއެއ މެދުވެރިވެއޖެ ހިނދެއގައި

އިނސނުނގެ ފުރނަ ސަލމަތކުރުމއި ،އެފަދަ ޙދިސއަކުނ ލިބިދނެ މއދީ ގެއލުނތައ ކުޑަކުރުމަށޓަކައި ހަދަނޖެހޭ
ގަވއިދުތަކއި ،ގައިޑލައިނތައ ހަދައި ހިނގުނ.
•

ރއޖޭގައި ޑޮމެސޓިކ ޓޫރިޒަމ ތަރައގީކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ ދިރސތައކޮށ ،އެކުލަވައިލަނޖެހޭ ޕލޭނތައ އެކުލަވައިލައި،
ބހޭ ފަރތތަކ ގުޅިގެނ އެ ޕލޭނތައ ތަނފީޒކުރުނ.
ކަމ ެ

•

ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތު ދެމެހެއޓެނެވިގޮތަކަށ ތަރައޤީކޮށ ފުޅކުރުމަށޓަކައި ކުރަނޖެހޭ ދިރސތކޮށ،
ޢަމަލީގޮތުނ އެކަނތައތައ ހިނގުނ.

•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ޞިނޢަތގުޅޭ

ރެކޯޑުތައ،

އިނފޮރމޭޝަނ

ޓެކނޮލޮޖީއއި

މިނޫނވެސ

ޒަމނީ

ވަޞީލަތތަކުގެ

ބލެހެއޓުނ.
ބނުނހިފައިގެނ ރައކތެރިކޮށ ެ
ޭ
•

ބލަހައޓައި ،ރިޕޯޓތައ ތައޔރުކޮށ ،ގަވއިދުނ
ބ އެއކޮށަ ،
ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއގުޅޭ ތަފސހިސ ު
ޝއިޢުކުރުނ.

•

ބހޭ ޤނޫނު)ގެ  15ވަނަ މއދގައި ހިމަނފައިވ އެނމެހައި ކަނކަނ
ބރު ( 2/99ދިވެހިރއޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ެ
ޤނޫނު ނަނ ަ
ކުރުނ.

•

ބލެހެއޓުނ.
މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމގެ މަސައކަތތަކއި ގުޅިގެނ ،ޤނޫނީގޮތުނ ހިނގަނޖެހޭ ކަނތައތައ ހިނގައި ެ
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .3ހިއުމަނ ރިސޯސ ޔުނިޓ
 3.1ރަޖިސޓރީގައިވ މަޤމުތަކަށ އައިސފައިވ ބަދަލު
މަޤމ

ތރީޚ

ޕލޭނިނގ އޮފިސަރ

 21ޖޫނ 2020

އުނި
01

އިތުރު
--

ޕލޭނިނގ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓ 2020

--

01

ޕރޮޖެކޓ އޮފިސަރ

 17ސެޕޓެމބަރ 2020

03

-

ޕރޮޖެކޓ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓ 2020

--

03

ޑިރެކޓަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

07

ޑިރެކޓަރ

 22އޮގަސޓު 2019

01

ޕަބލިކ ރިލޭޝަނސ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

02

ޕރޮގރމ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

02

ޓޫރިޒަމ ރިލޭޝަނ އޮފިސަރ

 17ސެޕޓެމބަރ 2020

01

--

ސޓެޓިސޓިކަލ އޮފިސަރ

 17ސެޕޓެމބަރ 2020

01

--

ސޓެޓިސޓިކަލ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2019

--

01

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

 21ޖޫނ 2020

01

--

ޕރޮގރމ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

02

ޕރޮގރމ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

02

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

 17ސެޕޓެމބަރ 2020

01

--

ޕރޮގރމ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

01

އިނޓަނޭޝަނަލ ރިލޭޝަނސ އޮފިސަރ

 21ޖޫނ 2020

01

--

ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

02

އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

 17ސެޕޓެމބަރ 2020

01

--

އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

 21ޖޫނ 2020

01

--

އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓ2020

03

--

އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

03

ހިއުމަނ ރިސޯސ އޮފިސަރ

17ސެޕޓެމބަރ 2020

--

01

ހިއުމަނ ރިސޯސ އޮފިސަރ

 17ސެޕޓެމބަރ 2020

01

--

ޕރޮކިއުމެނޓ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

03

ޕރޮކިއުމެނޓ އޮފިސަރ

 17ސެޕޓެމޮބަރ 2020

02

--

ފިނޭނސ އޮފިސަރ

 21ޖޫނ 2020

01

--

އެކައުނޓސ އޮފިސަރ

 17ސެޕޓެމބަރ 2020

--

02
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އެސިސޓެނޓ އެކައުނޓސ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓު 2020

--

01

ކޮމޕިއުޓަރ ޓެކނީޝިއަނ

 13އޮގަސޓ 2020

--

01

އެސިސޓެނޓ ކޮމޕިއުޓަރ ޓެކނީޝިއަނ

 21ޖޫނ 2020

01

--

އެސޯސިއޭޓ ލީގަލ ކައުނސިލ

 13އޮގަސޓ 2020

01

--

ލީގަލ އެސިސޓެނޓ

 13އޮގަސޓ 2020

--

01

ލީގަލ އޮފިސަރ

17ސެޕޓެމބަރ 2020

--

01

ސީނިއަރ ލީގަލ އޮފިސަރ

 13އޮގަސޓ 2019

--

02

 3.2ސެކރެޓެރީ އިނ ފެށިގެނ މަތީގެ މަޤމުތަކަށ އައިސފައިވ ބަދަލު
އަލަށ ވަޒީފ ދެވުނު މަޤމުތައ:
▪

ހިއުމަނ ރިސޯސ އޮފިސަރގެ މަޤމު ،ވިލެޖ  /ޏ .ފުވައމުލައ ،އަލފޟިލ މަރޔަމ ރަޟިއޔ  05އަށ
ޖެނުއަރީ  2020ގައި ދެއވިއެވެ.

▪

ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރގެ މަޤމު  /ގުލފމގެ ،ތ .ހިރިލަނދޫ ،އަލފޟިލ ފޠިމަތު މައިޝނ
ބރުއަރީ  2020ގައި ދެއވިއެވެ.
އަށ  20ފެ ު

▪

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރގެ މަޤމ ،ސިނަމލެ  / 10-20 4ކ .މލެ ،އަލފޟިލ ފޠިމަތު ޝިފއަށ 19
ބރުއަރީ  2020ގައި ދެއވިއެވެ.
ފެ ު

▪

ލީގަލ އޮފިސަރގެ މަޤމު  /ޕޫލވދީ ،ގއ .ކޮލަމފުށި ،އަލފޟިލ ޤިބތިއޔ ސަލީމ އަށ  08މރޗ 2020
ގައި ދެއވިއެވެ.

▪

ލީގަލ އެސިސޓެނޓގެ މަޤމު  /ހުސނުހީނގެ ،ބ .އޭދަފުށި އަލފޟިލ ޙުސައިނ ރަމީޒަށ  04އޮކޓޯބަރ
2020ގައި ދެއވިއެވެ.

▪

އެސޯސިއޭޓ ލީގަލ ކައުނސެލގެ މަޤމު  /މ .ލިލީޒ ،ކ .މލެ އަލފޟިލ މިނނ ނފިޒަށ  21ޑިސެމބަރ
 2020ގައި ދެއވިއެވެ.

▪

ޕރޮޖެކޓ އޮފިސަރގެ މަޤމު  /ހުޅުމލެ ފލެޓ  01ޖީ  ،62އަލފޟިލ އމިނަތު އައިރީނ ޒަކަރިއޔ ހުޅުމލެ
އަށ  21ޑިސެމބަރ  2020ގައި ދެއވިއެވެ.
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ސީނިއަރ ހިއުމަނ ރިސޯސ އޮފިސަރގެ މަޤމު  /އޒދު ،ހދ .ނޮޅިވަރަނފަރު ،އަލފޟިލ އަޒުރ އަޙމަދު އަށ
 27ޑިސެމބަރ  2020ގައި ދެއވިއެވެ.

ކޮނޓރެކޓ ވަޒީފ ދެވުނު މަޤމުތައ:
▪

ކަސޓަމަރ ރިލޭޝަނސ އޮފިސަރގެ މަޤމު ،މދަޑު ،ދިރސ  /ޏ .ފުވައމުލައ އަލފޟިލ ޤުސައޔު އިބރޙީމ
މުޙައމަދައ  26ޖެނުއަރީ  2020ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.

▪

ކަސޓަމަރ ރިލޭޝަނސ އޮފިސަރގެ މަޤމު ،ކމީނީޕޫލގެ  /ސ .ހިތަދޫ ،އަލފޟިލ ފޠިމަތު ދިޔމއަށ 26
ޖެނުއަރީ  2020ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.

▪

ކަސޓަމަރ ރިލޭޝަނސ އެގޒެކެޓިވގެ މަޤމު ،ކަބީލގެ  /ހދ .ކުޅުދުއފުށި އަލފޟިލ ޝަހީދ ޢަލީ އަށ 26
ޖެނުއަރީ  2020ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.

▪

ފޮޓޯގރަފރގެ މަޤމު ،ފިނިފެނމގެ / ،ތ .މަޑިފުށި ޙުސައިނ ޝަޔޙ ،އަށ  26ޖެނުއަރީ  2020ގައި
ހަމަޖެއސުނެވެ.

▪

ޑިވެލޮޕމަނޓ ކޮނސަލޓަނޓގެ މަޤމު ،ރަނކޮކގެ / ،ވ .ފެލިދޫ ޙުސައިނ ސިރޖ އަށ  30ޖެނުއަރީ 2020
ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.

▪

މކެޓިނގ ކޮނސަލޓަނޓގެ މަޤމު ،ދިވެހި ،ސ .ފޭދޫ / ،ފޠިމަތު ހިމ މުޙައމަދު ވަޙީދު އަށ  30ޖެނުއަރީ
 2020ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.

▪

ފައިނޭނޝަލ ކޮނސަލޓަނޓގެ މަޤމު ،އަބހަރީގެ ،ޅ .ހިނނަވަރު އަލފޟިލ ޢއިޝަތު ވަފ މުޙައމަދު މަނިކު
ބރުވަރީ  2020ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.
އަށ  16ފެ ު

▪

ބރުވަރީ
ކރިއޭޓިވ ޑައިރެކޓަރގެ މަޤމު ،މއ .ސީގަލ  /ކ .މލެ އަލފޟިލ ޙަސަނ ސައީދު އަށ  04ފެ ު
 2020ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.
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ބަދަލުކުރެވުނު މަޤމތައ:
•

ޕލޭނިނގ އޮފިސަރ މަޤމުގައި ހުނނެވި ސޓަރލައިޓ ،އދ .މމިގިލި އަލފޟިލ ޢަބދުﷲ އިޔޒު25 ،
ބދަލުކުރެއވިއެވެ.
ބރުވަރީ  2020ގައި މިމިނިސޓރީގެ ޕލޭނިނގ އޮފިސަރ އެމ .އެސ 2 .ގެ މަޤމަށ ަ
ފެ ު

•

ލީގަލ އެސިސޓެނޓގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި ސިތުރ  /ށ .ކޮމަނޑޫ ،އަލފޟިލ އުސ އިބރހީމ ލީގަލ
ބދަލުކުރެއވިއެވެ.
ބރުވަރީ  2020ގައި ަ
އޮފިސަރގެ މަޤމަށ  25ފެ ު

•

ބލެތގެ / ،ކ .މލެ ،އަލފޟިލ ފޠިމަތު
ކޮލިޓީ އޮޑިޓިނގ އޮފިސަރ ޖީ.އެސ  4މަޤމުގައި ހުނނެވި ދޮނ ި
ބރުވަރީ  2020ގައި މަޤމަށ
ސިނޔ އަޙމަދު ކޮލިޓީ އޮޑިޓިނގ އޮފިސަރ އެމ .އެސ  2މަޤމަށ  24ފެ ު
ބދަލުކުރެއވިއެވެ.
ަ

•

އެސިސޓެނޓ އެކައުނޓސ އޮފިސަރގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި  /ގުލފމުގެ ،ނ .މިލަދޫ ،އަލފޟިލ ޙުސައިނ
ބދަލުކުރެއވިއެވެ.
ބރު  2020ގައި ަ
ބކުރު ،ފައިނޭނސ އޮފިސަރ އެމ.އެސ  2މަޤމަށ  11އޮކޓޯ ަ
ބ ަ
މަދީޙު އަ ޫ

•

ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި  /ގުލފމގެ ،ތ .ހިރިލަނދޫ ،އަލފޟިލ ފޠިމަތު
ބދަލުކުރެއވިއެވެ.
މައިޝނ  2ޑިސެނބަރ 2020ގައި މިމިނިސޓރީގެ ޕލޭނިނގ އޮފިސަރގެ މަޤމަށ ަ

ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެވުނު މުވައޒަފުނ:
•

އެސިސޓެނޓ ލީގަލ އޮފިސަރ މަޤމުގައި ހުނނެވި ހުޅުމލެ ފލެޓ ނަމބަރ  ،139.2.04އަލފޟިލ ޢިއފ
ބރުވަރީ  2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރި.
މުހައމަދު އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެނ  05ފެ ު

•

ލީގަލ އޮފިސަރ މަޤމުގައި ހުނނެވި މވެލ ހައުސ / ،ސ .ހިތަދޫ ،އަލފޟިލ ނަދ މޫސ އެދިވަޑައިގަތުމއި
ބރުވަރީ  2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރި.
ގުޅިގެނ  06ފެ ު

•

ޕލޭނިނގ އޮފިސަރގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި އަލިމަސގެ / ،ތ .ތިމަރަފުށި ،އަލފޟިލ ފޠިމަތު ޝަރުމ
އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެނ  12ޖުލައި  2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރި.

•

ޕަރމަނަނޓ ސެކރެޓަރީގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި ވ .އއަލި  /ކ .މލެ ،އަލފޟިލ ޢއިޝަތު ސޫޒަނ ޙަނީފ
ބރ  2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެވުނު.
 15އޮކޓޯ ަ

•

އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި ޕެލަސ ،ލ .ހިތަދޫ ،އަލފޟިލ އިޝރ ޢަބދުލހދީ
ބރު  2019ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރި.
އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެނ  17ޑިސެނ ަ
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އެސިސޓެނޓ ޕރޮޖެކޓ އޮފިސަރ މަޤމުގައި ހުނނެވި ،އުލފަތު  /ސ .ފޭދޫ ،މުޙައމަދު އަލމސ ޝަރީފ 15
މރޗ  2020ގައި އެދިވަޑަގަތުމއިގުޅިގެނ ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެއވި.

•

ކަސޓަމަރ ރިލޭޝަނ އެގޒެކެޓިވ ގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި ކަބީލގެ  /ހދ .ކުޅުދުއފުށި ،އަލފޟިލ ޝަޙީދ
ޢަލީ އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެނ  30ޖޫނ  2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެއވި

•

ކަސޓަމަރ ރިލޭޝަނސ އޮފިސަރގެ މަޤމުނ ،މދަޑު ،ދިރސ  /ޏ .ފުވައމުލައ އަލފޟިލ ޤުސައޔު
ބރު  2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެއވި.
އިބރޙީމ މުޙައމަދު އެދިވަޑައިގަތުމއި ގުޅިގެނ  06ޑިސެމ ަ

ސިޔސީ މަޤމުތަކަށ އައިސފައިވ ބަދަލުތައ:
•

ބރުވަރީ 2020
ބގެ މަޤމު މވިނަ  /ހދ .ކުޅުދުއފުށި ،އަލފޟިލ މުޙައމަދު އތިފަށ  04ފެ ު
މިނިސޓަރގެ ނއި ު
ގައި ދެއވި.

•

ބރުވަރީ
ބ ޝަހީމަށ  13ފެ ު
އެގޒެކެޓިވ ޑިރެކޓަރގެ މަޤމު ،ވެލކަމގޭޓ  /ޅ .ނައިފަރު ،އަލފޟިލ ޠައޔި ު
 2020ގައި ދެއވި.

•

މިނިސޓަރ އޮފ ޓޫރިޒަމގެ މަޤމު ،ދަފތަރު ނަމބަރ  / 4336ކ .މލެ ،ޑރ .ޢަބދުﷲ މަޢުސޫމ އަށ 06
އޮގަސޓ  2020ގައި ދެއވި.

•

އެގޒެކެޓިވ ޑިރެކޓަރގެ މަޤމު ،ހުދުފިނިފެނމގެ  /ސ .ފޭދޫ ،އަލފޟިލ ފަޒީލ އަލީ އަށ  09އޮކޓޯބަރ
 2020ގައި ދެއވި.

•

ސީނިއަރ އެގޒެކެޓިވ ޑިރެކޓަރގެ މަޤމު ،ޑިއަރެސޓ  /ސ .ފޭދޫ ،އަލފޟިލ ޢަބދުﷲ ޝަރީފަށ 06
ޑިސެމބަރ  2020ގައި ދެއވި.

•

މިނިސޓަރުގެ ޕަރސަނަލ އެސިސޓަނޓގެ މަޤމުގައި ހުނނެވި މޫނވިލ  /ތ .އޮމަދޫ އަލފޟިލ ޢއިޝަތު
ނަޝ  18މރިޗު  2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެއވި.

•

މިނިސޓރ އޮފ ޓޫރިޒަމ މަޤމުނ ،ބަނދަރު ،ހދ .ކުޅުދުއފުށި ،އަލފޟިލ ޢަލީ ވަޙިދު 09 ،ޖުލައި 2020
ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެއވި.

•

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކޓަރގެ މަޤމުނ ވ .ފަހިދޫ  /ކ .މލެ ،އަލފޟިލ މުޙައމަދު ޙައސނު  09ޖުލައި
 2020ގައި ވަޒީފއިނ ވަކިކުރެއވި.
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 3.3ސކޮލަރޝިޕ/ފެލޯޝިޕ/ނުވަތަ ޓރޭނިނގ ކޯސތަކުގައި ބަރިވެރިވެފައިވ މުވައޒަފުނގެ
މަޢުލޫމތު
•

ހ .ކޯހުގެ ނަނ :ޕީ.އޭ އެނުއަލ ޓރެއިނިނގ ސެޝަނ
ބޝީރު  ،ލީގަލ އޮފިސަރ
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :އމިނަތު ޝިއުނ ަ
ށ .ކޯހުގައި ަ
އިޝރ ޢަބދުލ ޢަޒީޒ  ،ލީގަލ އޮފިސަރ
ނަދ މޫސ  ،ލީގަލ އޮފިސަރ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 14 :ޖެނުއަރީ CSTI (online) / 2020

•

ހ .ކޯހުގެ ނަނ :ޕރފޮމަނސ އެޕރެއިޒަލ ފޮރ ސުޕަރވައިޒަރސ ބެޗ 15
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :ފތިމަތު ނޒިޔ  ،ޑިރެކޓަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ  ،ޑިރެކޓަރ
މަރިޔަމ ޝަރުމީލ  ،ޑިރެކޓަރ
އމިނަތު ނުޒލ ޙަމީދު  ،އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ބރ CSTI (online) / 2020
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 25 :ނޮވެމ ަ

•

ހ .ކޯހުގެ ނަނ :ޕރިޕެރޭޝަނ އޮފ ފައިނޭނޝަލ ސޓޭޓމެނޓ
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :އައިޝަތު ވަފ  ،ފައިނޭނޝަލ ކޮނސަލޓަނޓ
ށ .ކޯހުގައި ަ
ޒައިނ ޢަލީ  ،އެކައުނޓސ އޮފިސަރ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 04 :މރޗ CSTI (online) / 2020

•

ހ .ކޯހުގެ ނަނ:

Awareness session against sexual harassment at the workplace

ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :ޝުކުރނ މުޙައމަދު  /ލީގަލ އޮފިސަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
ޙައވ ނަދރ މުޙައމަދު  /ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
ޢއިޝަތު ޝެނީނ  /އެޗ.އރ އޮފިސަރ
15ސަފޙ
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ފތިމަތު ޝައިހ  /ޕރޮޖެކޓސ އޮފިސަރ
ފތިމަތު ޒައިނ  /ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
އައިޝަތު ޒިލމ  /ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
ޢއިޝަތު އލިޔ  /އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
މިލނ ޢަބދުލ މުޙުސިނ  /އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
ފތިމަތު ނަސމ  /އެސިސޓަނޓ ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 19 :އޮގަސޓ CSTI (online) / 2020
•

ހ .ކޯހުގެ ނަނ:

Awareness session against sexual harassment at the workplace

ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :ޝުކުރނ މުޙައމަދު  /ލީގަލ އޮފިސަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
ޙައވ ނަދރ މުޙައމަދު  /ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
ޢއިޝަތު ޝެނީނ  /އެޗ.އރ އޮފިސަރ
ފތިމަތު ޝައިހ  /ޕރޮޖެކޓސ އޮފިސަރ
ފތިމަތު ޒައިނ  /ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
އައިޝަތު ޒިލމ  /ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
ޢއިޝަތު އލިޔ  /އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
މިލނ ޢަބދުލ މުޙުސިނ  /އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
ފތިމަތު ނަސމ  /އެސިސޓަނޓ ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 19 :އޮގަސޓ CSTI (online) / 2020
•

ހ .ކޯހުގެ ނަނ:

Awareness session against sexual harassment at the workplace

ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :ފތިމަތު ނޒިޔ  ،ޑިރެކޓަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
އމިނަތު ނުޒލ ޙަމީދު  ،އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ޢަލީ ޝިނނ  ،ޑިރެކޓަރ
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މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ  ،ޑިރެކޓަރ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 27 :އޮގަސޓ CSTI (online) / 2020
•

ހ .ކޯހުގެ ނަނEthical Cultures for Self Transcending Values :
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ  ،ޑިރެކޓަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
އމިނަތު ނުޒލ ޙަމީދު  ،އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ބރު CSTI (online) / 2020
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 16 :ސެޕޓެމ ަ

•

ހ .ކޯހުގެ ނަނ :މލިއޔަތު ޤަވޢިދަށ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕރޮގރމ
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :ޒައިނ ޢަލީ  ،އެކައުނޓސ އޮފިސަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
ޙުސައިނ މަދީޙު  ،އެސިސޓަނޓ އެކައުނޓސ އޮފިސަރ
ބރު CSTI (online) / 2020
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 13-18 :ސެޕޓެމ ަ
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :ޢއިޝަތު ވަފ  ،ފައިނޭނޝަލ ކޮނސަލޓަނޓ
ރ .ކޯހުގައި ަ
ބރު އިސމޢިލ  ،އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
އަޙުމަދު އަ ީ
ޢަލީ ޝިނނ  ،ޑިރެކޓަރ
ފތިމަތު ނޒިޔ  ،ޑިރެކޓަރ
އމިނަތު ނުޒލ ޙަމީދު  ،އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
އިބރހިމ ފިކރީ  ،އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ޢއިޝަތު ޢލިޔ  ،އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
ބ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 06-10 :އޮކޓޯބަރ CSTI (online) / 2020
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :މަރިޔަމ ޝަރުމީލ  ،ޑިރެކޓަރ
ޅ .ކޯހުގައި ަ
ކ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 19-23 :އޮކޓޯބަރ CSTI (online) / 2020

•

ހ .ކޯހުގެ ނަނNavigating the New Normal Landscape :
ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ  ،ޑިރެކޓަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
17ސަފޙ
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Dhiraagu/ 2020  ޖޫނ25 :ު ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތ.ނ
Emotional Intelligence to Enhance your Mentality and Productivity at

: ކޯހުގެ ނަނ.ހ

•

Workplace
 ޑިރެކޓަރ،  މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ: ވަޒީފ،ިބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއ
ަ ި ކޯހުގައ.ށ
CSTI (online) / 2020 ުބރ
ަ ޫ އޮކޓ22 :ު ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތ.ނ
Adapting to the new normal with technology: how ooredoo & Huawei Cloud

: ކޯހުގެ ނަނ.ހ

•

can help

 ޑިރެކޓަރ،  މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ: ވަޒީފ،ިބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއ
ަ ި ކޯހުގައ.ށ
CSTI (online) / 2020 ި ޖުލައ22 :ު ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތ.ނ
From Security to Trust : ކޯހުގެ ނަނ.ހ

•

 ޑިރެކޓަރ،  މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ: ވަޒީފ،ިބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއ
ަ ި ކޯހުގައ.ށ
Dhiraagu / 2020 ުބރ
ަ  ނޮވެމ18 :ު ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތ.ނ

Automating threat remediation and increase endpoint protection by VMware and Maxcom

: ކޯހުގެ ނަނ.ހ

•

Technologies

 ޑިރެކޓަރ،  މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ: ވަޒީފ،ިބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއ
ަ ި ކޯހުގައ.ށ
Maxcom / 2020 ުބރ
ަ  ޑިސެމ14 :ު ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތ.ނ
Power your Potential with Dell Technologies & Maxcom VxRail Masterclass- : ކޯހުގެ ނަނ.ހ
Maxcom

 ޑިރެކޓަރ،  މުޙައމަދު ނިޝނ ޖަލީލ: ވަޒީފ،ިބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއ
ަ ި ކޯހުގައ.ށ
Maxcom / 2020 ުބރ
ަ  ޑިސެމ21 :ު ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތ.ނ
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ހ .ކޯހުގެ ނަނIntroduction to Tourism Management Course:

ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :މަރިޔަމ ލުބނ  ،އެސިސޓަނޓ އިނޓަރނޭޝަނަލ ރިލޭޝަނސ
ށ .ކޯހުގައި ަ
އޮފިސަރ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 1 :ޖުލައި  31 – 2020ޑިސެމބަރ UNWTO (online) / 2021
•

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

ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :މަރިޔަމ ލުބނ  ،އެސިސޓަނޓ އިނޓަރނޭޝަނަލ ރިލޭޝަނސ
ށ .ކޯހުގައި ަ
އޮފިސަރ
އމިނަތު މަނލ މުސތަފ  ،ރިސރޗ އޮފިސަރ
ފތިމަތު ނަސމ  ،އެސިސޓަނޓ ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
ފތިމަތު ސިނޔ އަޙުމަދު  ،ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
އައިޝަތު ނަސީރު  ،ކިއު.އޭ އޮފިސަރ
އަހުމަދު އުނައިސ  ،އެސިސޓަނޓ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ
ބރު UNWTO (online) / 2020
ބރު –  31ޑިސެމ ަ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 14 :ސެޕޓެމ ަ
•

ހ .ކޯހުގެ ނަނRural Development & Community-based Tourism for Sustainable Recovery :

ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :މަރިޔަމ ޝަރުމީލ  ،ޑިރެކޓަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
އމިނަތު މަނލ މުސތަފ  ،ރިސރޗ އޮފިސަރ
ބރު UNWTO (online) / 2020
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 11 :ޑިސެމ ަ
•

ހ .ކޯހުގެ ނަނHandling, Coping and Dealing with COVID 19 :

ބއިވެރިވި މީހގެ ނަމއި ،ވަޒީފ :ޢަލީ ޝިނނ  ،ޑިރެކޓަރ
ށ .ކޯހުގައި ަ
ނ .ކޯސ އޮތ ތަނއި މުއދަތު 21 :ޖުލައި  30 – 2020ޖުލައި UNWTO (online) / 2020
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ހ .ކޯހުގެ ނަނ“The New Normal with Sustainable Community – Based Eco – Tourism :
)Development”, 16th November – 2nd December 2020 / Online (TICA
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .4ލީގަލ ސެކޝަނ
 2020 4.1ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރެވުނު މުހިނމު މަސައކަތތަކުގެ ޚުލސ
ބހޭ ޤނޫނު) އަށ މިނިސޓރީނ ހުށަހަޅފައިވ  10ވަނަ އިޞލޙު
ބރު ( 2/99ދިވެހިރއޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ެ
• ޤނޫނު ނަނ ަ
ބލު ރައޔިތުނގެ މަޖުލީހުނ ފސކުރުނ.
ގެނައުމުގެ ި
•

ކުއޔަށދީފައިވ ރަށރަށއި ގުޅިގެނ ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކުގައި ،އެ މައސަލަތައ ހައލުކުރުމުގެ ގޮތުނ ސެޓލމަނޓ
އެގރިމެނޓުގައި ސޮއިކުރުނ.

•

ބދަލުކުރުމަށ
ބނުމަށ ރަށ ނެގުމަށފަހު ސވޮޕ އުސޫލުގެ ދަށުނ ރަށ ަ
ބތައ މެދުވެރިވެގެނ ސަރުކރުގެ ޭ
ބ ު
އެކި ސަ ަ
އެދިފައިވ ފަރތތަކ އެކު އެގރިމަނޓގައި ސޮއިކުރުނ.

•

ބ ދރީވުމއި
ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓ ތަކއި އަދި މިދއިރގެ ކަނތައތަކއި ގުޅިގެނ ޝަރީއަތަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކަށ ޖަވ ު
ބނުނފުޅުވ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ.
މިފަދަ މައސަލަތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލ އޮފީހަށ ޭ

•

ލީސ އެގރިމެނޓގެ މއދތަކއި ޚިލފުވ ފަރތތަކއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުނ އެފަރތތަކުގެ ލީސ އެގރިމެނޓއި
އެއގޮތަށ ޖޫރިމަނ ކުރުނ.

•

ގަވއިދުތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ އިސލޙުތައ އެޓަރނީ ޖެނެރަލ އޮފީހުގެ ލަފފުޅއި އެކީ ގެނެސ އެ ގަވއިދުތައ ގެޒެޓުކުރުނ.

•

ބލި ދިވެހިރއޖެއިނ ފެނުމއި ގުޅިގެނ ،ރއޖެއަށ އެތެރެވ އެނމެހ މީހުނ
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުނ އަނނަ ކޮވިޑަ 19-
ބއެއ ރިޒޯޓުތައ ކަރަނޓީނ ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގުނ.
ކަރަނޓީނ ކުރުމަށޓަކައި ދިވެހިރއޖޭގެ ަ

 2020 4.2ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުހިނމު ކަނތައތައ
•

ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވ ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓުތައ ތަރައޤީކުރުމަށ ކުއޔަށދީފައިވ ރަށރަށުގެ ލީސ
ހޯލޑރައިޓސ އެހެނ ފަރތތަކަށ ބަދަލުކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ ކުރުނ.
ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓ ތަރައޤީކޮށ ހިނގުމަށ ކުއޔަށދީފައިވ ފަރތތަކުނ ،އެފަރތތަކަށ ކުއޔަށދިނުމަށކުރ އެގރިމަނޓގެ
ބދޭ ޙައޤުގެ ދަށުނ މި މިނިސޓރީގައި މިހރު
ބދަލުކުރުމަށ އެފަރތތަކަށ ލި ި
ދަށުނ ކުއޔަށހިފ ފަރތުގެ ޙައޤުތައ ަ
ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ރިސޯޓު ތަރައޤީކުރުމަށ ރަށރަށ ކުއޔަށދިނުމަށ ކޮށފައިވ އެގރީމަނޓުގެ ދަށުނ
ލީސ

ހޯލޑަރުނނަށ

ބފައިވ
ލި ި

ލީސ

ހޯލޑ

ރައިޓސ 2020

ވަނަ

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

އެހެނ

ފަރތތަކަށ

ބދަލުކޮށފައިވ ރިޒޯޓއި ރަށރަށުގެ އިތުރު މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ
ބދަލުކޮށފައިވެއެވެ .އެގޮތުނ ލީސ ހޯލޑ ރައިޓސ ަ
ަ
ޖަދުވަލު  01ގައި އެވަނީއެވެ.
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ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓ ،ޓޫރިސޓ ހޮޓ ،ޓރެއިނިނގ ރިޒޯޓ ،ޓރނސިޓ ހޮޓ އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައޤީކުރުމަށ
ކުއޔަށދީފައިވ

ތަނތަނ

ތަރައޤީކޮށ ނިނމުމަށ

ލުއިގޮތތައ

ހަމަޖައސައިދިނުމަށ

ލީސ އެގރިމެނޓތަކަށގެނެވޭ

އިޞލޙުތަކުގައި ސޮއިކުރުނ.
ލުއިގޮތތައ

ހަމަޖެއސުމަށޓަކައި

ކޮނސޓރަކޝަނ

ގެ

މުއދަތު

އިތުރުކުރުމަށއި

ކުލި

ފަސކޮށދިނުމަށޓަކައި

ބނުނތަކަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ތަނތަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ދީފައިވ މުއދަތު އިތުރުކޮށދިނުމއި ކުއޔއި
"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ޖޫރިމަނ ފަސކޮށދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ގަވއިދު" އއި އެއގޮތވގޮތުގެ މަތިނ ސޮއިކުރެވިފައިވ އެޑެނޑަމތަކުގެ
މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  02ގައި އެވަނީއެވެ.
•

ޤނޫނު ނަނބަރު ( 2/99ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  7ވަނަ އިޞލޙުގެ  9ވަނަ މއދގެ ދަށުނ  49އަހަރަށ ޓޫރިސޓު
ރަށ ކުއޔަށދޫކުރުމަށ އެގރިމެނޓގައި ސޮއިކުރުނ.
ބހޭ ޤނޫނު) ގެ  7ވަނަ އިޞލޙުގެ  9ވަނަ މއދގެ ދަށުނ މުއދަތު  49އަހަރަށ
ބރު ( 2/99ޓޫރިޒަމ ެ
ޤނޫނު ނަނ ަ
އިތުރުކުރުމަށ ސޮއިކުރެވިފައިވ އެޑެނޑަމުގެ މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  03ގައި އެވަނީއެވެ.

•

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުނ އަނނަ ކޮވިޑ 19 -ބަލި ދިވެހިރއޖެއިނ ފެނުމއި ގުޅިގެނ ،ރއޖެއަށ އެތެރެވ އެނމެހ މީހުނ
ކަރަނޓީނ ކުރުމަށޓަކައި ދިވެހިރއޖޭގެ ބައެއ ރިޒޯޓުތައ ކަރަނޓީނ ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގުނ.
ބލި ދިވެހިރއޖެއިނ ފެނުމއި ގުޅިގެނ ،ރއޖެއަށ އެތެރެވ އެނމެހ މީހުނ
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުނ އަނނަ ކޮވިޑަ 19-
ބއެއ ރިޒޯޓުތައ ކަރަނޓީނ ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވ ރަށތަކުގެ ތަފޞީލ
ކަރަނޓީނ ކުރުމަށޓަކައި ދިވެހިރއޖޭގެ ަ
މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  04ގައި އެވަނީއެވެ.

•

ތަފތު އެކި ސަބަބުތައ މެދުވެރިވެގެނ ސަރުކރުގެ ބޭނުމަށ ރަށ ނެގުމަށފަހު ސވޮޕ އުސޫލުގެ ދަށުނ ރަށ
ކުއޔަށދޫކުރެވިފައިވ ފަރތތަކ އެކު އެގރިމަނޓގައި ސޮއިކުރުނ.
ބނުމަށ ރަށ ނެގުމަށފަހު ސވޮޕ އުސޫލުގެ ދަށުނ ރަށ
ބތައ މެދުވެރިވެގެނ ސަރުކރުގެ ޭ
ބ ު
ތަފތު އެކި ސަ ަ
ކުއޔަށދޫކުރެވިފައިވ ފަރތތަކ އެކު އެގރިމަނޓގައި ސޮއިކުރެވިފައިވ ފަރތތަކުގެ ތަފޞީލ މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  05ގައި
އެވަނީއެވެ.

•

ކުއޔަށދީފައިވ ރަށރަށއި ގުޅިގެނ ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކުގައި ،އެ މައސަލަތައ ހައލުކުރުމުގެ ގޮތުނ ސެޓލމަނޓ
އެގރިމެނޓުގައި ސޮއިކުރުނ.
ކުއޔަށދީފައިވ ރަށރަށއި ގުޅިގެނ ކޯޓަށ ހުށަހެޅި ހިނގަމުނދ މައސަލަތަކއި ހުށަހެޅިދނެ މައސަލަތަކުގައި ،އެ
މައސަލަތައ ހައލުކުރުމުގެ ގޮތުނ ސެޓލމަނޓ އެގރިމެނޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރތތަކުގެ ތަފޞީލ މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު
 06ގައި އެވަނީއެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ބިމު ކުލި ދެއކިފައިނުވ ހިނގަމުނދ ރިޒޯޓުތަކުނ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައކަނޖެހޭ ފައިސއއި ޖޫރިމަނ އަދަދު ބަހައިލައިގެނ
ދެއކުމަށ އެއބަސވުމެއގައި ސޮއިކުރުނ.
ބމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައކަނޖެހޭ ފައިސއއި ޖޫރިމަނ އަދަދު 12
ބމު ކުލި ދެއކިފައިނުވ ހިނގަމުނދ ރިޒޯޓުތަކުނ ި
ި
ބހައިލައިގެނ ދެއކުމަށ ދޭ މުއދަތުގައި އަހަރަކަށ  18%ގެ މަގުނ ޖޫރިމަނ ހިނގނެކަމަށ އެ
މަސދުވަހުގެ މުއދަތަށ ަ
އެއބަސވުމުގައި ބަޔނކޮށ އެގރިމެނޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރތތަކުގެ ތަފޞީލ މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  07ގައި އެވަނީއެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-45ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުނތަކަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ތަނތަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ދީފައިވ
މުއދަތު އިތުރުކޮށދިނުމއި ކުއޔއި ޖޫރިމަނ ފަސކޮށދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ގަވއިދު އަށ  01ވަނަ އިޞލޙު
ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބނުނތަކަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ތަނތަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ދީފައިވ
ބރު " 2020/R-45ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ގަވއިދު ނަނ ަ
މުއދަތު އިތުރުކޮށދިނުމއި ކުއޔއި ޖޫރިމަނ ފަސކޮށދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ގަވއިދު އަށ  01ވަނަ އިޞލޙު ވަނީ
 22ޖޫނ  2020ގައި ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-60ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ ކުއޔަށދޭ
ރަށރަށއި ބިނބިމުގެ ކުލި ސަރުކރަށ ދެއކުމއިބެހޭ ގަވއިދަށ  04ވަނަ އިޞލޙު ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ
ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބރު  " 2020/R-60ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ ކުއޔަށދޭ
ގަވއިދު ނަނ ަ
ބހޭ ގަވއިދު އަށ  04ވަނަ އިޞލޙު ވަނީ  03އޮގަސޓ  2020ގައި
ބމުގެ ކުލި ސަރުކރަށ ދެއކުމއި ެ
ރަށރަށއި ބިނ ި
ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-111ދިވެހިރއޖޭގައި ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހިނގުމބެހޭ ގަވއިދަށ  02ވަނަ އިޞލޙު
ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބހޭ ގަވއިދަށ  02ވަނަ އިޞލޙު ވަނީ
ބރު " 2020/R-111ދިވެހިރއޖޭގައި ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހިނގުމ ެ
ގަވއިދު ނަނ ަ
ބރު  2020ގައި ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.
 19ނޮވެމ ަ

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-27ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފރި ހިނގ ތަނތަނުގައި ހުނނަޖެހޭ ސަލމަތީ މިނގަނޑުތަކބެހޭ
ގަވއިދު" ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބހޭ
ބރު " 2020/R-27ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފރި ހިނގ ތަނތަނުގައި ހުނނަނޖެހޭ ސަލމަތީ މިނގަނޑުތަކ ެ
ގަވއިދު ނަނ ަ
ގަވއިދު" އަލަށ މިނިސޓރީނ އެކުލަވލުމަށ ފަހު މި ގަވއިދުވަނީ  17އޭޕރިލ  2020ގައި ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.
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ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-39ދިވެހިރއޖޭގެ ޓޫރިޒަމބެހޭ ތަފސހިސބު ތައޔރުކުރުމަށ ބޭނުނވ މަޢުލޫމތު ހޯދުމބެހޭ
ގަވއިދު" ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބހޭ
ބނުނވ މަޢުލޫމތު ހޯދުމ ެ
ބ ތައޔރުކުރުމަށ ޭ
ބހޭ ތަފސހިސ ު
ބރު " 2020/R-39ދިވެހިރއޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ެ
ގަވއިދު ނަނ ަ
ގަވއިދު" ރިވައިސކުރުމަށފަހު މި ގަވއިދުވަނީ  01ޖޫނ  2020ގައި ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-36ފަތުރުވެރިނނަށ ރަމޒީ ކައިވެނި ޙަފުލ ބޭއވުމބެހޭ ގަވއިދު" ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ
އެގަވއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބހޭ ގަވއިދު" ރިވައިސކުރުމަށފަހު މި
ބރު " 2020/R-36ފަތުރުވެރިނނަށ ރަމޒީ ކައިވެނި ޙަފުލ ބޭއވުމ ެ
ގަވއިދު ނަނ ަ
ގަވއިދުވަނީ  01ޖޫނ  2020ގައި ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-45ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުނތަކަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ތަނތަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ދީފައިވ
މުއދަތު އިތުރުކޮށދިނުމއި ކުއޔއި ޖޫރިމަނ ފަސކޮށދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ގަވއިދު އަށ  01ވަނަ އިޞލޙު
ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބނުނތަކަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ތަނތަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ދީފައިވ
ބރު " 2020/R-45ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ގަވއިދު ނަނ ަ
މުއދަތު އިތުރުކޮށދިނުމއި ކުއޔއި ޖޫރިމަނ ފަސކޮށދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ގަވއިދު އަށ  01ވަނަ އިޞލޙު ވަނީ
 22ޖޫނ  2020ގައި ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-60ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ ކުއޔަށދޭ
ރަށރަށއި ބިނބިމުގެ ކުލި ސަރުކރަށ ދެއކުމއިބެހޭ ގަވއިދަށ  04ވަނަ އިޞލޙު ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ
ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބރު  " 2020/R-60ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ ކުއޔަށދޭ
ގަވއިދު ނަނ ަ
ބހޭ ގަވއިދު އަށ  04ވަނަ އިޞލޙު ވަނީ  03އޮގަސޓ  2020ގައި
ބމުގެ ކުލި ސަރުކރަށ ދެއކުމއި ެ
ރަށރަށއި ބިނ ި
ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-111ދިވެހިރއޖޭގައި ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހިނގުމބެހޭ ގަވއިދަށ  02ވަނަ އިޞލޙު
ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
ބހޭ ގަވއިދަށ  02ވަނަ އިޞލޙު ވަނީ
ބރު " 2020/R-111ދިވެހިރއޖޭގައި ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހިނގުމ ެ
ގަވއިދު ނަނ ަ
ބރު  2020ގައި ގެޒެޓކުރެވިފައެވެ.
 19ނޮވެމ ަ

•

ޤނޫނު ނަނބަރު ( 2/99ދިވެހިރއޖޭގެ ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު) އަށ  10ވަނަ އިޞލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނު ގެޒެޓުކޮށ
އެޤނޫނަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ.

24ސަފޙ
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ބހޭ ޤނޫނު) އަށ  10ވަނަ އިޞލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނު ވަނީ 27
ބރު ( 2/99ދިވެހިރއޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ެ
ޤނޫނު ނަނ ަ
ޑިސެމބަރ  2020ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައެވެ.

•

ގަވއިދު ނަނބަރު " 2020/R-45ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުނތަކަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ތަނތަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ދީފައިވ
މުއދަތު އިތުރުކޮށދިނުމއި ކުއޔއި ޖޫރިމަނ ފަސކޮށދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ގަވއިދު އަށ  02ވަނަ އިޞލޙު
ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ގެޒެޓުކޮށ އެގަވއިދަށ ޢަމލުކުރަނ ފެށުނ.
ބނުނތަކަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ތަނތަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ދީފައިވ
ބރު " 2020/R-45ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ގަވއިދު ނަނ ަ
މުއދަތު އިތުރުކޮށދިނުމއި ކުއޔއި ޖޫރިމަނ ފަސކޮށދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ ގަވއިދު އަށ  02ވަނަ އިޞލޙު
ބރު  2020ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައެވެ.
ގެނައުމުގެ ގަވއިދު ވަނީ  28ޑިސެމ ަ
އަލިފނުގެ ހދިޘތަކުނ ރައކތެރިވުމަށ ،ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓ ،ޓރެއިނިނގ ރިޒޯޓ ،ޓރނސިޓ ހޮޓ ،ސިޓީ ހޮޓ ،އަދި ޔޮޓ

•

ބަނދަރު ފަދަ ތަނތަނުގައި އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކއި ބެހޭ ގަވއިދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލގެ ލަފފުޅއި އެއގޮތވގޮތުގެ މަތިނ
އަލުނ އެކުލަވލުމަށފަހު ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝއިޢުކުރުމަށ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔގެ އޮފީހަށ ފޮނުވފައިވެއެވެ.

 2021 4.3.ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ ގަސދުކުރ ކަނތައތައ
•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ ހިނގުމަށ ފަހި ގޮތތަކެއ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުނނއި ސަރުކރުގެ ލަނޑުދަޑިތައ ހސިލކުރުމުގެ
ގޮތުނ ،މި މިނިސޓރީގައި އެކުލަވލފައިވ ގަވއިދުތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ އިސލޙުތައ ގެނައުމުގެ މަސައކަތކުރުމއި އަލަށ
އެކުލަވލަނ ކަނޑައަޅފައިވ ގަވއިދުތައ އެކުލަވލުނ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މި ސިނޢަތަށ އިތުރު މަނފތަކއި ކުރިއެރުނތައ ގެނައުމުގެ ގޮތުނ ،ޤނޫނއި ގަވއިދއި އެއގޮތވ ގޮތުގެ

•

މަތިނ ރަށތަކއި ބިނތަކއި ފަޅުތައ ކުއޔަށދިނުމުގެ ލީސ އެގރިމެނޓުތައ ޑރފޓކުރުމއި އެ އެގރިމެނޓުތަކުގައި
ސޮއިކުރުމުގެ މަސައކަތކުރުނ.
•

މިމިނިސޓރީނ ފަތުރުވެރިކަމަށ ކުއޔަށދޫކޮށ ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުނގެނދ ތަނތަނުގެ ތެރެއިނނއި އަދި ރިސޯޓުގެ
ގޮތުގައި ތަރައޤީކުރ ތަނތަނުގެ ތެރެއިނ އެކި އެކި މައސަލަތައ ފހަގަކުރެވިފައިވ ތަނތަނުގެ މައސަލަތަކަށ ހައލެއ
ހޯދުމުގެ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައކޮށ އެފަދަ މައސަލަތައ ހައލުކުރުނ.
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .5ޕލޭނިނ ސެކޝަނ
 5.1ޕލޭނިނގ ސެކޝަނ އިނ ކުރ މައިގަނޑު މަސައކަތތަކުގެ ކުރު ތަޢރަފ
ޕލޭނިނގ ސެކޝަނގެ މައިގަނޑު މަސައކަތަކީ ދިވެހިރއޖޭގައި ދެމެހެއޓެނިވި ގޮތެއގައި ފަތުރުވެރިކަނ
ތަރައޤީކުރުމެވެ .މިފަދައިނ ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ހުށައެޅޭ ހުށައެޅުނތައ ދިރސކޮށ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި
ބނުނވ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމަކީ މި
މަސައކަތތަކެއ ކުރުމއި މި ހުށައެޅުނތައ ހުށައަޅ ފަރތތަކަށ ޭ
ބއެކެވެ .މީގެ އިތުރުނ ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމުގެ މަޝރޫޢުތައ އިޢުލނކޮށ
މަސައކަތުގެ ވަރަށވެސ މުހިނމު ަ
އަދި ރޭވިގެނދަނީވެސ ޕލޭނިނގ ސެކޝަނގެ މަސޢޫލިއޔަތުގެ ތެރޭނނެވެ.

 2020 5.2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕލޭނިނގ ސެކޝަނއިނ ކޮށފައިވ މުޙިއމު ކަނތައތައ
(ހ)  2020ވަނަ އަހަރު ބީލަމުގެ އުސޫލުނ ކުއޔަށ ދޫކުރުމަށ ރަށރަށއި ބިނތައ ޢިއުލނ ކުރުނ
ބލަމުގެ އުޞޫލުނ ރަށތައ
ކޯވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ (ތރީޚުނ) ފެށިގެނ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔގެ އެނގެވުމުގެ މަތިނީ ،
ބލަމުގެ
ތަރައޤީކުރުނ މަޑުޖައސލެވިފައިވީނަމަވެސ ،ކޯވިޑ19-ގެ ޙލަތު ރަނގަޅުވަމުނ އައުމއިއެކު ،އަނނަނިވި ރަށތައ ީ
އުޞޫލުނ ތަރައޤީކުރުމަށ ހުޅުވލެވިފައިވެއެވެ.

ބރު
ސުމރު ނަނ ަ

ރަށުގެ ނަނ

އަތޮޅު

ބޑުމިނ
ބމުގެ ޮ
ި

1

ހއ

އުލިގަނ

 36ހެކޓަރު ( 3875008އަކަފޫޓު)

2

ހއ

ކެލ

 8.03ހެކޓަރު ( 864414އަކަފޫޓު)

3

ނ

މަނަދޫ

 1.23ހެކޓަރު ( 132،000އަކަފޫޓު)

4

ހއ

އަލިދުއފަރުފިނޮޅު

 03ހެކޓަރު ( 322917އަކަފޫޓު)

5

ހދ

ވައިކަރަމުރައިދޫ

 15ހެކޓަރު ( 1614586.56އަކަފޫޓު)

6

ށ

ކުޑަޅައިމެނދޫ

 14.70ހެކޓަރު ( 1582295އަކަފޫޓު)

7

ނ

ކުނނަމެލައި

 8.60ހެކޓަރު ( 925696އަކަފޫޓު)
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 )1ހއ .އުލިގަނ
ބރީ (ހއ) އުލިގަމުގައި ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކަނޑައަޅފައިވ  36ހެކޓަރުގެ
ތިލަދުނމަތީ އުތުރު ު
ބލަމަށ ހުޅުވލެވުނެވެ.
ބމުގައި ޓޫރިސޓ ހޮޓަލެއ ޔޮޓ ބަނދަރަކއި އެކު ތަރައޤީކޮށ ހިނގނެ ފަރތެއ ހޯދުމަށ ީ
ި
ބޑަށ އެކަށީގެނވ ވަރަށ ޝައުގުވެރިކަނ ފޅުކޮށފައި ނުވތީ އެ އިޢުލނ ބތިލކޮށފައެވެ.
ނަމަވެސ ،އެ ި
 )2ހއ .ކެލ
ބރީ (ހއ) ކެލގައި ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކަނޑައަޅފައިވ ( 864،414އައލައކަ
ތިލަދުނމަތީ އުތުރު ު
ފަސދޮޅަސ ހަތަރުހސ ހަތަރު ސަތޭކަ ސދަ) އަކަފޫޓުގެ ބިމ އަދި އެބިމގުޅުވައިގެނ ފަތުރުވެރިކަމަށ ކަނޑައަޅފައިވ
މޫދުގެ ސަރަޙައދުގައި

ބލަމަށ ހުޅުވލެވުނެވެ .އަދި އެ
ޓޫރިސޓ ހޮޓަލެއ ތަރައޤީކޮށ ހިނގނެ ފަރތެއ ހޯދުމަށ ީ

ބލަމުގެ އިވެލުއޭޝަނ ކުރުމުގެ މަސައކަތ މިނިސޓރީއިނ ކުރިއަށ
ބލަމަށ ( 3ތިނެއ) ބިޑ ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި ީ
ީ
ބފުޅުނގެ މަޢުލޫމތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގެނދިއުމަށ ކަނޑައަޅުއވފައިވ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޭ
 )1އަލފޟިލ އަލީ ޝިނނ  /ޑިރެކޓަރ ،މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ
 )2އަލފޟިލ މަރިޔަމ ޝަރުމީލ  /ޑިރެކޓަރ ،މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ
 )3އަލފޟިލ ޝުކުރނ މުޙައމަދު  /ލީގަލ އޮފިސަރ ،މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ
ބފުޅެއ
 )4މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސގެ ފަރތުނ ޭ
ބފުޅެއ
 )5މޯލޑިވސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރތުނ ޭ
 )3ހއ .އަލިދުއފަރުފިނޮޅު ،ހދ .ވައިކަރަމުރައިދޫ ،ހދ .ކުޑަޅައިމެނދޫ އަދި ހދ .ކުނނަމަލައި.
ބލަމުގެ އުސޫލުނ ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ރައީސުލޖުމހޫރިއޔ ކަނޑައަޅފައިވ ރަށރަށުގެ ތެރެއިނ 04
ީ
ބރު  2020ގައި އިޢުލނ ކުރެވުނެވެ .އަދި އެ ރަށތަކުގެ
(ހަތަރެއ) ރަށ ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ  27ޑިސެނ ަ
ބލަނ ކުރިއަށ ދނެ ގޮތުގެ ޓައިމލައިނެއ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ީ
ބލަނ އިޢުލނކުރުނ
ީ

ބރު 2020
 27ޑިސެނ ަ

ބލަނ ފޮތ ވިއކުނ
ީ

ބރު  04 – 2020މރިޗު 2021
 31ޑިސެނ ަ

އިނފޮމޭޝަނ ސެޝަނ

 5ޖެނުއަރީ 2021

ބލަނ ހުށަހެޅުމުގެ ސުނގަޑި
ީ

 07މރިޗު 2021

ބލަނ ދިރސކޮށ ނިނމުނ
ީ

 25މރިޗު 2021

އެކުއުއިޒިޝަނ ކޮސޓ ދެއކުމުގެ މުއދަތު

 60ދުވަސ (ލެޓަރ އޮފ އެވޯރޑ ހަވލުކުރ ތރީޚުނ ފެށިގެނ)
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

(ށ)  05ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރޕލޭނ އެކުލަވލުނ
ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތ ދެމެހެއޓެނިވި ގޮތެއގައި ކުރިއަރުވ ތަރައޤީކުރުމަށޓަކައި މިމިނިސޓރީއިނ
ބނުނ ކުރަމުނދ މައިގަނޑު އެއ ޑޮކިއުމެނޓ ކަމަށވ ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރ ޕލޭނ އަކީ  2013ވަނަ އަހަރުނ ފެށިގެނ
ޭ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ ،ފަސ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއދަތައ ތައޔރުކޮށފައިވ ޕލޭނަކަށވެފައި ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރ
ޕލޭނގެ މުއދަތު ހަމަވެފައިވއިރު ،ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރ ޕލޭނ ވިލަރެސ ކުރުމއި ފަސ ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރ ޕލޭނ
ބއިތައ
ބނުނވ ަ
އެކުލަވލައި އެ ޕލޭނ ތައޔރުކުރުމަށ މިމިނިސޓރީއިނ މިދަނީ މަސައކަތކުރަމުނނެވެ .މިގޮތުނ ،ޕލޭނއަށ ޭ
ބއިތަކަށ ހއސަ ކޮނސަލޓަނޓުނ ހޯދައި ،ކޮނސަލޓަނޓުނނއި އެކީ މަޝވަރކުރުމުގެ ބައދަލުވުނތައ ވަނީ
ކަނޑައެޅި އެ ަ
ބލިމަޑުކަމއި ގުޅިގެނ ޓޫރިޒަމ މސޓަރޕލޭނ އެކުލަވލުމުގެ ކަނތައތައވަނީ  2020ވަނަ
ބޭއވިފައެވެ .ނަމަވެސ ،ކޯވިޑ 19-ގެ ަ
ބމުގެ ދަތިތަކެއ ކުރިމަތިވެފައިވތީ ކުރިނ އައޔަނ ކުރެވުނު
ބޖެޓުގެ ލި ު
އަހަރުގެ އޭޕރީލ މަހުގައި މެދު ކަނޑލެވިފައެވެ .ނަމަވެސަ ،
ބ) ގެ
ކޮނސަލޓެނޓުނއި އެކު ކުރަނ ފެށުނު މަސައކަތތައ ނިމުމަކަށ ގެނައުމަށފަހު ،އޭޝިއަނ ޑިވަލޮޕމެނޓ ބޭނކ (އޭޑީ ީ
އެހޭއއި އެކީ ފަސ ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރ ޕލޭނ އެކުލަވލުމަށ ނިނމުނެވެ.

(ނ)  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ސަޕލިމެނޓ
ބލިމަޑުކަމއި ގުޅިގެނ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސ ފހަގަކުރުމަށ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ކޯވިޑ 19-ގެ ަ
ދުވަހުގެ ސަޕލިމެނޓ ފިޔަވައި އިތުރު އެއވެސ ހަރަކތެއ ބޭއވިފައި ނުވެއެވެ .އެގޮތުނ 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދުވަހުގެ ޝިޢރުގެ ގޮތުގައި  UNWTOއިނ ކަނޑައަޅުއވފައިވަނީ "ޓޫރިޒަމ އެނޑ ރޫރަލ ޑިވެލޮޕމެނޓ" އެވެ .އަދި
މިޝިއރއި ގުޅިގެނ  UNWTOއިނނއި ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކޮށ ކުރިއެރުވުމަށ މަސައކަތކުރ ޖަމިއޔތަކުގެ
ބ ތަކެއ މި ސަޕލިމެނޓުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .މި ސަޕލިމެނޓގައި ދިވެހިރއޖޭގެ ލޯކަލ ޓޫރިޒަމ ކުރިއެރުވުމަށ ކުރެވޭ
ޙިތ ު
މަސައކަތތަކަށ އަލިއަޅުވލެވިފައިވެއެވެ.

(ރ) ސޓރެޓެޖިކ އެކޝަނ ޕލޭނ (ސެޕ) ގެ މަސައކަތތައ
ސަރުކރުގެ ސިޔސަތުތައ ފުރިހަމަ ކުރުމުގެގޮތުނ މުޅި ދައުރަށ ތައޔރުކޮށ އަމަލުކުރަނ ފަށފައިވ މައިގަނޑު އެއ
ޑޮކިއުމެނޓ ކަމަށވ ސޓރެޓެޖިކ އެކޝަނ ޕލޭނު (ސެޕ) މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައކަތ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓގެ
ތެރޭގައިވަނީ ފުރިހަމަކޮށ ނިނމފައެވެ .އަދި އެ ޕލޭނގެ ދަށުނ އެނުއަލ ވޯކ ޕލޭނެއވެސ ވަނީ އެކުލަވލފައެވެ .އެގޮތުނ ،މި
ޕލޭނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރ ފުޅކުރުމަށ ފހަގަކޮށފައިވ ކަނތައތައ ފުރިހަމަ ކުރުމަށ އެ ޕލޭނ މޮނިޓރކުރުމުގެ މަސައކަތ
28ސަފޙ
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ބދަލުވެފައިވތީ އެ ޕލޭނގައަ ބަޔނކޮށފައިވ
ވަނީ ކޮށފައެވެ .ނަމަވެސ ،ކޯވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ ދުނިޔެއއި ރއޖޭގެ ހލަތ ަ
ބދަލުގައި ނެޝަނަލ ރެޒިލިއަނސ އެނޑ ރިކަވަރީ (އެނ.އރު.އރު) އެކުލަވލުމުގެ މަސައކަތ
ކަނތައތައ މުރޖކޮށ އެ ޕލޭނުގެ ަ
ވަނީ ކޮށފައެވެ.

(ބ) ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ރަށރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައދު ވަކިކުރުނ.
ބއެއ ރަށރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައދު "ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓައި ،ޓޫރިސޓ
ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ަ
ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ އަދި ޔޮޓ ބަނދަރު ތަރައޤީކުރުމަށ ކުއޔަށދޫކޮށފައިވ ރަށރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައދު
ބހޭ ގަވއިދުގެ ދަށުނ" ވަނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުނ ،ކ .ދިގުފިނޮޅު ،ނ .ރަނދެލި އަދި ބ .ދިގުދެފަރުގެ ފަޅުގެ
ކަނޑައެޅުމ ެ
ސަރަޙައދުވަނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ.

(ޅ) ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ފަޅުތަކުގައި ތަރައޤީކޮށފައިހުރި ރަށރަށަށ ނަނތައ
ކިއުނ.
ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވ ފަޅުތަކުގައި ތަރައޤީކޮށފައިވ ރަށރަށުގެ ނަނތައކިއުމަށއި އަރަށތައ
ދިވެހިރއޖޭގެ ފަޅުރައތަކުގެ ދަފތަރުގައި ހިމެނުމުގެ ގޮތުނ އެފަޅުތައ ކުއޔަށ ނަނގަވފައިވ ފަރތތަކުނ އެރަށތަކަށ ކިޔަނ
ބނުނވ ނަނތަކއި އެކުގައި ހިމެނުމަށ ނިނމުނެވެ .އެގޮތުނ ،ހިމެނިފައިވ ރަށތަކުގެ މަޢުލޫމތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޭ
 )1މލެއަތޮޅު (ކ) އެނބޫދޫފަޅު
ރަށ (ދިވެހި ނަނ)

#

ރަށ (އިނގިރޭސި ނަނ)

ޖީ.ޕީ.އެސ ކޯޑިނޭޓސ

1

އެއމަފުށި

4° 7'25.63"N 73°27'49.44"E Eh’mafushi

2

އަކަސދޫ

4° 7'24.65"N 73°28'20.46"E Akasdhoo

 )2މލެއަތޮޅު (ކ) ރައފަޅުހުރ
ރަށ (ދިވެހި ނަނ)

#
1

ފަރިވެލި ހުރ

2

ފަރިތަރި ހުރ
ފަރި ކަނޑު ހުރ

ޖީ.ޕީ.އެސ ކޯޑިނޭޓސ

ރަށ (އިނގިރޭސި ނަނ)
4°37'30.680"N - 73°34'21.137"E Fari Veli Huraa
4°36'53.995"N - 73°34'13.576"E Fari Thari Huraa
4°36'23.772"N - 73°34'47.329"E Fari Kan’du Huraa
4°36'15.582"N - 73°34'50.362"E
4°36'5.613"N - 73°34'57.504 "E

ފަރި އިރު ހުރ
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4°35'38.601"N - 73°35’5'.982"E Fari Iru Huraa
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 2021 5.3ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ ރޭވިފައިވ މަސައކަތތައ
•

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސ ފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ ހަރަކތތަކެއ ރޭވުނ.

•

އަތޮޅު ކައުނސިލއި ،ރަށު ކައުނސިލތަކއި ،އަތޮޅުގެ ރައޔިތުނ ތަމސީލު ކުރައވ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއޒަތތެރި
ބރުނގެ އިތުރުނ އެ އަތޮޅުގައިވ ރިޒޯޓުތައ ހިމެނޭގޮތަށ އަތޮޅު ފެނވަރުގައި ބޭއވުނު މަހސިނތތައ.
މެމ ަ

•

ބލަމުގެ އުސޫލުނ ކުއޔަށ ދޫކުރުމަށ ރަށރަށއި ބިނތައ ޢިއުލނ ކުރުނ
 2021ވަނަ އަހަރު ީ

•

ހަލލ ޓުރިޒަމ ތަރައޤީކުރުމަށ އިނވެސޓަރުނގެ ޝައުގުވެރިކަނ ހޯދުނ.

•

ބޭނކުތަކއި މިނިސޓރީ އޮފ އެކޮނޮމިކ ޑިވަލޮޕމަނޓއި ގުޅިގެނ ހލލ ޓޫރިޒަމ ތަރައޤީކުރުމަށ ޝަރިއަ ކޮމޕލައިނޓ
ފިނޭނސ ސކީމ ތަކެއ ތަޢރަފ ކުރުމަށ މަގުފަހިކޮށދިނުނ.

•

މަދުވެގެނ  1އިނޓަރނޭޝަނަލ ކޮނފަރެނސ އަދި އިނޓަރނޭޝަނަލ އެނޓަރޓެއިނމަނތ އިވެނޓެއ ރވައި ހިނގުނ.

•

ބރަކއި ބަނކަރިނގ ފެސިލިޓީސއއި އެކު ނެޝަނަލ ސޕޝަލ ޕލޭނިނގައި ބަޔނކޮށފައިވ ގޮތަށ
ޔޮޓިނގ ހ ަ
މެރީނއެއ ޤއިމުކުރުނ.

•

ރީޖަނަލ އަރބަނ ސެނޓަރސ ތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅުނހުރި ދިވެހި އުފެއދުނތައ ވިއކުމަށ މރކެތ ކުރނެ
ތަނެއ އުފެއދުނ.

•

ބދަލުގައި ދިވެހިނ އުފައދ އޓސ،
ރިޒޯޓތަކުނ އިމޕޯޓ ކޮށގެނގެނނަ އޓސ ،ކރފޓސ އަދި ކުޒިނސތަކުގެ ަ
ކރފޓސ އަދި ކުޒިނސތައ އިސކުރނެގޮތެއ ހެދުމަށ އެ ތަކެތި ޕރޮމޯޓު ކުރނެގޮތތައ ހޯދަދިނުނ.

•

ހދ .ނޮޅިވަރަނފަރުނނއި ލ .ގަމުގައި ޓޫރިޒަމ ޓރެއިނިނގ އިނސޓިޓިއުޓެއ ޤއިމުކުރުމަށ ދޫކޮށފައިވ ބިނތަކުގެ
މަސައކަތ އަލުނފަށ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ގަސތުކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

މިނިސޓރީ އޮމ އެކޮނޮމިކ ޑިވަލޮޕމެނޓުނ ސިނގަޕޫރު/ދުބއިގައި ބޭއވުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ އިނވެސޓމަނޓ ފޯރަމގައި
ބއިވެރިވުނ.
ަ

•

ރ .އަނގޮޅިތީމުގައި އެޅުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ ވިޒިޓަރ ސެނޓަރ ޤއިމުކޮށ ހުޅުވުނ.

•

މީހުނދިރިއުޅޭ ރަށރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކައުނސިލތަކަށ ޓެކނިކަލ ސަޕޯޓ ދިނުނ.ފަތުރުވެރިކަނ
ސިނދަފތުކުރުމުގެ ގޮތުނ ގެސޓހައުސ ޓޫރިޒަމ ،އެޑވެނޗަރ ޓުރޒަމ ،ސޕޯޓސ ޓޫރިޒަމ އަދި މެޑިކަލ ޓޫރިޒަމ
ތަރަޢޤީކުރުނ.
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  04ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރޕލޭނ ނިމުމަކަށ އައުމއި ގުޅިގެނ ރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަނ
ބައޓަނކޮށ ކުރިއަށ ގެނދިއުމުގެގޮތުނ ސަރުކރުގެ މެނިފެސޓޯއއި ގުޅުވައިގެނ  05ވަނަ ޓޫރިޒަމ މސޓަރޕލޭނ
އެކުލަވލައި ތަނފީޒުކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށ ދިއުނ.

•

ބއުނޑަރީ ޑީމރކޭޝަނގެ މަސައކަތ.
ރިޒޯޓތަކުގެ ަ

•

ބލަމުގެ އުސޫލުނ
މީހުނ ދިރިއުޅޭ ރައރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމުގެ ގޮތުނ ކައުނސިލއި ގުޅިގެނ ބިނތައ ީ
ކުއޔަށ ދޫކުރުމުގެ މަސައކަތކުރުނ.

•

ބލެހެއޓުނ.
ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީކުރުމަށ ކަނޑައަޅުއވފައިވ ރަށރަށއި ފަޅުތަކުގެ އެނމެހ ލިޔެކިއުނތައ ެ

•

ނެޝަނަލ ރެޒިލިއަނސ އެނޑ ރިކަވަރީ (އެނ.އރު.އރު) މޮނިޓަރކުރުނ.

31ސަފޙ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .6ސޓެޓިސޓިކސ ސެކޝަނ
 2020 6.1ވަނަ އަހަރު ރއޖެއަށ ފަތުރުވެރިނ އައިސފައިވގޮތ
ބއިނަލއަޤުވމީ ވައިގެ ބަނދަރު  27މރޗ  2020އިނ ފެށިގެނ
ބލިމަޑުކަމއިއެކު ރއޖޭގެ ަ
ކޮވިޑ 19-ގެ ަ
ބޑަރު އަލުނ ހުޅުވލުމއި އެކު ފަތުރުވެރިނ ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރަނ ވަނީ
ބަނދުކޮށފައި އޮތުމަށފަހު  15ޖުލައި  2020ގައި ޯ
ފަށއެވެ .ރއޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތައ ބަނދުކުރުމ ހަމައަށ ،ޖުމލަ  382،760ފަތުރުވެރިނ ޒިޔރަތކޮށފައިވެއެވެ .އަދި 2020
ބރު މަހުގެ ނިޔަލަށ ދިވެހިރއޖެއަށ ޒިޔރަތ ކޮށފައިވ ފަތުރުވެރިނގެ ޢަދަދު ވަނީ  399،555އަށ
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމ ަ
އަރފައެވެ .މިއީ  2019ވަނައަހަރުގެ މިމުއދަތއި އަޅބަލއިރު  67.4%ދަށ ޢަދަދެކެވެ.
ބރު މަހުގެ ނިޔަލަށ ރއޖެއަށ އެނމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިނ ޒިޔރަތ ކޮށފައިވ ޤައުމުތަކއި
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމ ަ
އެޤައުމު ތަކުނ ޒިޔރަތކުރި ފަތުރުވެރިނގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޚިއސކުރ ނިސބަތ

 2019ވަނަ އަހަރ އަޅބަލއިރު

ޤައުމު

#

ޢަދަދު

()%

އިތުރުވި ނިސބަތ ()%

1

އިނޑިއ

62,905

11.3

-62.1

2

ރަޝިއ

61,388

11.1

-26.4

3

އިނގިރޭސިވިލތ

52,716

9.5

-58.2

4

އިޓަލީވިލތ

46,690

8.4

-65.8

5

ޖަރުމަނުވިލތ

36,435

6.6

-72.2

6

ޗައިނ

34,245

6.2

-87.9

7

ފަރަނސޭސިވިލތ

28,031

5.0

-53.1

8

ޔޫ.އެސ.އޭ

19,759

3.6

-63.7

9

ސވިޒަރލޭނޑ

12,516

2.3

-63.0

10

ޔޫކރެއިނ

10,343

1.9

-22.0

 2020ވަނަ އަހަރު އެވރެޖކޮށ ފަތުރުވެރިޔަކު ރއޖޭގައި  7.8ދުވަހއި  1.6މިލިއަނ ރޭ ހޭދަކޮށފައިވނެކަމަށ
ބޑަށ އިތުރު ވެފައި ވކަނ
އަނދޒކުރެވެއެވެ .ފަތުރުވެރިނ ރއޖޭގައި ހޭދަކުރ ދުވަހުގެ ޢަދަދު  2020ވަނަ އަހަރު ވަރަށ ޮ
ފހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުނ ބޯރޑަރު ބަނދު ކުރުމ ހަމައަށ ފަތުރުވެރިނ ރއޖޭގައި ހޭދަކުރ ދުވަސ  7.6ގައި ހުރުމަށފަހު ،ބޯރޑަ
ބަނދުކުރުމއިއެކު މިއަދަދު  46.2އަށ އަރފައިވެއެވެ .އަދި ބޯރޑަ ހުޅުވލި ފަހުނ މިޢަދަދު  9.2ގައި ހިފެހެއޓި ،އަހަރު
ނިމިގެނދިޔައީ  7.8ދުވަހުގައެވެ.

ބރުމަހުގެ ނިޔަލަށ ރއޖޭގެ ރިޒޯޓ ،ހޮޓ ،ގެސޓހައުސ އަދި
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމ ަ

ސަފރީ އުޅަނދު ތަކުގައި އެވރެޖ ގޮތެއގައި ހިނގަމުނ ގެނދިޔަ އެނދުގެ ޢަދަދަކީ  41,580އެވެ.
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 2020 6.2ގައި ހިނގި މުހިއމު ކަނތައތައ
•

ބޯޑަރު ހުޅުވލިފަހުނ  1ލައކަ ފަތުރުވެރިނ އައުނ
ރއޖޭގެ ބޯރޑަރުތައ  27މރޗ  2020ގައި ފަތުރުވެރިނނަށ ބަނދުކޮށފައި އޮތުމަށފަހު 15 ،ޖުލައި  2020އިނ

ފެށިގެނ އަލުނ ހުޅުވލުމއިއެކު ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރަނ ފެށި ފަތުރުވެރިނގެ އަދަދު ދުވަހުނ ދުވަހަށ ވަނީ އިތުރުވެ  1ލައކައަށ
ބރު  2020ވަނަދުވަހުގެ
ވަނީ އަރފައެވެ .މިގޮތުނ ޒިޔރަތކުރި  1ލައކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔ ޒިޔރަތކޮށފައިވަނީ  12ޑިސެމ ަ
ހެނދުނު އެމިރޭޓސގެ ފލައިޓަކުނނެވެ .ރއޖެއަށ  1ވަނައަށ ޒިޔރަތކުރި ފަތުރުވެރިއަކީ ސުވިޓޒަރލޭނޑގެ ރައޔިތެއ ކަމުގައިވ
މިސ ޖޭސމީނ ބރުކީ އެވެ.
•

ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރި ފަތުރުވެރިނގެ ޢަދަދު  5ލައކައަށ އެރުނ
ކޮވިޑ19-

ބލިމަޑުކަމއިއެކު ދުނިޔޭގެ އެކިކަނކޮޅުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަނ ހީނަރުވެ ،ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރ
ަ
ގެ

ބޑަށ ދަށވެފައިވެއެވެ 2 .މިލިއަނ ފަތުރުވެރިނ ގެނައުމުގެ ޓރގެޓަކއިއެކު ފެށުނު އަހަރު ވެގެނ
ފަތުރުވެރިނގެ ޢަދަދުވެސ ވަރަށ ޮ
ބޑަރު
ގޮސފައިވަނީ ރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތރީޚުގައިވެސ އެނމެ ހީނަރު އަހަރުކަމުގައެވެ .ނަމަވެސ  15ޖުލައި  2020ގައި ޯ
ހުޅުވލުމއިއެކު ،ޒިޔރަތކުރ ފަތުރުވެރިނގެ ޢަދަދު އިތުރުވެ 500،000 ،ފަތުރުވެރިނގެ ޓގެޓަށ އަމޒު ހިފުނެވެ .މިޓގެޓ ޙސިލު
ބރު  2020ގައެވެ 500،000 .ވަނައަށ ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރި ފަތުރުވެރިޔަކީ ،އެމިރޭޓސ ފލައިޓުނ
ކުރެވިފައިވަނީ  17ޑިސެމ ަ
ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރި ޖަރުމަނވިލތުގެ ރައޔިތެއ ކަމުގައިވ މިސ ކރސޓިނ މެޑެލިނ އެވެ.
•

މޯލޑިވސ ވިޒިޓަރ ސރވޭ 2020
މޯލޑިވސ ވިޒިޓަރ ސރވޭގެ  2020ވަނައަހަރު ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ ފުރަތަމަ ސރވޭ ވަނީ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައެވެ.

އަދި ކޮވިޑގެ ޙލަތއި ގުޅިގެނ 2020ގައި ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ މޯލޑިވސ ވިޒިޓަރ ސރވޭ ގެ ދެވަނަ ސރވޭ އަދި އިނ
ޑެޕތ ސރވޭ ވަނީ ކޮވިޑގެ ޙލަތއި ގުޅިގެނ  2021ވަނަ އަހަރަށ ފަސކޮށފައެވެ .ވިޒިޓަރ ސރވޭއަކީ ،ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރ
ފަތުރުވެރިނ ރއޖެއއި ރއޖެއިނ ލިބެނހުރި ޚިދުމަތތަކއި މެދު ދެކޭގޮތ ދެނެގަތުމަށޓަކައި މިމިނިސޓރީއިނ އަހަރަކު ދެފަހަރު
ކުރިއަށ ގެނދ ސރވޭއެކެވެ .މިސރވޭގެ ޑޭޓ އެއކުރެވެނީ ވެލނ އިނޓަނޭޝަނަލ އެއަރޕޯޓުނ ފުރ ފަތުރުވެރިނނަށ އަމޒުކޮށ
ދެހަފތގެ މުއދަތަކަށެވެ .މިގޮތުނ  2020ގެ ފުރަތަމަ ސރވޭ ވަނީ ފެބރުއަރީ މަހުގައި ކުރެވިފައެވެ .ފެބރުއަރީމަސ ތެރޭ ކުރުވުނު
ސރވޭގެ ރިޕޯޓ މިނިސޓރީގެ ވެބސައިޓަށ ވަނީ އަޕލޯޑ ކުރެވިފައެވެ.
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 2021 6.3ގައި ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ މުހިއމު ކަނތައތައ
 .1ގޯލޑެނ ޖުބިލީ ކައުނޓ ޑައުނ
 2022ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށ  50އަހަރުފުރޭ ރަނ ޔޫބީލ އަހަރުކަމަށ ވތީ ،އެ އަހަރަކީ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަނ އަހަރުގެ ގޮތުގައި ފހަގަ ކުރަނ ނިނމ 2022 ،ވަނަ އަހަރަށ ޚއސަ ކައުނޓޑައުނއެއ  1ޖެނުއަރީ
 2021ގައި ޓޫރިޒަމ މިނިސޓަރީއިނ ވަނީ ފަށފައެވެ .މިނިސޓރީގެ ސޯޝަލ މީޑިއ

އެކައުނޓތައ މެދުވެރިކޮށ ،ކުރިއަށ

ބފުޅުނނއި،
ބ ޭ
ގެނދ މިކައުނޓޑައުނގައި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތ ރއޖެއަށ ތަޢރުފު ކުރެއވުމުގައި އިސކޮށ އުޅުއވި ޭ
މިސިނޢަތުގައި ޙަރަކތތެރިވ ފަރތތަކުގެ އިތުރުނ ފަތުރުވެރިނގެ ވީޑިއޯ މެސެޖތައ  01ޖަނަވަރީ  2021އިނ  31ޑިސެނބަރ
2021ގެ ނިޔަލަށ ކުރިއަށ ގެނދެވޭނެވެ" .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަނ އަހަރު  "2022ކައުނޓޑައުނ އިފތިތޙު ކޮށފައިވަނީ ރއޖެއަށ
އެނމެ ފުރަތަމަ ޒިޔރަތ ކުރި ފަތުރުވެރިނގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނޢަތުގެ ބިނގ އެޅުމުގައި މުހިއމު
ދައުރެއ އަދކުރެއވި އިޓަލީވިލތުގެ ރައޔިތެއކަމުގައިވ މރ .ޖޯޖ ކޯބިނގެ ވީޑިއޯ މެސެޖަކުނނެވެ.
" .2މޯލޑިވސ ޓޫރިޒަމ ބުލެޓިނ"
ބލެޓިނ" ގެ ނަމުގައި  1ޖެނުއަރީ  2021އިނ ފެށިގެނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއަށ
"މޯލޑިވސ ޓޫރިޒަމ ު
ޚއސަކޮށގެނ މިމިނިސޓރީއިނ ވަނީ މެގަޒިނއެއ ނެރެނ ފަށފައެވެ 29 .ނޮވެމބަރ  2020ގައި މިނިސޓރީ އޮފ
ބހުނ ނެރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ
ހޯމއެފެއރޒގައި ރެޖިސޓރީކޮށގެނ ނެރޭ މި މެގަޒިނއަކީ މަހަކު އެއފަހަރު އިނގިރޭސި ަ
މެގަޒިނއެކެވެ .މި މެގަޒިނގެ ކޮނމެ މަހެއގެ ޢަދަދުވެސ އެކުލަވލުމަށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓޫރިޒަމ މިނިސޓރީނ ކުރަމުނދ
ބތަކއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމޢިއޔ
މުހިއމު މަސައކަތުތަކުގެ މަޢުލޫމތުގެ އިތުރުނ ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅޭ ތަފސ ހިސ ު
ބރުތައ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ .އަދި
ބރުތަކއި ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީގެ މުހިއމު ޚަ ަ
ޖަމޢަތތަކުނ ޙިއސކުރ މުހިއމު މަޢުލޫމތުތަކއި ޚަ ަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ދއިރގައި

ފހަގަކޮށލެވޭ

އިސވަޒީފއެއ

އަދކުރ

ދިވެއސެއގެ

މަޢުލޫމތއި

ބލެއގެ މަޢުލޫމތު މިމެގަޒިނގައި ހިމެނުމަށ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
ފހަގަކޮށލެވޭ ޚިދުމަތތެރި ކަނ ަ
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .7ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ ޔުނިޓ
 7.1ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ ޔުނިޓ އިނ ކުރ މަސައކަތ
•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ދިމވ ޤުތުރަތީ އަދި އެހެނިހެނ ނުރައކތެރި ޙދިޡތަކުނ ރައކތެރިވުމުގެ ގޮތުނ
ހަދަނޖެހޭ މިނގަނޑުތަކއި ޤަވއިދުތައ ހެދުނ.

•

ބލުމަށޓަކައި އިނސޕެކޝަނތައ ހިނގ ރެކޯޑ
ރައކތެރިކަމުގެ ގޮތުނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އަޅފައިވޭތޯ ެ
ބލެހެއޓުނ.
ެ

•

ބލަހައޓ،
ރިސޯޓ ،ސަފރީ ،ގެސޓ ހައުސ އަދި ހޮޓެލތަކުގެ ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ ޕލޭނތަކުގެ ރެކޯޑ ަ
އެތަކެޗަށ ގެނނަނޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނެސ އަނގަޖެހޭ ފަރތތަކަށ އެނގުނ.

•

ކުއލި ޙދިޡތަކުނ ރައކތެރިވުމުގެ ގޮތުނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ހިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރމތައ ބަލ
ބމުނ އެކަނ ސިނއަތުގައި މަސައކަތކުރ
ދިރސކުރުމއި ކުއލި ޙދިޡއެއ މެދުވެރިވެއޖެކަމުގެ އިނޒރު ލި ު
ފަރތތަކަށއި މިނިސޓރީގެ މުވައޒިފުނނަށ އެނގުނ.

•

(ހ)

ކުއލި

ބލެހެއޓުނ.
ބހޭ އެނމެހ މަޢުލޫމތު އެއކޮށ ،ރެކޯޑ ެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ދިމވ ޙދިޡތަކއި ެ

ހދިސތަކުނ

ރައކތެރިވުމުގެ

ގޮތުނ

ޓޫރިޒަމ

އިނޑަސޓރީއަށ

ހަދަނޖެހޭ

މިނގަނޑުތައ ހެދުނ:
ދިމވެދނެ އަދި ދިމވެފައިވ ކުއލި ޙދިޡތަކުނ ރައކތެރިވުމުގެ ގޮތުނ  2020ވަނަ އަހަރު މިނިސޓރީނ ހަދފައިވ
ސަރކިއުލތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި މެދުވެރިވ އެނމެހ ޙދިޘތައ މިނިސޓރީގައި ރިޕޯޓުކުރަނޖެހޭ ފަރތތަކއި
ރިޕޯޓކުރުމުގައި އަމަލުކުރަނޖެހޭ ޢުސޫލު ބަޔނކޮށ ނެރެވުނު ސަރކިއުލ.

•

ކޮވިޑ  19އއި ގުޅިގެނ މީހުނ ދިރިއުޅޭ ރަށރަށުގެ އިތުރުނ މލެ ސަރަޙައދަށ ކުރަމުނ ގެނދިޔަ
އެކސކޝަނ ދަތުރުތައ ވަގުތީ ގޮތުނ ހުއޓލުމަށ އަނގ ނެރެވުނު ސަރކިއުލ.

•

ކޮވިޑ  19އއި ގުޅިގެނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފރި ހިނގ ޓޫރިސޓ ރިސޯޓތަކުގެ ކލިނިކަށ ރިޕޯޓކުރ އެނމެހ
ފަތުރުވެރިނ އަދި މުވައޒިފުނގެ މަޢުލޫމތު ފޯރުކޮށދިނުމަށ އެދި ނެރެވުނު ސަރކިއުލ.
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ބދަލުކުރުމުގައި
ކޮވިޑ  19އއި ގުޅިގެނ ފަތުރުވެރިނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފރި ހިނގ އެއތަނުނ އަނެއތަނަށ ަ
އަމަލުކުރަނޖެހޭ ޢުސޫލު ބަޔނކޮށ ،ނެރެވުނު ސަރކިއުލ.

(ށ) ރައކތެރިކަމުގެ މިނގަނޑު ބެލުމަށ އިނސޕެކޝަނ ހިނގުނ
މިއަހަރު މިސެކޝަނ މެދުވެރިކޮށ ސަލމަތއި ރައކތެރިކަމއި ގުޅޭ އެއވެސ އިނސޕެކޝަނެއ ހިނގިފައެއ ނުވެއެވެ.

(ނ) އިނޑަސޓރީގެ އެކި ދއިރތަކުގެ ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ ޕލޭނތައ ބެލެހެއޓުނ
 2020ވަނަ އަހަރު އިނޑަސޓރީގެ އެކި ދއިރތަކުގައި ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ ޕލޭނތައ ހެދިފައިހުރި މިނވަރު ބަލ،
ރ ގެނނަނޖެހޭ ކަނތައތައ އެފަރތތަކަށވަނީ އަނގފައެވެ .މި ގޮތުނ  4ރިސޯޓއި  70ގެސޓ
ޕލޭނތައ ދިރސކޮށ ،އުނިއިތު ު
ސ ާ
ރ ޯ
ޓ ިއ  09ގެސޓ ހައުސއި
ގ ޑިޒސޓަރ ޕލޭނވަނީ ެ
ހައުސއި  26ސަފރީ އުޅަނދު ެ
ބލިފައެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިނި 01 ،
އަދި  02ސަފރީ އުޅަނދުގެ ޑިޒސޓަރ ޕލޭނވަނީ އެޕރޫވކުރެވިފައެވެ.

(ރ) އިނޑަސޓރީގައި ހިނގފައިވ ނުރައކތެރި ހދިސތަކުގެ ރެކޯޑ ބެލެހެއޓުނ
 2020ވަނަ އަހަރުވެސ ރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި އެކި އެކި ޙދިޡތައ ހިނގފައިވެއެވެ .މި ގޮތުނ
ހިނގފައިވ ޙދިޡތަކުގެ ތަފޞީލ ތިރީގައި ބަޔނކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.

ޙދިޘގެ ބވަތ

2020

ފަތުރުވެރިނގެ މަރުގެ ޙދިޡތައ

16

ފަތުރުވެރިނނަށ މެދުވެރިވެފައިވ އެހެނިހެނ ޙދިޘތައ

01

އަލިފނުގެ ޙދިޡތައ

03

ކނ ވިހަވުމުގެ ހދިޡތައ

0

މުވައޒިފުނގެ މަރުގެ ޙދިޡތައ

06

ޖުމލަ

26
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

 2020 7.2ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓގައި ހިނގި އަދި ކުރެވުނު މުހިއމު މަސައކަތތައ:
•

ބމަށ އެނގުމުގެ ގޮތުނ
ކުއލި ކރިޡތައ މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިނ ،އެފަދަ ކރިޡތަކަށ ދުރލ ތައޔރުވެ ،ރައކތެރިވެ ތި ު
ފޮނުވަނޖެހޭ އެލރޓ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި ޙަރަކތތެރިވ އެނމެހ ފަރތތަކަށ އަވަސ ފުރުސަތެއގައި އަނގ
ދިނުމުގެ ގޮތުނ ،ދިވެހިރއޖޭގެ ގުޅުމުނ ފޯރުކޮށ ދެމުނ ގެނދ ބަލކ އެސ.އެމ.އެސ ޙިދުމަތ މެދުވެރިކޮށ ފޮނުވުނ.

•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި މެދުވެރިވ އެކި އެކި ޙދިޡތަކުގެ ރެކޯޑ މަހުނ މަހަށ އެކުލަވލައި ،ކަމއި ގުޅޭ
ފަރތތަކއި ޙިއސ ކުރުނ.

•

ބލަހައޓަނޖެހޭ ރައކތެރިކަމުގެ ޤަވއިދު" ގެރެޓކޮށ ،އޤަވއިދަށ އަމަލުކުރަނ
"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތދޭ ތަނތނގައި ަ
ފެށުނ.

•

ކުއލި ކރިޡތައ މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިނ ،އެފަދަ ކރިޡތަކަށ ދުރލ ތައޔރުވެ ،ރައކތެރިވެ ތިބުމއި ގުޅޭ އެނމެހ
މަޢުލޫމތު ފަސޭހަކަމއި އެކު ޙިއސކުރުމުގެ ގޮތުނ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި ޙަރަކތތެރިވ އެނމެހ ފަރތތަކުގެ
އެނމެފަހުގެ ފޯކަލ ޕޮއިނޓ ލިސޓެއ ޤއިމކޮށ ،މަޢުލޫމތު ޑޭޓބޭސއަށ އެނޓކުރުނ.

•

ބމުގެ ގޮތުނ ހަދަނ ޖެހޭ ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ ޕލޭނ
ގެއލުނ ދެނިވި އެނމެހ ޙދިޡތަކުނ ރައކތެރިވެ ތި ު
ހަދފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކޮށ ،ރަގަޅުކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ އަނގ ،ގައިޑލައިނއި އެއގޮތވ ގޮތުގެ މަތިނ ހެދިފައިވ ޕލޭނތައ
އެޕރޫވކުރުނ.

 2020 7.3ވަނަ އަހަރު މި ޔުނިޓުނ ބޭއވުނު އަދި ބައިވެރިވި މުހިއމު ބައދަލުވުނތަކއި
ޓރެއިނިނގ ޕރޮގރމތައ:
ކޯވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ މިއަހަރު މިސެކޝަނ މެދުވެރިކޮށ އެއވެސ ބައދަލުވުމެއ ރވ ،ހިނގިފައެއނުއެވެ .އަދި
ބޭއވުނު އެއވެސ ބައދަލުވުމެއގައި މިސެކޝަނުނ ތަމސީލކޮށފައެއ ނުވެއެވެ.

 2021 7.4ވަނަ އަހަރު ކުރަނ ރޭވިފައިވ މުހިއމު ކަނތައތައ:
•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތުގައި ދިމވ ޤުތުރަތީ އަދި އެހެނިހެނ ނުރައކތެރި ޙދިޡތަކުނ ރައކތެރިވުމުގެ ގޮތުނ
އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ މިހރު އަމަލުކުރުމުނ ގެނދ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފރި ހިނގ ތަނތަނުގައި ހުނނަނޖެހޭ
ބހޭ ޤަވއިދު" އއި އެއގޮތވ ގޮތުގެ މަތިނ ހަރުދަނކުރުނ.
ސަލމަތީ މިނގަނޑުތަކއި ެ

•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފރި ހިނގ ތަނތަނުގައި އަޅފައިވ ރައކތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައ އަޅފައިވަނީ އެނމެ އެކަށީގެނވ
މިނވަރަށތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށ އިނސޕެކޝަނތައ ރވ ހިނގުނ.

•

ރިސޯޓ ،ސަފރީ ،ގެސޓ ހައުސ އަދި ހޮޓެލތަކުގެ ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ ޕލޭނތައ ދިރސކޮށ ،އެތަކެތީގެ
ބލެހެއޓުނ.
ރެކޯޑ ެ
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•

ބލެހެއޓުނ.
ބހޭ އެނމެހ މަޢުލޫމތު އެއކޮށ ،ރެކޯޑ ެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި ދިމވ ޙދިޡތަކއި ެ

•

ބހޭގޮތުނ އެނމެހ ފޯކަލ ޕޮއިނޓތައ
ބމުނ ،އަމަލުކުރަނވީ ގޮތއި ެ
ކުއލި ޙދިޡއެއ މެދުވެރިވެއޖެކަމުގެ އިނޒރު ލި ު
އަހުލުވެރިކުރުމަށޓަކައި ،ޓރެއިނގ ޕރޮގރމތައ ރވ ،ހިނގުނ.

•

ބލިތައ)
ގެއލުނ ދެނިވި ކރިސތައ އަދި ކުއލި ޙދިޡތަކއި ގުޅޭ އިނޒރު (ސުނމީ ،ބިނހެލުނ ،ނުރައކތެރި ަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތ ފޯރުކޮށދިނުމަށ މިނިސޓރީގައި ރެޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވ ޓޫރިސޓ ރިސޯޓ ،ޓޫރިސޓ
ގެސޓ ހައުސ ،ސަފރީ އުޅަނދު އަދި ޑައިވިނގ ސެނޓަރތަކުގައި މަސައކަތ ކުރ ފަރތތަކަށ ދުރލ ،ވިހވެސ
އަވަސ ފުރުސަތެއގައި ފޯރުކޮށ ދިނުމަށޓަކައި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތ ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ މިނިސޓރީގައި
ބރު " ބަލކ އެސ.އެމ.އެސ" ޑޭޓ
ބރެއ ޤއިމކޮށ ،އެނަނ ަ
ރެޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވ ކޮނމެ ތަނެއގައި ،ވަކި ނަނ ަ
ބޭސ ގައި ހިމެނުމަށޓަކައި އުސޫލެއ ކަނޑައަޅައި ،އަމަލުކުރަނ ފެށުނ.
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 .8އައި.ޓީ ސެކޝަނ
 2020 8.1ވަނަ އަހަރު ހިނގި މައިގަނޑު މަސައކަތތައ
•

ފަޔރވޯލ އަޕގރޭޑކޮށ ލައިސަނސ ރިނިއުކުރުނ.

•

ބއިވެރި ވެ އައި.ޓީ އަދިއެހެނިހެނ ޓެކނިކަލ ސަޕޯރޓ ދިނުނ،
މިނިސޓރީގެ އެކިއެކި އިވެނޓސ އަދި ޕރޮގރތަކުގައި ަ

•

ބދަލުކުރުނ
މިނިސޓރީގެ ވައިފައި ރައުޓަރުތައ ސީލިނމައުނ އެކސެސ ޕޮއިނޓަށ ަ

•

ބއިވެރިވުނ.
ބނުނވ ޓެކނިކަލ މަސައކަތތައ ކުރުމއި އިވެނޓ ތަކުގައި ަ
މިނިސޓރީގެ އިވެނތަކަށ ޭ

•

ބދަލުކުރުނ
މިނިސޓރީއަށ ވެބސައިޓ ޑިސައިނ އަދި ހޯސޓިނ ަ

•

މިނިސޓރީގެ ނެޓވރކ ސެޓަމ ތިނ ފަހަރެއގެ މަތިނ އަލުނއެޅުނ

•

ބދަލުތައ ގެނައުނ.
ބދަލުކޮށ ނެޓވޯކއަށ ގެނނަނޖެހޭ ަ
ބއެކސ ަ
އައި.ޕީ ފޯނ ސިސޓަމަކަށ މިނިސޓރީގެ ޕީއޭ ީ

 2020 8.2ވަނަ އަހަރު ހިނގުމަށ ރޭވިފައިވ މަސައކަތތައ
•

އިނޑަސޓރީ އެޗ.އރ ޑޭޓބޭސ ލޯނޗކުރުނ

•

މިނިސޓރީގެ މަސައކަތތައ އޮޓޯމޭޓ ކުރުމުގެ މަސައކަތތައ ކުރުނ

•

ބނުނވ ސެކިއުރިޓީ އަޕގޮރޭޑސގެނެސ ،ހރޑވެއަރ އަދި ސޮފޓވެއަރ އަޕގރޭޑ ކުރުނ.
ސރވރއައ ޭ

•

މިނިސޓރީގެ ޑޮކިއުމަނޓ އރކައިވ ކުރުނ

•

ބދަލުގެނައުނ
މިނިސޓރީގެ ސރވރޫމ ަ

•

ސެކޝަނއަށ މުވައޒަފުނ އިތުރުކޮށ އިނހައުސ އެޕލިކޭޝަނ ޑިވެލޮޕކުރުނ
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 .9ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނސ
 9.1ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނސ ޔުނިޓ އިނ ކުރ މަސައކަތތައ
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނސ ޔުނިޓގެ މަސައކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ބއިތިއބ ރިސޯޓ،
ހ .ފަތުރުވެރިނ ަ

ހޮޓެލ ،ގެސޓ ހައުސ،

އުޅަނދުފަހަރު ،ފީނުމުގެ ޚިދުމަތދޭ މަރުކަޒުތައ އަދި

ބހޭ ޤަވއިދުތަކއި އެއގޮތަށ
ޓރެވަލ އެޖެނސީތަކުނދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެނވަރުބަލ އެތަނތަނުނދޭ ޚިދމަތއި ތަނ ސަރުކރުގެ ކަމއި ެ
ހުރިތޯބަލ ފސކުރުމުގެ މަސައކަތ ރވއި ހިނގުނ.
ބއިތިއބ ރިސޯޓ ،ހޮޓެލ ،ގެސޓ ހައުސ ،ފީނުމުގެ
ށ .މިނިސޓރީގައި ރަޖިސޓރީ ކުރުމަށ ހުށަހަޅ ފަތުރުވެރިނ ަ
ބލުމަށ
ޚިދުމަތދޭ މަރުކަޒު ،އުޅަނދުފަހަރު އަދި ފަތުރުވެރިނނަށ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުގެ ފެނވަރުހުރީ ޤަވއިދުތަކއި އެއގޮތަށތޯ ެ
އިނސޕެކޓކުރުމަށފަހު އޮޕަރޭޓިނގ ލައިސަނސ ދޫކުރުމުގެ ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުމަށޓަކައި ފޯރުކޮށދޭނޖެހޭ މަޢުލޫމތު
ރަޖިސޓރޭޝަނ ފޯރުކޮށދިނުނ.
ބހޭ ގޮތުނ ތައޔރުކުރަނ ޖެހޭ
ނ .ފަތުރުވެރިނނަށ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުގެ ޚިދުމަތއި ތަނުގެ ފެނވަރު ކަނޑައެޅުމއި ެ
ބއިވެރިވުނ.
ޤަވއިދުތައ ހެދުމުގައި ޢަމަލީގޮތުނ ަ
ބލުކަނ އިތުރުކޮށ ،ލމަރުކަޒީ އުސޫލުނ ހިނގުމަށ މަގުފަހިކުރުމަށޓަކައި މިނިސޓރީގެ
ރ .މިނިސޓރީގެ އިދރީ ޤ ި
މޮނިޓަރިނގ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ މަސައކަތތައ ކައުނސިލތަކުގެ މުވައޒަފުނނަށ އިނސޕެކޝަނ ތަމރީނު ހިނގުނ.
ބ .ސަރުކރުގެ އިދރތަކއި އެހެނިހެނ ފަރތތަކުނ ޓޫރިސޓ ފެސިލިޓީތަކަށ އަނގަނޖެހޭ އެނގުނތައ އެނގުނ.

 -01ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުގެ ފެނވަރު ބެލުނ:
ފަތުރުވެރިނނަށ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުނ ފޯރުކޮށދޭ ޚިދުމަތުގެ މިނގަނޑު މިމިނިސޓރީގެ ގަވއިދުތަކ އެއގޮތަށ ހުރިތޯއއި
ބލުމަށ ޢއމުކޮށކުރ އިނސޕެކޝަނތައ  2020ވަނަ
ފޯރުކޮށދޭ ޚިދުމަތތަކުގެ ފެނވަރު ހުރީ އެކަށީގެނވ މިނގަނޑެއގައިތޯ ެ
އަހަރުވެސ ވަނީ ކުރިއަށގެނދެވިފައެވެ .އޭގެ އިތުރުނ އަލަށހުޅުވ ތަނތަނއި ހިނގުމުގެ ހުއދައިގެ މުއދަތު ހަމަވެގެނ އޮޕަރޭޓިނގ
ބލުމުގެގޮތުނ ކުރެވޭ އިނސޕެކޝަނތަކއި ދިމވއެކިއެކި ހދިސތަކއި
ލައިސަނސ އައުކޮށދިނުމުގެ ކުރިނ ތަނުގެ ފެނވަރު ެ
ބއެއ މައސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވފަދަކަނކަމއި ގުޅިގެނވެސވަނީ އިނސޕެކޝަނ ކުރެވިފައެވެ.
ގުޅިގެނނއި ހުށަހެޅޭ ަ
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތދޭ މިހރު
ތަނތަނ

އޮޕަރޭޓ އިނސޕެކޓ ކުރެވުނު އަދަދު
ތަނތަނުގެ

ކުރަމުނދ
އަދަދު

 1ރިސޯޓ

156

31

 2ޓޫރިސޓ ހޮޓެލ

13

1

 3ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ

531

118

 4ޓޫރިސޓ އުޅަނދު

135

19

 5ޑައިވ ސކޫލ

171

25

 6ޓރެވަލ އޭޖެނސީ

283

80

 7ޔޮޓ މެރީނ

3

0

ބއަރ ބޯޓ
ެ 8

10

1

ހ  -ރިސޯޓ ޗެކކުރުނ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  31ރިސޯޓ އިނސޕެކޝަނ ވަނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ރިސޯޓ އަލަށ ހުޅުވުމަށ
ކުރެވޭ އިނސޕެކޝަނ ،ލައިސަނސ އކުރުމަށ ކުރެވުނު އިނސޕެކޝަނތަށ އަދި ރޫޓީނ އިނސޕެކޝަނ ހިމެނެއެވެ.
މިގޮތުނ

މިދިޔަ

އަހަރު

މުޅިނ

އަލަށ

ރިސޯޓެއގެ

ގޮތުގައި

ތަރައޤީ

ކުރެވުނު

3

ރިސޯޓ

ހުޅުވުމަށޓަކައި

އިނސޕެކޓކުރެވި އަދި ހުޅުވުނީވެސ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
ރަށުގެ ނަނ

ހުޅުވި ތރީޚ

1

ރެޑިސަނ ބލޫ ރިސޯޓ

އދ .ހުރުއެޅި

 13ޖަނަވަރީ 2020

160

2

ބރެނިއަރ ކޮއޓެފަރު

ރ .ކޮއޓަފަރު

 14ޖަނަވަރީ 2020

79

158

3

ކަގި މޯލޑިވސ ސޕަރ އައިލެނޑ

ކ .ކަގި

ބރު 2020
 08ނޮވެނ ަ

50

100

ރިޒޯޓގެ ނަނ

މީގެ އިތުރުނ ދިގުފަރު

ކޮޓަރީގެ

އެނދުގެ

އަދަދު

އަދަދު
320

އައިލެނޑ ރިސޯޓ (ބ .ދިގުފަރު) މަރމތުކުރުމަށފަހު  07ޖޫނ  2020ގައި ވަނީ

ހުޅުވލފައެވެ .އަދި މފުށިވަރު މޯލޑިވސ (އދ .މފުށިވަރު) ތަރައގީކުރުމަށފަހު އަލުނ ހުޅުވުނީ  31ޖޫނ  2020ގައެވެ.
ބލިފައިވ ރިސޯޓތަކުގައި ހުރި އިސލހ ކުރަނ ފެނނަ ކަނތައތައ ،ވަކި މުއދަތެއދީ ،ރަނގަޅު ކުރުމަށ
މިއަހަރުތެރޭ ެ
ބތަކެތީގެ
ވަނީ އެނގިފައިވެއެވެ .ރަނގަޅު ކުރުމަށ އަނގަނޖެހުނު ކަނތައތަކުގެ ތެރޭގައި ޢއމު ގޮތެއގައި ހުނނަނީ ކ ޯ
ރައކތެރިކަމުގެގޮތުނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ ހަރުދަނކުރުމއި ،ހިނގފނެ އަލިފނުގެ ހދިސއަކުނ ރައކތެރިވުމުގެ ގޮތުނ
އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ ރަނގަޅުކޮށ ހަރުދަނކުރުމއި ،ކުނިނައތލުމއި އަދި މިނޫނަސ އެހެނިހެނ ތިމވެއޓއި ގުޅުނހުރި
ކަނކަމއި ،މުވައޒަފުނނަށ ލިބެނހުނނަ ޚިދުމަތތަކއި މުވައޒަފުނގެ އެކޮމޮޑޭޝަނ އިމރތުގެ ފެނވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.
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ށ  -ފަތުރުވެރިނ ބައިތިއބ ހޮޓ ،ގެސޓހައުސ އިނސޕެކޓ ކުރުނ
ބއިތިއބ  1ހޮޓެލ އަދި  118ގެސޓ ހައުސ އިނސޕެކޝަނ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިނ ަ
ބލުމަށއި ،އަލަށ
މިތަނތަނ ބަލ ފސކުރެވިފައިވަނީ މިތަނތަނުނ ފަތުރުވެރިނނަށދޭ ޚިދުމަތތަކއި އެޚިދުމަތތަކުގެ ފެނވަރު ެ
ބލުމަށޓަކައެވެ.
ހުޅުވ ތަނތަނ ތަރައޤީ ކުރެވިފައިވަނީ މިމިނިސޓރީގެ ޤަވއިދ އެއގޮތަށތޯ ެ
ނ  -ފަތުރުވެރިނ ބައިތިއބ އުޅަނދުފަހަރު އިނސޕެކޓ ކުރުނ
ބއިތިއބ  19ޓޫރިސޓ އުޅަނދުގެ އިނސޕެކޝަނ ވަނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިނ ަ
ބއިތިއބ އުޅަނދު އިނސޕެކޓ ކުރަނީ މިމިނިސޓރީގައި އެފަދަ އުޅަނދު ރަޖިސޓރީ ކުރުމަށއި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުނ
ފަތުރުވެރިނ ަ
ބލުމަށެވެ.
ބލުމަށއި އަދި އުޅަނދއި އެއިނ ލިބެނ ހުނނަ ޚިދުމަތތަކުގެ ފެނވަރު ެ
ފަތުރުވެރިނނަށ ލިބެނ ހުނނަ ޚިދުމަތތައ ެ
ބއެއ އުޅަނދު ޗެކކުރެވިފައިވަނީ އެއުޅަނދުފަހަރުގައި ބަނގުރ ވިއކނަމަ އެކަމަށ ކުރަނޖެހޭ އިނތިޒމތައހުރީ
މީގެ އިތުރުނ ަ
ބލުމަށެވެ.
މިމިނިސޓރީގެ ޤަވއިދއި އެއގޮތަށ ހަމަޖެހިފައިތޯ ެ
ރ -ޑައިވ ސކޫލތައ އިނސޕެކޓ ކުރުނ
ބއެއ ޑައިވ ސކޫލތަކުގެ އޮޕަރޭޓިނ ލައިސަނސގެ މުއދަތު ހަމަވުމއި ގުޅިގެނ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ަ
ލައިސަނސ އައު ކުރުމަށ ނުވަތަ އަލަށ ލައިސަނސ ހެއދުމަށ އެދުމުނ އެތަނތަނ ބަލފސކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުނ
ރިޒޯޓތައ ބަލފސކުރުމުގައި އެތަނތަނުގެ ޑައިވ ސކޫލތަކުގެ އނމު އިނސޕެކޝަނތައވެސ ވަނީ ހެދިފައެވެ .މި ގޮތުނ
މިއަހަރު މުޅިއަކު  25ޑައިވ ސކޫލ ވަނީ ބަލ ފސ ކުރެވިފައެވެ.
ބ -ދަތުރު ރވ ހިނގުމުގެ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނ އިނސޕެކޓ ކުރުނ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ރވ ހިނގުމުގެ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުގެ އޮޕެރޭޓިނ ލައިސަނސ ދިނުމަށ ނުވަތަ
ލައިސަނސގެ މުއދަތު ހަމަވެފައިވތީ ލައިސަނސ އައު ކުރުމަށޓަކައި އެތަނތަނ ބަލ ފސ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުނ  80ތަނ
ބަލ ފސ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2020 9.2ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ހއސަ ކަނކަނ:
ކޮވިޑ 19-އަށފަހު ޓޫރިސޓ ފެސިލިޓީތައ ހުޅުވލުނ
ބޑަރ ބަނދުކޮށފައި ބޭއވުމަށފަހު ޖުލައި  15އިނ ފެށިގެނ ފަތުރުވެރިކަމަށ
ކޮވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ ރއޖޭގެ ޯ
ހުޅުވލފައިވަނީ ހެލތ ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީ އިނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޔަތައ ޙއސަކޮށގެނ އެކުލަވލި ޢއމު ޞިއޙަތުގެ
ބލައިގެނނެވެ .މިގޮތުނ ނިމިދިޔަ
ރައކތެރިކަމުގެ މިނގަނޑުތަކއި މިނިސޓރީއިނ ކޮވިޑއއި ގުޅިގެނ ތައޔރުކުރި ގައިޑލައިނއަށ ަ
އަހަރު ތެރޭގައި ކޮވިޑއަށފަހު ޓޫރިސޓ ފެސިލިޓީތައ ހުޅުވލުމަށ ދޫކުރެވިފައިވ ހުއދަތަކުގެ ތަފޞީލ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ފެސިލިޓީ

ކޮވިޑއަށފަހު ހުޅުވލުމަށ

އެނދުގެ އަދަދު

ކޮޓަރީގެ އަދަދު

ދޫކުރެވުނު ހުއދައިގެ
ޖުމލަ އަދަދު
140

216251

3251

ރިސޯޓ
ޔޮޓ މެރީނ

2

280

140

ޓޫރިސޓ ހޮޓެލ

5

602

296

ޓޫރިސޓ ހޮޓެލ (މލެ

6

856

426

ސަރަހައދު)
ޓޫރިސޓ އުޅަނދު

133

2576

1139

ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ

221

3986

1984

ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ

35

1022

511

(މލެ ސަރަހައދު)
ޓރނސިޓ ފެސިލިޓީ

14

203

406

(މލެ ސަރަހައދު)
ކޮވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ ރިސޯޓ މުވައޒަފުނ އަދި ރިސޯޓގައި މަސައކަތކުރައވ ޞިއޙީ މހިރުނނަށ ހިނގުނު ތަމރީނު
ޕރޮގރމ
ބޑަރ ބަނދުކޮށފައި ބޭއވުމަށފަހު ޖުލައި  15އިނ ފެށިގެނ ފަތުރުވެރިކަމަށ
ކޮވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ ރއޖޭގެ ޯ
ބލައިގެނނެވެ .މިގޮތުނ މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ އއި ހެލތ
ހުޅުވލފައިވަނީ ޢއމު ޞިއޙަތުގެ ރައކތެރިކަމުގެ މިނގަނޑުތަކަށ ަ
ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީ ގުޅިގެނ ރިސޯޓ މުވައޒަފުނނއި ރިސޯޓތަކުގައި މަސައކަތކުރައވ ޞިއޙީ މހިރުނނަށ އަމޒުކޮށގެނ
ކޮވިޑ19-ގެ

ޙލަތުގައި

ފަތުރުވެރިނގެ

ރައކތެރިކަނ

ކަށަވަރުކުރުމަށއި

ޢއމު

ޞިއޙަތ ގުޅޭ

ތަމރީނު

ޕރޮގރމތައ

ބޗަށ ބަހލައިގެނވަނީ  3ގަޑިއިރުގެ 2
ޖުލައި/އޮގަސޓ /އޮކޓޯބަރ/ނޮވެމބަރ މަހުވަނީ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައެވެ .މިގޮތުނ ެ 4
ބއިވެރިވެވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
ބއިވެރިނ ަ
ސެޝަނަކަށ ކުރިއަށގެނދެވުނެވެ .އަދި ޓރެއިނިނގ ޕރޮގރމގައި ޖުމލަ ަ 286
ބނުނވ ޞިއޙީ މަޢުލޫމތު
މިޕރޮގރމ ކޮވިޑގެ ޙލަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޔަތުގައި މަސައކަތކުރައވ ފަރތތަކަށ ޭ
ޑޮކޓަރުނއި ރިސޯޓ މުވައޒަފުނނއި ޙިއޞކުރެވުނެވެ.
ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ގައިޑލައިނ
ފަތުރުވެރިނނއި

ޓޫރިސޓުނ

ގެސޓހައުސތަކުގައި

މަސައކަތކުރ

މުވައޒަފުނނއި

އަދި

ރަށރަށުގައި

ދިރިއުޅޭ

ރައޔިތުނގެ ސަލމަތއި ރައކތެރިކަމަށޓަކައި ކޯވިޑ 19-ފެތުރުނ ކުޑަކުރުމަށ އެޅޭނެ ޢނމު ސިއޙީ ފިޔަވަޅުތައ އަޅނެ ގޮތުގެ
އިރުޝދު ހިމެނޭގޮތަށ ހެލތ ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީ އިނ ތައޔރުކޮށފައިވ "ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސތައ ހުޅުވުމުގެ ކުރިނ
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ކޮނމެހެނ ފުރިހަމަކުރަނޖެހޭ މިނގަނޑުތަކއި ކޮވިޑ 19-ގެސޓހައުސ ސެކޓަރ ގައި ފެތުރުނ ކުޑަކުރުމަށ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައ
އަޅނެ ގޮތުގެ އިރުޝދު" ގެސޓހައުސ އޮޕަރޭޓަރުނއި ރަށުކައުނސިލތަކއި ޚިއޞކުރެވުނެވެ.
ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސތައ  15އޮކޓޯބަރ  2020ގައި އަލުނ ހުޅުވލުމއި ކައުނސިލ ބައދަލުވުނތައ
ބނުމަށ އަލުނ ހުޅުވުމުގެ ހުއދަ 15
މީހުނ ދިރިއުޅޭ ރަށރަށުގައި ހިނގ ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސތައ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
އޮކޓޯބަރ  2020އިނ ފެށިގެނ ދޫކުރުމަށ ސަރުކރުނ ނިނމުމއި ގުޅިގެނ ،ވަކިވަކި

ގެސޓހައުސތައ އަލުނ ހުޅުވުމުގެ ހުއދަ

ދޫކުރުމުގެ ކުރިނ ހެލތ ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީގެ ގައިޑލައިނގައި ބަޔނކޮށފައިވ ކަނތައތައ އެރަށެއގެ ރަށުކައުނސިލުނ
ފުރިހަމަ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތަކއި ގުޅޭ މަޢުލޫމތު ދިނުމަށ  82ރަށެއގެ ކައުނސިލއއިއެކު ބައދަލުވުނތައވަނީ ބޭއވިފައިވެއެވެ.
ލޯކަލ ކައުނސިލ މުވައޒަފުނގެ ތަމރީނ ޕރޮގރމ:
މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ އިނ އިނތިޒމކޮށގެނ ރަށރަށުގެ ކައުނސިލ އިދރތަކުގެ މަސައކަތ ކުރަމުނދ ސިވިލ
ސރވިސގެ މުވައޒަފުނނަށ އަމޒުކޮށގެނ  2020ވަނަ އަހަރު ތަމރީނު ޕރޮގރމެއ ވަނީ ހިނގިފައެވެ .މިތަމރީނ ޕރޮގރމުގެ
މަޤޞަދަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގ ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސތަކއި ޓޫރިޒަމ ގުޅުނހުރި ދަތުރު ރވައި ހިނގުމުގެ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނއި
ޑައިވ ސެނޓަރގެ އިނސޕެކޝަނ މަސައކަތ ރަށުކައުނސިލ ތަކއި ޙަވލުކުރުމަށ މިމިނިސޓރީއިނ ރވފައިވ ގޮތުގެ މަޢުލޫމތު
ދީ އެތަނތަނ ޗެކކުރުމުގެ ތަމރީނު ދިނުމުގެ އިތުރުނ މިނިސޓރީގެ ޤަވއިދުތަކއި ކޮވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ ގެސޓހައުސތައ
ޗެކކުރުމަށ ތައޔރުކުރި ގައިޑއަށ އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ .މިގޮތުނ ތަމރީނ ޕރޮގރމގައި ރއޖެ  152ކައުނސިލ އިނވަނީ
ބއިވެރިވެފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުނ  2020ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ރިފރެޝަރ ތަމރީނު ޕރޮގރމގައި  44ފަރތަކުނވަނީ
ަ
ބއިވެރިވެފައެވެ.
ަ
އީ.އައި.އެފ.އީ.ސީ ކޮމޕލަޔަނސ އޮފިސަރ ތަމރީނު ޕރޮގރމ:
ފަތުރުވެރިނނަށ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނ ސިއހީ މިނގަނޑުތަކަށ ފެއތުމަށޓަކައި މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ އއި ޔޫރަޕިއަނ
އިނސޓިޓިއުޓ ފޮރ އެކސޕޯރޓ ކޮމޕލަޔަނސ (އީ.އައި.އެފ.އީ.ސީ) ،ޔުނިވަރސިޓީ އޮފ ޓިއުރިނ އަދި މޯލޑިވސ ނޭޝަނަލ
ޔުނިވަރސިޓީއއި

ގުޅިގެނ

ދިވެހިރއޖޭގެ

އީ.އައި.އެފ.އީ.ސީ ކޮމޕލަޔަނސ

ޓޫރިސޓ

ގެސޓހައުސ

އޮޕަރޭޓަރުނނަށއި

ރަށުކައުނސިލތަކަށ

އަމޒުކޮށގެނ

އޮފިސަރ ޓރޭނިނގ ޕރޮގރމެއ  04ނޮވެމބަރ  2020އިނ ފެށިގެނ  5ދުވަހުގެ މުއދަތަށ

ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ރަށު/އަތޮޅު ކައުނސިލ އަދި
އޮނލައިނކޮށ ކުރިޔަށ ގެނގޮސފައިވެއެވެ .އަދި މި ޕރޮގރމގައި ހިލޭ ަ
ބމުގެ
ބނ އީ.އައި.އެފ.އީ.ސީ ސެޓފިކޭޝަނ ލި ު
ބ ު
ގެސޓހައުސ ހިނގފަރތތަކަށ ހުޅުވލފައެވެ .މިތަމރީނު ޕރޮގރމގެ ސަ ަ
އިތުރަށ ރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއަށކުރ ފައިދއަކީ ،ފަތުރުވެރިނނަށއި ދިވެހި ރައޔިތުނނަށ ރައކތެރި މހައުލެއ
ކަށަވަރުވެގެނ ދިއުމެވެ .މިގޮތުނ ތަމރީނ ޕރޮގރމގައި ރއޖޭގެ  97ކައުނސިލ އއި  59ގެސޓހައުސގެ ފަރތުނވަނީ
ބއިވެރިވެފައެވެ.
ަ
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

 2021 9.3ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނސ ޔުނިޓުނ ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ މުހިނމު ކަނތައތައ
ބހޭ މަރުކަޒުތައ އަދި
 .1ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅޭ ޚިދމަތދޭ ރިސޯޓ ،ހޮޓ ،ގެސޓހައުސ ،ޓޫރިސޓު އުޅަނދު ،ފީނުމ ެ
ބލުމުގެ ގޮތުނ ޤަވއިދުނ ބަލ ފސ ކުރުމުގެ މަސައކަތ.
އެހެނިހެނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުގެ ފެނވަރު ެ
 .2ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީގެ މަސައކަތ ރއޖޭގެ ހުރިހ ކަނކޮޅަކަށ ފެތުރިގެނ ގޮސފައިވުމއިއެކު އިނސޕެކޝަނތަކުގައި
ބލުގައި
ބއިވެރިކޮށ އެމަސައކަތ މުސތަޤ ަ
ސަރަހައދީ އިދރތަކއި ،އަތޮޅު ކައުނސިލ އަދި ރަށު ކައުނސިލގެ މީހުނ ަ
ބލުކަނއިތުރުކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރުނ.
އެތަނތަނ މެދުވެރިކޮށ އިނސޕެކޓ ކުރުމުގެ ގ ި

ބހޭ ގަވއިދުތައ
 .3އިނޑަސޓރީއިނ ފޯރުކޮށދޭ ޚިދުމަތތަކުގެ ފެނވަރު މަތިވެފައިވުމއިއެކު ކުރިނ ހެދިފައިހުރި ފެނވަރއި ެ
އިޞލހުކުރުމުގެ މަސައކަތ.
ބނުނކުރުމަށ އިނފޮމޭޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ
ބނުނކުރަމުނދ ޗެކލިސޓތަކުނ އެއކުރެވޭ މަޢުލޫމތު ޭ
 .4އިނސޕެކޝަނަށ ޭ
ބލެހެއޓުނ.
ސެކޝަނއި ގުޅިގެނ ސޮފޓވެއަރއެއ ޑިވެލޮޕކޮށ ރެކޯޑތައ ެ
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .10ރެޖިސޓރޭޝަނ ޔުނިޓ
 10.1ރެޖިސޓރޭޝަނ ޔުނިޓ އިނ ކުރ މަސައކަތތައ
ރެޖިސޓރޭޝަނ ޔުނިޓގެ މަސައކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ބއިތިއބ
ހ .ޓޫރިސޓ ރިސޯޓ ،ހޮޓެލ ،ގެސޓ ހައުސ ،ޓޫރިސޓުނ ަ

އުޅަނދުފަހަރު ،ފީނުމުގެ ވިޔަފރި ހިނގ

މަރުކަޒުތައ އަދި ޓރެވަލ އެޖެނސީ އަދި ޔޮޓ މެރީނ މިމިނިސޓރީގައި ރަޖިސޓރީކުރުމއި ހުއދަ ދޫކުރުނ
ށ .ފަތުރުވެރިނނަށ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުގެ ތެރެއިނ މިނިސޓރީގައި ރަޖިސޓަރީކުރަނޖެހޭ ތަނތަނ (ރިޒޯޓު ،ޓޫރިސޓ
ހޮޓ ،ގެސޓ ހައުސ ،ޓޫރިސޓ އުޅަނދުފަހަރު ،ޓރެވަލ އެޖެނސީ ،ޑައިވ ސކޫލ ،ޔޮޓ މެރީނ) ޤަވއިދުނ ރަޖިސޓަރީކުރުމއި
ބލެހެއޓުނ.
މިތަނތަނުގެ ރަޖިސޓަރީތަކުގެ މައުލޫމތު ޤަވއިދުނ ެ
ބރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށ ދޫކުރަނޖެހޭ ހުއދަ ،ކަނޑައެޅިފައިވ އުސޫލުތަކއިއެއގޮތަށ ދޫކުރުނ.
ނ .ރއޖެއަނނަ ޭ
ރ .ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކއި އެއގޮތަށ ފަތުރުވެރިކަމަށ ދޫކުރެވިފައިވ ތަނތަނުގެ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށދިނުނ.
ބ .ޓޫރިސޓ ގައިޑކަމުގެ ފސދޫކުރުމއި އެކަމއި ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކުރުނ.
ޅ .ފަތުރުވެރިނގެ ރަމޒީ ކައިވެނިކޮށދޭ ފަރތތަކަށ ދެވޭ ހުއދަ ދޫކުރުނ
ކ .ސޓރޓަރ އުސޫލުނ ރިސޯޓތަކުގެ ކޮޓަރި ރެޖިސޓރީ ކުރުނ

 2020 10.2ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އަލަށ ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވ ޓޫރިސޓ ފެސިލިޓީތަށ
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އަލަށ

ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނ

ކުރެވުނު އަދަދު

އެނދުގެ އަދަދު

03

289

578

1

ރިސޯޓ

-

-

-

2

ހޮޓ

535

1070

3

ގެސޓހައުސ

64

62

4

ޓޫރިސޓ އުޅަނދު

06

31

5

ޑައިވ ސކޫލ

171

-

-

6

ޓރެވަލ އޭޖެނސީ

66

-

-

7

ޔޮޓ މެރީނ

-

-

-

8

ބއަރ ބޯޓ
ެ

01

04

08

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

(ހ) ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ މިމިނިސޓރީގައި ރަޖިސޓރީކޮށފައިވަނީ  167ރިޒޯޓެވެ .މީގެ ތެރެއިނ މިހރު އޮޕަރޭޓ
ކުރަމުނދަނީ  156ރިޒޯޓެވެ .މީގެތެރޭގައި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލަށ އޮޕަރޭޓކުރަނ ފަށފައިވ  03ރިސޯޓ ހިމެނެއެވެ.
މުޅި ޖުމލަ ރިޒޯޓތަކަށ  61ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުނ ރީ-ޑިވެލޮޕކުރުމަށފަހު 2019

ވަނަ އަހަރު ބަނދުކުރެވިފައިވ ތިރީގައިމިވ ރިޒޯޓތަށ މިއަހަރު

ހުޅުވިފައިވެއެވެ.
ހ .ޓުވިނ އައިލެނޑ ރިޒޯޓ (އދ .މފުށިވަރު) ވަނީ  16އޮގަސޓ  2020އިނ ފެށިގެނ ބަނދުކުރެވިފައެވެ.
ށ .ދިގުފަރު އައިލެނޑ ރިޒޯޓ (ބ .ދިގުފަރުވިނަގަނޑު) ވަނީ  07ޖޫނ  2020އިނ ފެށިގެނ ބަނދުކުރެވިފައެވެ.
ބލިކ ވެޑިނގ ކުރުމުގެ  10ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުނ  2020ވަނަ އަހަރު ރިޒޯޓތަކުގައި ސިނ ޮ
(ށ) ޔޮޓ މެރީނ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި ޖުމލަ  03ޔޮޓ މެރީނއެވެ .މުޅި ޖުމލަ ޔޮޓ
މެރީނތަކަށ  2ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
(ނ) ޓެރެވަލ އެޖެނސީ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސޓރީ ކުރެވިފައި ވަނީ މުޅިއަކު  1536ޓރެވަލ އެޖެނސީއެވެ .މީގެ ތެރެއިނ މިހރު
އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނދަނީ  283ޓރެވަލ އޭޖެނސީއެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރު މީގެ ތެރެއިނ  66ޓރެވަލ އެޖެނސީ
ރެޖިސޓރީކޮށދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމލަ ޓރެވަލ އޭޖެނސީތަކަށ  101ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުނ  03ޓރެވަލ އޭޖެނސީގެ ލައިސަނސ  2020ގައި ވަނީ ކެނސަލ ކުރެވިފައެވެ .އަދި  30ފަރތުނ
ޓރެވަލ

އޭޖެނސީ

ހިނގުމުގެ

ހުއދަ

ހޯދުމަށ

އެދި

ހުށަހަޅުއވފައިވ

ފޯމ

ފުރިހަމަނުވުގެ

ބބުނ
ސަ ަ

ނުވަތައެފަރތުނ

ބބުނ ވަނީ
އިނސޕެކޝަނ ރވ ނުދެވިގެނ ނުވަތަ އިނސޕެކޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށ އެތަނެއގެ ފެނވަރު ނެތުމުގެ ސަ ަ
ބތިލކުރެވިފައެވެ.
(ރ) ގެސޓހައުސ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސގެ ގޮތުގައި މިމިނިސޓރީގައި  951ގެސޓހައުސ
ރަޖިސޓރީކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިނ މިހރު އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނދަނީ  531ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސއެވެ .އަދި މީގެތެރެއިނ 64
ގެސޓހައުސ  2020ގައި ރެޖިސޓރީ ކޮށދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމލަ ގެސޓހައުސތަކަށ  140ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
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މީގެ އިތުރުނ  44ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސގެ ލައިސަނސ  2020ގައި ވަނީ ކެނސަލ ކުރެވިފައެވެ .އަދި  10ފަރތުނ
ބބުނ ނުވަތަ އެފަރތުނ
ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހިނގުމުގެ ހުއދަ ހޯދުމަށ އެދި ހުށަހަޅުއވފައިވ ފޯމ ފުރިހަމަނުވުގެ ސަ ަ
ބބުނ ވަނީ
އިނސޕެކޝަނ ރވ ނުދެވިގެނ ނުވަތަ އިނސޕެކޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށ އެތަނެއގެ ފެނވަރު ނެތުމުގެ ސަ ަ
ބތިލކުރެވިފައެވެ.
(ބ) ޓޫރިސޓ ހޮޓެލ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓޫރިސޓ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި މިމިނިސޓރީގައި ރަޖިސޓރީކޮށފައިވަނީ މުޅިއަކު 34
ޓޫރިސޓ ހޮޓަލެވެ.

މީގެތެރެއިނ މިހރު އޮޕަރޭޓކުރަމުނ ދަނީ  13ޓޫރިސޓ ހޮޓަލެވެ .މުޅި ޖުމލަ ޓޫރިސޓ ހޮޓެލތަކަށ 04

ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
(ޅ) ޓޫރިސޓ އުޅަނދު
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓޫރިސޓ އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި މިމިނިސޓރީގައި ރަޖިސޓރީކުރެވިފައި ވަނީ މުޅިއަކު
 371ޓޫރިސޓ އުޅަނދެވެ .މީގެތެރެއިނ މިހރު އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނދަނީ  135ޓޫރިސޓ އުޅަނދެވެ .މިގޮތުނ  06ޓޫރިސޓ
އުޅަނދެއ  2020ވަނަ އަހަރު ރެޖިސޓރީ ކޮށދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމލަ ޓޫރިސޓ އުޅަނދުތަކަށ  38ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުނ  06ޓޫރިސޓ އުޅަނދުގެ ލައިސަނސ  2020ގައި ވަނީ ކެނސަލ ކުރެވިފައެވެ .އަދި  06ފަރތުނ
ބބުނ ނުވަތަ އެފަރތުނ
ޓޫރިސޓ އުޅަނދު ހިނގުމުގެ ހުއދަ ހޯދުމަށ އެދި ހުށަހަޅުއވފައިވ ފޯމ ފުރިހަމަނުވުގެ ސަ ަ
ބބުނ ވަނީ
އިނސޕެކޝަނ ރވ ނުދެވިގެނ ނުވަތަ އިނސޕެކޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށ އެތަނެއގެ ފެނވަރު ނެތުމުގެ ސަ ަ
ބތިލކުރެވިފައެވެ.
ބޓކުރުމުގެ ހުއދަ ދެވިފައި ވަނީ މުޅިއަކު  14އުޅަނދަކަށެވެ .މީގެތެރޭއިނ 01
ބއަރ ޯ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ެ
ބއަރ ބޯޓތަކަށ  02ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބއަރ ބޯޓ  2020ވަނަ އަހަރު ރެޖިސޓރީ ކޮށދީފައިވެއެވެ .މުޅި ޖުމލަ ެ
ެ
ބއަރ ބޯޓ ހިނގުމުގެ ހުއދަ ހޯދުމަށ އެދި
ބޓެވެ .އަދި  03ފަރތުނ ެ
ބއަރ ޯ
މީގެތެރެއިނ މިހރު އޮޕަރޭޓ ކުރަމުނދަނީ ެ 10
ބބުނ ނުވަތަ އެފަރތުނ އިނސޕެކޝަނ ރވ ނުދެވިގެނ ނުވަތަ އިނސޕެކޝަނުގައި
ހުށަހަޅުއވފައިވ ފޯމ ފުރިހަމަނުވުގެ ސަ ަ
ބބުނ ވަނީ ބތިލކުރެވިފައެވެ.
ޤަވއިދުގައިވގޮތަށ އެތަނެއގެ ފެނވަރު ނެތުމުގެ ސަ ަ
(ކ) ޑައިވ ސކޫލ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މިމިނިސޓރީގައި މުޅި ޖުމލަ ރަޖިސޓރީކޮށފައިވ ޑައިވ ސކޫލގެ އަދަދަކީ  327އެވެ.
އޭގެތެރެއިނ މިހރު އޮޕަރޭޓކުރަމުނދަނީ  171ޑައިވ ސކޫލއެވެ 17 .ޑައިވ ސކޫލ  2020ގައި ރެޖިސޓރީކޮށ ދީފައިވެއެވެ.
މުޅި ޖުމލަ ޑައިވ ސކޫލތަކަށ  62ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
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މީގެ އިތުރުނ  11ޑައިވ ސކޫލގެ ލައިސަނސ  2020ގައި ވަނީ ކެނސަލ ކުރެވިފައެވެ .އަދި  07ފަރތުނ ޑައިވ
ބބުނ ނުވަތަ އެފަރތުނ އިނސޕެކޝަނ ރވ
ސކޫލ ހިނގުމުގެ ހުއދަ ހޯދުމަށ އެދި ހުށަހަޅުއވފައިވ ފޯމ ފުރިހަމަނުވުގެ ސަ ަ
ބބުނ ވަނީ ބތިލކުރެވިފައެވެ.
ނުދެވިގެނ ނުވަތަ އިނސޕެކޝަނުގައި ޤަވއިދުގައިވގޮތަށ އެތަނެއގެ ފެނވަރު ނެތުމުގެ ސަ ަ
(އ) ޓުއަރ ގައިޑ ފސ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓުވަރ ގައިޑުނގެ ގޮތުގައި މިމިނިސޓރީގައި  194ފަރތ ރަޖިސޓރީކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިގޮތުނ މިއަހަރު  11ފަރތަކުނ ހުއދަ އައުކޮށފައިވެއެވެ.
(ވ) ކރޫސ ޕމިޓ އަދި ޗޓަރ ލައިސަނސ
ބރުގެ އުޅަނދުތަކަށ މުޅި ޖުމލަ  105ކރޫސ ކުރުމުގެ ހުއދަ ވަނީ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރއޖެ އަނނަ ޭ
ދެވިފައެވެ .އަދި  117ޗޓަރ ލައިސެނސ ދެވިފައިވެއެވެ .ކޮވިޑ  19ގެ ހލަތއި ގުޅިގެނ ރއޖޭގެ ސަރަހައދުގައި
ބަނދަރުކޮށފައިވ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިނ  07އުޅަނދެއ ރއޖޭގެ ސަރަހައދުގައި ދުއވ ބަނދަރުކުރުމުގެ ހުއދގެ މުއދަތު
ބޑަރުތަށ ބަނދުކުރުމއި ގުޅިގެނ ކުރޫސިނގ ހުއދައިގެ މުއދަތު އިތުރުކޮށދެވިފައި ވެއެވެ ،އަދި ޗޓަރ
ހަމަވުމއި އަދި ދުނިޔޭގެ ޯ
އެއ އުޅަނދަކަށ އިތުރުކޮށދެވިފައިވެއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސޓަރީކޮށ މިހރު އޮޕަރޭޓކުރަމުނދ ޓޫރިސޓ ފެސިލިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމތު މިރިޕޯޓުގެ
ޖަދުވަލު  01ގައި އެވަނީއެވެ.

 2021 10.3ވަނަ އަހަރު ކޮލިޓީ އެޝުއަރަނސ ޔުނިޓުނ ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ މުހިނމު
ކަނތައތައ
 .1އޮނލައިނކޮށ އެޕލިކޭޝަނ މިނިސޓރީއަށ ހުށަހެޅޭގޮތ ހެދުމަށޓަކައި ވނޖެހޭ ތައޔރީތައވުނ.
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .11އިނޓަރނޭޝަނަލ އެނޑ އިނޑަސޓރީ ހިއުމަނ ރިސޯސ
 11.1އިނޓަރނޭޝަނަލ އެނޑ އިނޑަސޓރީ ހިއުމަނ ރިސޯސ ،ޔުނިޓުނ ކުރ މަސައކަތ
މި ސެކޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމ ދއިރގެ މުވައޒަފުނ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުނ
ބއިނަލއަގވމީ ޖަމއިއޔތަކުނ ރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތު
ތަފތު އެކިއެކި ތަޢުލީމއި ތަމރީނގެ ފުރުސަތުތަށ ހޯދުމއި ަ
ކުރިއެރުވުމަށ ހުށަހަޅ އެކިއެކި މަޝރޫޢުތަކުގައި އެ ޖަމއިއޔތަކއި ގުޅިގެނ މަސައކަތކުރުނ ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުނ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއަށ އިނސނީ ވަސީލަތ އިތުރު ކުރުމަށ ހިނގޭ ހޭލުނތެރިކުރުވުމުގެ ޕރޮގރމތަކއި އެހެނިހެނ ކަނތައ
ރވ ހިނގުނ ހިމެނެއެވެ.
ދިވެހިރއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި އިނސނީ ވަޞީލަތތައ ތަރައޤީކުރުމަށ ކަނޑައެޅިފައިވ ޕލޭނިނގ
މަސައކަތތައކުރުމއި،

ބއިނަލއަޤވމީ
ަ

ޖަމއިއޔތަކުނ

ހުށަހަޅ

އެކިއެކި

ޕރޮޖެކޓތަކއި

ފަތުރުވެރިކަނ

ކުރިއެރުވުމަށ

ބއިނަލއަޤވމީ ޖަމއިއޔތަކއި ގުޅިގެނ މަސައކަތ ކުރުނ.
ަ

 11.2އިނޓަރނޭޝަނަލ އަދި

އިނޑަސޓރީ ހިއުމަނ ރިސޯސ ޔުނިޓ ،ޔުނިޓުނ ކުރ

މައިގަނޑު މަސައކަތތަކުގެ ކުރު ތަފސީލ:
 .1އިނޑަސޓރީ ހިއުމަނ ރިސޯސަސ ޕލޭނިނގ އެނޑ ސޓރެޓެޖީ ޑިވެލޮޕމަނޓ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި އިނސނީ ވަސީލަތތަށ ތަރައޤީކުރުމަށޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވ ސޓރެޓެޖީތަކއި ޕލޭނތަށ
ތައޔރުކުރުމއި ޕލޭނތަކުގައި ހިމެނޭ ކަނތައ ތަނފީޒކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ކުރުނ.

ބއިނަލއަގވމީ ޖަމއިއޔތަކއި ގުޅިގެނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއއި ގުޅުނހުރި ޕރޮޖެކޓތައ ހިނގުނ
ަ .2
ބއިނަލއަޤވމީ ޖަމއިއޔތަކއި ގުޅިގެނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގައި ކުރުމަށ ކަނޑައެޅިފައިވ ޕރޮޖެކޓތަކުގައި
ަ
އެހީތެރިކަނ

ފޯރުކޮށދިނުމއި

ބއިނަލއަޤވމީ
ަ

ޖަމއިއޔއިތަކއި

އޮނނަ

ގުޅުނ

ބދަހިކޮށ،
ަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ދއިރގައި

ބއިނަލއަޤވމީ
ބނުނވ ފަނޑ ،އެކިއެކި ފަރތތަކއި ގުޅިގެނ ހޯދުމއި ަ
ކުރިއަށގެނދަނ ހަމަޖެހިފައިވ ޕރޮޖެކޓތަށ ހިނގުމަށ ޭ
ބއިވެރިވުނ.
ޖަމއިއޔތަކއެކު އޮނނަ އެކިއެކި ޖަލސތަކުގައި ަ
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

 2020 11.3ވަނަ އަހަރު އިނޓަރނޭޝަނަލ އެނޑ އިނޑަސޓރީ ހިއުމަނ ރިސޯސ،ޔުނިޓުނ
ކުރެވިފައިވ މުހިނމު ކަނތައތައ.
 .1ޓޫރިޒަމ ސިނއަތަށ ދިވެހީނ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށއި ،ޓޫރިޒަމ ދއިރގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށ ދިވެހި ޒުވނުނ ޝައުގުވެރިކަނ
އިތުރުކުރުމަށއި ހޭލުނތެރިކުރުމަށ ކުރިޔަށ ގެނދެވުނު ޕރޮގރމތައ:
ރިސޯޓު ތަކުގައި ހުކުރު ކުރނެ ޚަތީބުނ ތަމރީނު ކުރ ކޯސ

)i

މިނިސޓރީ އޮފ އިސލމިކ އެފެއޒްއއީ މިމިނިސޓރީ ގުޅިގެނ ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓތަކަްަށ އަމޒުކޮށގެނ ހިނގި މިޕރޮގރމ
އިފތިތޙ ކޮށފައިވަނީ  02ޑިސެނބަރު  2020ވީ ބުދަ ދުވަހެވެ .އޮނލައިނ ކޮށ ކުރިއަށ ގެނދ މި ޕރޮގރމގައި  88ރިޒޯޓ އަދި 1
ހޮޓެލުނ  162ބައިވެރިނ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ކުރު ކޯހުގެ މަޤސަދަކީ ދިވެހިރއޖޭގެ ޓޫރިސޓު ރިސޯޓުތަކުގައި ބަނގި ގޮވުމއި ޚުތުބ
ކިޔުމއި އިމމުވެ ހުކުރު ނަމދު ފަރޝ ފަސ ނަމދު އަދި ޖަމޢަތުގައި ކުރ ސުނނަތ ނަމދު ކުރުމުގެ ގބިލކަނ ހުރި ބަޔަކު އުފެއދުމެވެ8 .
ބެޗއަށ ބަހލައިގެނ ކުރިއަށ ގެނދ މި ޕރޮގރމ މުއދަތަކީ ފަސ ހަފތއެވެ .މި ޕރޮގރމގެ ނިމޭނީ  2021ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
އިނޓަރނޝިޕ އެނޑ އެޕރެނޓިސޝިޕ ޕރޮގރމ 2020

)ii

މި ޕރޮގރމަކީ މިނިސޓރީ އޮފ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނއިނ އިސނަގައިގެނ މިމިނިސޓރީއއި ގުޅިގެނ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއިނ
މީހުނ ތަމރީނުކުރުމަށޓަކައި ކުރިއަށ ގެނދިޔުމަށ ރޭވުނު ޕރޮގރމެކެވެ .ކޮވިޑގެ ހލަތއި ގުޅިގެނ އިނޓަރނޝިޕ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ
އެދުނު ދަރިވަރުނ ރިސޯޓުތަކަށ ނުފޮނުވުމުގެ ސަބަބުނ އިނޓަރނޝިޕ ދިނ ރިޒޯޓުތަކުގެ ޖގަ ފަހުނ ދިނީ މޯލޑިވސ ނޭޝަނަލ
ޕޓަލިޓީ އެނޑ ޓޫރިޒަމ ސޓަޑީޒއަށެވެ .ހަތ ރިޒޯޓަކުނ  26އިނޓަރނޝިޕ ފުރުސަތު ލިބފައިވެއެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލޓީ އޮފ ހޮސ ި

ބިދޭސީ ދަރިވަރުނ އިނޓރނސގެ ގޮތުގައި ރއޖެ ގެނުއައުމަށ ބޭނުނވ "އިޢުތިރޒެއ ނެތ" ކަމުގެ ލިޔުނ ދޫކުރުނ

)iii

މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކޝަނުނ ވަނީ  83ބިދޭސީ އިނޓރނސ ރއޖެ ގެނައުމަށ ބޭނުނވ "އިޢުތިރޒެއ ނެތ" ކަމުގެ ލިޔުނ
ދޫކޮށފައެވެ .މި ޢިއުތިރޒެއ ނެތކަމުގެ ލިޔުމަކީ ބޭރު ޔުނިވރސިޓީ ތަކުގައި ތަޢުލިމ ހސިލކުރަމުނދ ބިދޭސީ ދަރިވަރުނ ދިވެހިރއޖޭގައި
އިނޓަރނޝިޕ އަދކުރުމަށ އެދި ރިޒޯޓަށ ހުށަހަޅ ،ރިޒޯޓއިނ އެއބަސވުމުނ ،އެނމެ ގިނަވެގެނ  6މަސ ދުވަހުގެ މުއދަތަށ މޯލޑިވސ
ޕޝަލ ވިސއަށ މިމިނިސޓރީ އިނ ދޫކުރ ލިޔުމެކެވެ.
އިމިގރޭޝަނ އިނ ދޫކުރ ސ ެ
"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއިނ ފޮރިނ އިނޓަރނސއަށ އިނޓނޝިޕގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އުސޫލު" ބަދަލު ގެނެސ އެއުސޫލަށ
އަމަލުކުރަނ ފެށިފައިވަނީ  10ޑިސެނބަރު  2020ގައެވެ .އިނޓަރނޝިޕގެ ފުރުޞަތުދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތދޭ ތަނތަނުނ ފުރުޞަތު ދޭ
ކޮނމެ ބިދޭސީ އިނޓަރނއަކަށ ދެ ދިވެހި ދަރިވަރުނ ތަމރީނކުރ ގޮތަށ ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .އ އުސޫލގެ ދަށުނ  3ބިދޭސީނއަށ ވަނީ
( 6ދިވެހިނ) ތަމރީނ ކުރގޮތަށ ވަނީ އިއުތިރޒެއ ނެތ ކަމުގެ ލިޔުނ ދޫކޮށފައެވެ.

51ސަފޙ

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ
)iv

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ޕނިނގ ކޯޓގެ ދަށުނ ބިދޭސީނ ރއޖެ ގެނައުމަށ ބޭނުނވ " އިޢުތިރޒެއ ނެތ" ކަމުގެ ލިޔުނ ދޫކުރުނ
ޕރީ އޮ ެ

ޕނިނގ ކޯޓގެ "އިޢުތިރޒެއ
މިއަހަރު ތެރޭގައި މި ސެކޝަނ އިނ ވަނީ ރިޒޯޓެއގެ ގޮތުގައި ތަރައޤީކޮށފައިވ  07ރަށަކަށ ޕރީ އޯ ެ
ނެތ" ކަމުގެ ލިޔުނ ދޫކޮށފައެވެ.
#

އަތޮޅު

ބވަތ

ހުޅުވޭނެކަމަށ ލަފކުރ ތރީޙ

އެނދު

ޅ

ރިޒޯޓ

 15ޖުލައި 2020

308

ސީޓީ އެޓ ތިލަމފުށި ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ

ކ

ރިޒޯޓ

 23މެއި 2020

198

އެމފ ކުޑަވިލިގިލި ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ

ކ

ރިޒޯޓ

 30އެޕރީލ 2020

241

ކ

ރިޒޯޓ

 30އެޕރީލ 2020

222

5

ދިގުރަށ

ނ

ރިޒޯޓ

 06މެއި 2021

1144

6

ވަށުގިރި

ވ

ރިޒޯޓ

 19ޖެނުވަރީ 2021

80

1
2
3
4

ރަށުގެ ނަނ
ތިލަމފުށި އަދި
ބޮޑުފިނޮޅު
ކުޑަވިލިގިލި
ރަށފަޅުހުރ
އައިލެނޑ 1
ރަށފަޅުހުރ
އައިލެނޑ 3

)v

ލީސ ހޯލޑަރ

އރ.އެފ.އެޗ ހޯލޑިނގސ ޕރައިވެޓ
ލިމިޓެޑ
އރ.އެފ.އެޗ ހޯލޑިނގސ ޕރައިވެޓ
ލިމިޓެޑ
ވީގޯ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ
ވަށުގިރި ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ

ޕރޭޓ ރެސިޑެނޓ ވިޒ ދޫކުރުމުގެ "އިޢުތިރޒެއ ނެތ" ކަމުގެ ލިޔުނ ދޫކުރުނ
ކޯ ަ
ޕރޭޓ ރެސިޑެނޓ ވިސ އަކީ މޯލޑިވސ އިކޮނޮމިކ ޑިވެލޮޕމަނޓ އއި މޯލޑިވސ އިމިގރޭޝަނ ގުޅިގެނ ދިވެހިރއޖެއަށ
ކޯ ަ

އިނވެސޓަރުނ ޝަޢުޤުވެރިކުރުވުމަށއި ،އިނވެސޓކުރުމަށ ބރުއެޅުމއެކު ،އިނވެސޓަރުނ ދިވެހިރއޖެ އެތެރެވުމއި ބޭރުވުމުގައި އަވަސ އަދި
ފަސޭހަ ހިދުމަތތަކެއ ފޯރުކޮށދިނުމަށޓަކައި ދޫކުރ ވިސއެކެވެ .މި ވިސއަށ އަމަލުކުރަމުނދ ޤަވއިދުގެ ދަށުނ އިނވެސޓަރު ،އިނވެސޓކުރ
ދއިރއެއގެ ކަމބެހޭ ވުޒރއަކުނ "ޢިއުތިރޒެއ ނެތ" ކަމުގެ ލިޔުމެއ ދޫކުރުމަށ ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އެގޮތުނ މިމިނިސޓރީއިނ ވަނީ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނޢަތއި އެކަމ ގުޅުނހުރި ވިޔަފރިތަކަށ  50މިލިއިނ ޔޫ.އެސ.ޑޮލަރަށ ވުރެއ ގިނައިނ އިނވސޓކޮށފައިވ 05
ޕރޭޓ ރެސިޑެނޓ ވިސ ދުކުރުމުގެ "ޢިއުތިރޒެއ ނެތ" ކަމުގެ ލިޔުނ ދޫކޮށފައެވެ.
ފަރތަކަށ ކޯ ަ
ޤައުމު

ކުނފުނި ނަނ
ގރޭނޑ މެރިޑިއަނ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ

#

ވިސ ދޫކުރި ފަރތ

1

ޑިމިޓރީ ބުރޓޯވ

ރަޝިއ

2

އރޓެނ ރެއިނޒނެކ

3

ވިރިނދ ކުމރު ޗޮޕރ

4

ރަވިނދ ކުމރު ޗޮޕރ

5

ފެލިކ ޖޝަބެކ
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އިނވެސޓކުރި
އަދަދު
$83,326,214

ރަޝިއ

ގރޭނޑ މެރިޑިއަނ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ

$83,326,214

އިނޑިއ

މަހޯގަނީ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ އަދި އެބޮނީ ޕރައިވެޓ

$46,722,455

ލިމިޓެޑ

$11,930,556

މަހޯގަނީ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ އަދި އެބޮނީ ޕރައިވެޓ

$46,722,455

ލިމިޓެޑ

$11,930,556

ސީސައިޑ ފިނޮޅު މޯލޑިވސ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑ

$82,710,000

އިނޑިއ
ޖރމަނީ

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ
 .2މިމިނިސޓރީގެ މުވައޒިފުނ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020
ޓޫރިޒަމ

ދއިރއިނ

ތަޢުލީމ ހސިލކުރުމަށއި ،ތަމރީނ ކުރުމަށ ކުރިޔަށ

ގެނގޮސފައިވ

އިނޓރނޭޝަނަލ ސަމިޓ ،ކޮނފެރެނސ ،ޓރެއިނިނގ ،ކޯސ ފަދަ ޕރޮގރމތައ:
•

ޕސިފިކ ވެބިނަރ އޮނ ޓެކނިކަލ އެސިސޓަނސ ފޯރ ޓޫރިޒަމ
ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ އޭޝިއ އެނޑ ދި ެ
ރިކަވަރީ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 10 :ޖޫނ  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 -އފ .ޢަލީ ވަޙީދު /މިނިސޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ޕޓ ބޯޑ މީޓިނގ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޕޓ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 19 :ޖޫނ  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 އފ .ޢަލީ ވަޙީދު /މިނިސޓަރ -އފއ .ފތިމަތު ޝިފ /އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ދި ތރޓީ ސެކަނޑ ޖޮއިނޓ މީޓިނގ އޮފ ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަނ ފޯރ އީސޓ އޭޝިއ އެނޑ ދި
ޕސިފިކ އެނޑ ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަނ ފޯ ސައުތ އޭޝިއ
ެ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 30 :ޖޫނ  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 އފ .ޢަލީ ވަޙީދު /މިނިސޓަރ -އފއ .ފތިމަތު ޝިފ /އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ނައިނތ އައިއެފޓީއެމ ޓރެްިނިނގ ޕރޮގރމ އޮނ ހޭނޑލިނގ ކޮޕީނގ އެނޑ ޑީލިނގ ވިތ ކޮވިޑ 19
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 30-21 :ޖުލައި  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ
 އފ .ޢަލީ ޝިނނ /ޑިރެކޓަރ އފއ .ފތިމަތު ނޒިޔ /ޑިރެކޓަރ•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ފަސޓ ކޯ ގރޫޕ އޮނ ޓޫރިޒަމ މީޓިނ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :އައި.އޯ.އރ.އޭ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 30-21 :ޖުލައި  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
ޕއުޓީ މިނިސޓަރ
 ޑރ .ނައުޝދު މުޙައމަދު /ޑެ ި -އފއ .ފތިމަތު ނޒިޔ /ޑިރެކޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ޑެސޓިނޭޝަނ އިނސައިޓ މޯލޑިވސ ޕޓ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޕޓ/ބީބީސީ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 08 :އޮކޓޫބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 -ޑރ .އަބދުﷲ މަޢުސޫމ /މިނިސޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ޕޓ ބޯޑ މީޓިނގ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޕޓ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 12 :އޮކޓޫބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 ޑރ .އަބދުﷲ މަޢުސޫމ /މިނިސޓަރ -އފއ .ފތިމަތު ޝިފ /އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ޕޓ އޭޖީއެމ 2020
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޕޓ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 14 :އޮކޓޫބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 ޑރ .އަބދުﷲ މަޢުސޫމ /މިނިސޓަރ -އފއ .ފތިމަތު ޝިފ /އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
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ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ މީޓިނގ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 19 :އޮކޓޫބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 ޑރ.އަބދުﷲ މަޢުސޫމ /މިނިސޓަރ -އފއ .ފތިމަތު ނޒިޔ /ޑިރެކޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ:އިނޑިއަނ އޯޝިއަނ ރިމ އެސޯސިއޭޝަނ ވެބިނަރ އޮނ ޑިވެލޮޕިނގ ސަސޓެއިނަބަލ ކރޫސ ޓޫރިޒަމ ގެ
 11ވަނަ އެޑިޝަނ "ޑިޕލމެސީ -ފެސޓިވަލ ޑެލ ޑިޕލޮމެޒިއ"
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :އައޯރ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 21 :އޮކޓޯބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
ޕއުޓީ މިނިސޓަރ
 ޑރ.ނައުޝދު މުޙައމަދު /ޑެ ި -އފއ .ފތިމަތު ޝިފ /އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ

•

ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ސީނިއަރ އޮފިޝަލ މީޓިނގ އޮފ ދަ ތރޓީ ސިކސތ ސެޝަނ އޮފ ދަ ސޓޭނޑިނގ ކޮމިޓީ ފޯ
ޕރޭޝަނ
އިކޮނޮމިކ އެނޑ ކޮމޝަލ ކޯ ަ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ކޮމސެކ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 19-18 :ނޮވެނބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
ޕއުޓީ މިނިސޓަރ
 އފ .އަޙމަދު އތިފ /ޑެ ި -އފއ .ފތިމަތު ނޒިޔ  /ޑިރެކޓަރ

•

ހ .ޖަލސ ނަނ :ތރޓީ ސިކސތ މިނިސޓރީއަލ ސެޝަނ އޮފ ދަ ސޓޭނޑިނގ ކޮމިޓީ ފޯ އިކޮނޮމިކ އެނޑ ކޮމޝަލ
ޕރޭޝަނ
ކޯ ަ
ށ .ޖަލސ ހިނގ ފަރތ :ކޮމސެކ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 26-25 :ނޮވެނބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 -އފ .އަލފޟިލ އަބދުﷲ މަޢުސޫމ  /މިނިސޓަރ

•

ހ .ޖަލސ ނަނ :ސެވަނތ ގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ
ށ .ޖަލސ ހިނގ ފަރތ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 09 :ޑިސބަރު  ،2020ވޗުއަލ މީޓިނގ
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ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 އފ .އަލފޟިލ އަބދުﷲ މަޢުސޫމ  /މިނިސޓަރ•

ޕސިފިކ އެކޒެކޓިވ ޓރެއިނިނގ ޕރޮގރމ އޮނ ޓޫރިޒަމ
ހ .ޖަލސގެ ނަނ :ދި ފޯޓީނތ ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ/އެޝިއ ެ
ޕލިސީ އެނޑ ސޓރެޓެޖީ؛ ޓޫރިޒަމ އެނޑ ރޫރަލ ޑިވެލޮޕމަނޓ :ބިލޑިނގ އޮޕޯރޓިއުނިޓީސ ފޯރ ސަސޓެއިނަބަލ ގރޯތ
ޮ
އެނޑ ޖޮބ ކރިއޭޝަނ
ށ .ޖަލސ ބޭއވި ފަރތ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ އަދި މިނިސޓރީ އޮފ ކަލޗަރ ސޕޯޓސ އެނޑ ޓޫރިޒަމ ،ކޮރެއ
ނ .ޖަލސ ބޭއވި ތރީޚ 17-15 :ޑިސެނބަރު  ،2020އޮނލައިނ ޓރެއިނިނގ
ރ .ޖަލސގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 ޑރ .އަބދުﷲ މައުސޫމ  /މިނިސޓަރ އފއ .ފތިމަތު ޝިފ  /އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރރ -އފއ .މަރިޔަމ ލުބނ  /އެސިސޓަނޓ އިނޓަރނޭޝަނަލ ރިލޭޝަނސ އޮފިސަރ

•

ޕސިފިކ
ހ .ކޯހުގެ ނަނ :ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ ޓޫރިޒަމ އޮނލައިނ އެކަޑަމީ ފރީ އޮނލައިނ ކޯސ ފޯ އޭޝިއ ެ
"އިނޓރޮޑަކޝަނ ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީ މެނޭޖމަނޓ"
ށ .ކޯސ ބޭއވި ފަރތ :ކޮމސެކ
ނ .ކޯސ ބޭއވި ތރީޚ 15 :ސެޕޓެނބަރު އިނ  31ޑިސެނބަރު ،2020
ރ .ކޯހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ:
 އފއ .އައިޝަތު ނަސީރު /ކޮލިޓީ އޮޑިޓިނގ އޮފިސަރ އފއ .މަރޔަމ ލުބނ އަޙމަދު  /އެސިސޓަނޓ އިނޓަނޭޝަނަލ ރިލޭޝަނސ އޮފިސަރ އފއ .ފތިމަތި ނަސމ /ކޮލިޓީ އޮޑިޓިނގ އޮފިސަރ އފއ .ފތިމަތު ސިނޔ /ކޮލިޓީ އޮޑިޓިނގ އޮފިސަރ އފ .އަޙމަދު އުނެއިސ /އެސިސޓަނޓ ރަޖިސޓރޭޝަނ އޮފިސަރ -އފއ .އމިނިސަތު މަނލ މުސތަފ /ޓޫރިޒަމ ރިސޗ އޮފިސަރ

ކޮވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ އައި.އައި.އެޗ.އރ އިނ ކުރެވުނު މަސައކަތ
ކޮވިޑ  19-އއި ގުޅިގެނ  27މޗ  2020ވަނަ ދުވަހު ރއޖޭގެ ބޯޑަރ ބަނދުކުރުމއި ގުޅިގެނ ރިޒޯޓތަކއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ޙިދުމަތދޭ ތަނތަނ ބަނދު ކުރެވިގެނ ދިޔައެވެ .ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބި ސޓފުނނއި މަސައކަތތެރިނ ރަށރަށަށ ދިއުމަށ ފަހު އަބުރ
ރިސޯޓުތަކަށ ދިއުމަށ ހެލތ ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީނ އެދިފައިވ ގޮތަށ މިމިނިސޓރީނ ދަނީ ސޓފ ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއދަ ދެމުނނެވެ.
އެގޮތުނ  03ޖޫނ  2020އިނ ފެއޓިގެނ ހުއދަދެމުނ އައީ ސިޓީއިނނެވެ .އަދި ޖުލައި  2020އިނ ފެށިގެނ ފޯމ މެދުވެރިކޮށ ދެމުނއައި
ޕޓަލ މެދުވެރިކޮށ ދޭނ ފަށފައެވެ15 .
ޕޓަލ" ،މެދުވެރިކޮށ  15އޮކޓޯބަރ 2020އިނ ފެއޓިގެނ ޯ
ޕޓަލ "ފސ ޯ
ހުއދަ ވަނީ އޮނލައިނ ޯ
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ޕޓަލގައި  155ރިޒޯޓއި އއި  11ހޮޓެލ ރަޖިސޓަރ
އޮކޓޯބަރު  2020އިނ މިހތަނަށ  18966ރިކުއެސޓ ޕރޮސެސ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޯ
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

2021 11.4

ވަނަ

އަހަރު އިނޑަސޓރީ

ހިއުމަނ ރިސޯސ އެނޑ އިނޓަރނޭޝަނަލ

ރިލޭޝަނސ ސެކޝަނއިނ ކުރަނ ހަމަޖެހިފައިވ މަސައކަތތައ
 .1ޓޫރިޒަމ ސިނއަތަށ ދިވެހީނ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށއި ،މުޖތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމ ދއިރ ގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށ ޝައުގުވެރިކަނ
އިތުރުކުރުމަށ ކުރިޔަށ ގެނދ ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޕރޮގރމތައ
)i

އިނޓރނޝިޕ ޕރޮގރމ

)ii

ސކޫލ ވިޒިޓ ޕރޮގރމ

)iii

ސކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރއަށ އަޙލުވެރިކުރުވުމެ ދަތުރުތައ

)iv

މިނިސޓރީ އޮފ ޔޫތ އެނޑ ސޕޯޓސއިނ ކުރިއަށ ގެނދ ޔޫތ ޗެލެނޖ 2021

)v

ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީ ޖޮބ ފެއަރ
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 .2މިމިނިސޓރީގެ މުވައޒިފުނ ޓޫރިޒަމ ދއިރއިނ ތަޢުލީމ ހސިލކުރުމަށއި ،ތަމރީނ ކުރުމަށ ކުރިޔަށ ގެނދިއުމަށ ހަމަޖެހިފައިވ
އިނޓރނޭޝަނަލ ސަމިޓ ،ކޮނފެރެނސ ،ޓރެއިނިނގ ،ކޯސ އަދި ފެއަރ ފަދަ ޕރޮގރމތައ
)i

ޕޓ އެނުއަލ ސަމިޓ 2021

)ii

ޕޓ ޑެސޓީނޭޝަނ މކެޓިނގ 2021

)iii

ޕސިފިކ އެކެޒެކުޓިވ ޓރެއިނިނގ ޕރޮގރމ
ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ އޭޝިއ ެ

)iv

ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ ޕރެކޓިކަމ ޕރޮގރމ 2021

)v

ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ /ޕޓ ފޯރަމ އޮނ ޓޫރިޒަމ ޓރެނޑސ އެނޑ އައުޓލުކ 2021

)vi

ޕރޭޝަނ (ކޮމސެކ) ވޯރކިނގ
ޕރޭޝަނ އޮފ ދި އޯގަނައިޒޭޝަނ އޮފ އިސލމިކ ކޯ ަ
ކޮމިޓީ ފޯރ އިކޮނޮމިކ އެނޑ ކޮމރޝަލ ކޯ ަ
ގރޫޕ ބައދަލުވުނ

)vii

ޕޓ އެޑވެނޗަރ ޓރެވެލ އެނޑ ރެސޕޯނސިބަލ ޓޫރިޒަމ ކޮނފަރެނސ އެނޑ މރޓ 2020

)viii

ޕސިފިކ ޓރެއިނިނގ ޕރޮގރމ
ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ އޭޝިއ ެ

)ix

ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ ޖެނެރަލ އެސެމބލީ 2021

)x

ފިތޫރ އިނޓަރނޭޝަނަލ ޓޫރިޒަމ ޓރޭޑ ފެއަރ 2021

)xi

ޕއިނ 18 ،އިނ  19ޖަނަވަރީ 2021
 113ވަނަ ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ އެކޒެކެޓިވ ކައުނސިލ ،މެޑރިޑ ،ސ ެ

)xii

ޕ  ،2021އޮކިނވ  ،ޖަޕނ
ޖޓ ޓޫރިޒަމ އެކސ ޯ

57ސަފޙ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .12ޑިވެލޮޕމަނޓ ސެކޝަނ
 12.1ޑިވެލޮޕމަނޓ ޔުނިޓ އިނ ކުރ މަސައކަތ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައކަތައ ތަރައޤީ ކުރެވޭ ރަށރަށއި ،ރިސޯޓތައ އިމރތ ކުރުމަށ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުނތަކއި އަދި
ބލެހެއޓުމއި،
ބހޭ ހުއދަތައ ދޫކުރުމުގެ ކަނތައތައ ހިނގ އެކަމުގެ ރިކޯޑ ެ
އަލަށ ތަރައޤީކުރ ރިސޯޓތަކުގެ އިމރތ ކުރުމއި ެ
ބލަނޖެހޭ ކަނތައ ބަލ މަސައކަތ
ފަތުރުވެރިކަމަށ ތަރައޤީ ކުރެވޭ ރިސޯޓތަކއި ރަށރަށ ޢިމރތ ކުރަމުނދ ފިޔަވަހީގައި ަ
ކުރެވެމުނުނދަނީ

ޤަވއިދއި

އެއގޮތަށތޯބަލ

ފސކުރުމއި،

ހޮޓފަދަ

ތަނތަނުގައި

ހިނގޭ

ތަރައޤީގެ

މަޝރޫޢުތަކއި

ބލެހެއޓުމއި ،ފަތުރުވެރިކަނ ތަރައޤީ ކުރުމުގައި ސަރުކރުނ
ފެނވަރުމަތިކުރުމުގެ މަޝރޫޢުތަކަށ ހުއދަ ދޫކުރުމއި ރެކޯޑ ެ
ބލެހެއޓުމެވެ.
ބހޭ މަސައކަތތައ ކުރުމުގެ ކަނކަނ ެ
އެކިފަރތތަކަށދެއވ އިމޕޯރޓ ޑިއުޓީގެ ޢިނޔަތތަކއި ެ
 . 1ފަތުރުވެރިކަމއި ފަތުރުވެރިކަމއި ގުޅުނހުރި ހަރަކތތައ ހިނގުމަށޓަކައި ޓޫރިސޓ ރިސޯޓ ،ހޮޓ ،ޔޮޓ މެރީނ ތަރައޤީ
ކުރުމުގެ މަސައކަތ ބެލެހެއޓުނ:
 2020ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕމަނޓ ސެކޝަނުނ މައިގަނޑު ގޮތެއގައި ކުރެވިފައިވަނީ ޓޫރިސޓ ރިސޯޓގެ ގޮތުގައި
ތަރައޤީކުރުމަށ އަލަށ ދެވުނު ރަށރަށުގެ މަސައކަތއި މިހރު ޓޫރިސޓ ރިސޯޓގެ ގޮތުގައި ހިނގ ރިސޯޓތަކުގައި ހިނގޭ
ފެނވަރުމަތިކުރުމުގެ މަޝރޫޢުތަކުގެ މަސައކަތއި ،މިރަށރަށުގެ ތެރެއިނ މަސައކަތ ނިމުނު ރަށތަކއި ނުނިމި ހުއޓިފައިވ ރަށ
ތަކުގެ އިނސޕެޝަނތަކެވެ .ޓޫރިސޓ ރިސޯޓ ތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރައޤީ ކުރުމަށ ކުއޔަށ ދެވިފައިވ ރަށރަށުގެ ތެރެއިނ މަސައކަތ
ނިނމުމަށ ކަނޑައެޅިފައި މުއދަތުވަނީ ރަށ ތަރައޤީކުރފަރތުގެ އެދެމުގެމަތިނ އެރަށެއގެ މަސައކަތ ހިނގަމުނދ ޕރޮގރެސއަށ
ބތަކހުރެ އިތުރުކޮށ ދެވިފައެވެ.
ބ ު
ބަލ ތަފތު ސަ ަ
 .2އަލަށ ތަރައޤީކުރުމަށ ދޫކުރެވިފައިވ މަޝރޫޢު ތަކަށ ހުއދަ ދޫކުރުނ
އަލަށ

ތަރައޤީކުރުމަށ

ދޫކުރެވިފައިވ

މަޝރޫޢު

ތަކުގެތެރެއިނ

2020

ވަނައަހަރު

16

ވރކޕލޭނ

އަދި

އިސލހުކުރެވިފައިވ ވރކޕލޭނ ވަނީ ފސކުރެވިފައެވެ( .މީގެ ތެރޭގައި އަލަށ ތަރައޤީކުރަމުނދ ރަށރަށއި އަޕގރޭޑ ކުރުމަށ
ހުއދަދީފައިވ ތަނތަނ ހިމެނޭ) އަލަށ ތަރައޤީކުރުމަށ ދޫކުރެވިފައިވ މަޝރޫޢު ތަކުގެތެރެއިނ ތެރެއިނ  46ރަށެއގެ ކޮނސެޕޓ
އަދި ރިވައިސޑ ކޮނސެޕޓ ވަނީ ފސކުރެވިފައެވެ .އަދި އަލަށތަރައޤީ ކުރުމަށ ދޫކޮށފައިވ ރަށތަކުގެ  1ކޮނސޓަރަކޝަނ
ޕަރމިޓ (މީގެ ތެރޭގައި ކޮނސޓަރަކޝަނ ޕަރމިޓ ފޭސކުރެވިގެނދީފައިވޭ) ،އަދި މިހރު އޮޕަރޭޓކުރަމުނދ ރިޒޯޓތަކުގައި އިތުރު
އިމރތތައ އެޅުމަށ ނުވަތަ ޕރޝަލ ރިނޮވޭޝަނ ކުރުމަށ  12ރިޒޯޓަކަށ ހުއދަދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މިސެކޝަނއިނ ދީފައިވ
ކޮނސޓރަކޝަނ ޕަރމިޓތަކުގެ ތެރެއިނ  24ކޮނސޓަރަކޝަނ ޕަރމިޓގެ މުއދަތު އިތުރުކޮށދީފައިވޭ.
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 .3ކޮނސެޕޓ ކޮމިޓީ:
 2020ވަނަ އަހަރު ކޮނސެޕޓ ކޮމިޓީ ވަނީ  2ފަހަރަށ މުރޖކުރެވި އައު ކޮމިޓީއެއ އެކުލަވައިލެވިފައެވެ .މިނިސޓަރ
ބރު  (MEMO)88-B/88/2020/66އިނ އެކުލަވލެވުނު ކޮމިޓީ ވަނީ އަލުނ މުރޖ ކުރެވި މިނިސޓަރ
ބއުރޯގެ މެމޯ ނަނ ަ
ި
ބރުނނަށ
ބރު  (MEMO)88-B/88/2020/69އިނ އައު ކޮމިޓީއެއ އެކުލަވައިލައި މިހރު ކޮމިޓީގެ މެނ ަ
ބއުރޯގެ މެމޯ ނަނ ަ
ި
އައޔަނ ކޮށފައިވަނީ

ޙުސައިނ ސިރޖު (ޗެއަރ) ،އަލީ ޝިނނ ،ފތިމަތު ސަމޙ ،ފތިމަތު ޝައިޙ ނސިޙ ،އިބރހިމ ފިކުރީ،

މުޙައމަދު ސިނނ އަދި ޒައިނ ޝަރީފއެވެ.
 .4ޓޫރިސޓ ފެސިލިޓީތަކުގެ ފެނވަރުމަތި ކުރުނ:
ދިވެހިރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރ ފަތުރުވެރިނނަށއި ރިސޯޓތަކުގައި މަސައކަތކުރ މުއައޒަފުނނަށ އަދި ފަތުރުވެރިނނަށ ދެވޭ
ޚިދުމަތ އެއދުވަހުނ އަނެއ ދުވަހަށ ރަގަޅުކުރުމަށޓަކައި  2020ވަނަ އަހަރުވެސ ގިނަ މަޝރޫޢުތަކެއ ހިނގިފައިވެއެވެ .އަދި އެކި
ގޮތގޮތުނ ރިސޯޓތަކުގެ ފެނވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށޓަކައި އިތުރު ސޓރަކޗަރސ އެޅުމަށ އެކިފަހަރުމަތިނ ހުއދަ ދެވިފައިވެއެވެ.
 - 5ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީއަށ ސަރުކރުނ ދެއވފައިވ އިމޕޯރޓ ޑިއުޓީގެ އިނޔަތތައ:
އަލަށ

ތަރައޤީކުރުމަށ

ދޫކުރެވިފައިވ

މަޝރޫޢު

ތަރައޤީކުރުމަށ

ސަރުކރުނ

ނިނމަވފައިވ

0%

ޑިއުޓީގައ  244,567,596.11މިލިއަނ ރުފިޔގެ މުދަލުގެ އިމޕޯޓ ޑިއުޓީ ޖެނުއަރީ  – 2020ޑިސެމބަރ 2020ގެ ނިޔަލަށ
މފުކޮށދެވިފައިވކަނ ކަސޓަމސގެ ރެކޯޑުތަކުނ ދައކައެވެ.
 – 6ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ ކުއޔަށދޭ ރަށރަށއި ބިނބިމުގެ ލޭނޑ އޭރިއރ
ރަޖިސޓރީކުރުނ:
ބމުގެ ކުލި ސަރުކރަށ
ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓއި ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ ކުއޔަށދޭ ރަށރަށއި ބިނ ި
ބހޭ ގަވއިދު ) (2010/R-20ގެދަށުނ ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓ ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ
ދެއކުމ ެ
ބމުގެ ލޭނޑ އޭރިއ ސަރވޭކުރުމއި ރީރެޖިސޓަރ ކުރުމުގެ ކަނތައތައ ކުރިޔަށގެނދިއުމަށޓަކައި
ކުއޔަށދީފައިވ ބިނ ި

ހެދިފައިވ

އުސޫލުގެ ދަށުނ ލޭނޑއޭރިއަރ ރީރެޖިސޓރ ކުރުމުގެ ކަނތައ ކުރިއަށގެނދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުނ  07ލޭނޑ ސަރވޭ ރިޕޯޓ
އިވެލުއޭޓކުރުމަށ މޯލޑިވސ ލޭނޑ އެނޑ ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ އަށ ފޮނުވފައިވެއެވެ .އަދި  08ލޭނޑ ސަރވޭ ރިޕޯޓ ވަނީ
ފސކުރެވިފައެވެ.
 – 7ޤަވައިދު ނަނބަރު 2012ގައި 2015 ،R-34/2012ގައި  R-116އަދި 2016ގައި R-4/2016
ބރު 2012ގައި 2015 ،R-34/2012ގައި  R-116އަދި 2016ގައި  R-4/2016އިސލހުގެ ދަށުނ 01
ޤަވައިދު ނަނ ަ
ލަގޒަރީ އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ ޑިއުޓީ މފ ކުރުމުގެ މަސައކަތ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި މިގޮތުނ  01ކލެސިފިކޭޝަނ ސެޓފިކެޓ
ޓރނސޕޯޓ އޮތޯރިޓީއަށ ވެރިފައި ކުރަނ ފޮނުވފައެވެ.
59ސަފޙ
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އަދި – ޤަވައިދު ނަނބަރު

R-45/2012

 R-45 /2012އަށ  1ވަނަ އިސލޙު ގެނައުމުގެ

ޤަވައިދު R-1063/2019
ބރު
ޤަވައިދު ނަނ ަ

 R-45/2012އަށ  1ވަނަ އިސލޙު ގެނައުމުގެ ޤަވައިދު  R-1063/2019ގެ ދަށުނ 31

ބއަރބޯޓ އަށ ވަނީ ޑިއުޓީ މފ ކުރަނ
ބއަރބޯޓ ރަޖިސޓރީ ބތިލވެގެނ ދނެއެވެެ 04 .
ބރު 2023ގެ ފަހުނ ެ
ޑިސެނ ަ
ހުއދަދެވިފައެވެ.

 – 9ތަރައޤީ ކޮށ ނިމިފައިވ އަދި 2020ގައި ހުޅުވުނު ރިޒޯޓުތައ
 2020ގައި  03ރަށެއގެ ރިޒޯޓ އިމރތކުރުމުގެ މަސައކަތނިމި ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

#

ރިޒޯޓ

ނަނ

ރަށުގެ ނަމއި އަތޮޅު

ޖުމލަ އެނދުގެ
އަދަދު

ލައިސަނސ ދޫކުރެވިފައިވ ތރީޚ

1

ރިޒޯޓ

ރެޑިސަނ ބލޫ ރިސޯޓ

އދ .ހުރުއެޅި

320

-13ޖަނަވަރީ2020-

2

ރިޒޯޓ

ބރެނިޔ ކޮއޓަފަރު

ރ .ކޮއޓަފަރު

158

-14ޖަނަވަރީ2020-

3

ރިޒޯޓ

ކަގި މޯލޑިވސ ސޕ އައިލެނޑ

ކ .ކަގި

100

-08ނޮވެމބަރު2020-

 – 10ވރކ ފރޮމ ހޯމ
ބބުނ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ
ކޮވިޑ 19-ޕެނޑެމިކއއި ގުޅިގެނ މރޗ 18އިނ ފެށިގެނ ސަރުކރު ބަނދުވުމުގެ ސަ ަ
ކުރެވިފައިވަނީ ގޭގައެވެ .މިގޮތުނ އީމެއިލ

ބލައި ގަނެވުނެވެ .އަދި ޑިއުޓީ
މެދުވެރިކޮށ ޑިވެލޮޕމެނޓ ސެކޝަނގެ ހުށަހެޅުނތައ ަ

ބދަލު ކުރެވުނެވެ .މލެ ލޮކޑައުނ މުއދަތުގައި އަދި އޭގެ ފަހުނ
މަޢފ ފަދަ ހުއދަތައ އީމެއިލ މެދުވެރިކޮށ ހުއދަދިނުމަށ އެއކޮށ ަ
ސަރުކރު ހުޅުވި  2ޝިފޓަކަށ މަސައކަތ ކުރެވެނ ފެށިފަހުނވެސ ކޮނސެޕޓ ކޮމިޓީފަދ ބައދަލުވުނތައ ބޭއވިފައިވަނީ "ޒޫމ"
މެދުވެރިކޮށެވެ.
 – 11ޑިސޓރެސޑ އައިލެނޑސ
ރިޒޯޓ ތަރައޤީ ކުރުމަށ ދޫކޮށ މިހތަނަށ ނުހުޅުވި މަސައކަތ ހުއޓިފައިވ އަދި މަސައކަތ ލަސވެފައިވ  70ރަށެއވަނީ
2020ގައި ފހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި 2019ގެ ނޮވެމބަރ ،ޑިސެމބަރ އަދި  2020ގެ ޖެނުއަރީ އަދި ފެބރުއަރީގައި މިދެނނެވުނު
 70ޑިސޓރެސޑ އައިލެނޑސގެ އިނސޕެކޝަނ ވަނީ ކޮށ ނިނމިފައެވެ .އަދި މިރަށތަކުގެ އިނސޕެކޝަނ އެނަލިސަސ އެއ
ހެދުމަށފަހު ،އަލުނ މިލިސޓވަނީ މުރޖ ކުރެވިފައެވެ .ކޮވިޑ 19-ޕެނޑެމިކއއި ގުޅިގެނ ޑިސެމބަރ 2020ގައި ރިޒޯޓ ތަރައޤީ
ކުރުމަށ ދޫކޮށ މިހތަނަށ ނުހުޅުވި މަސައކަތ ހުއޓިފައިވ  85ރަށެއ ފހަގެކުރެވި ޑިސޓރެސޑ ލިސޓ ވަނީ އަލުނ
އެކުލަވލފައެވެ.
60ސަފޙ
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 – 12ޑިއުޓީ މަޢފ އުސޫލ
ބރު 31/79
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައކަތތައ ތަރައޤީކުރުމަށ އިމޕޯޓކުރެވޭ ތަކެތިނ ޑިއުޓީ މަޢފުކުރުމަށ (ނަނ ަ
(ދިވެހިރއޖޭގެ އެކސޕޯޓ އިމޕޯޓ ޤނޫނު) ގެ  8ވަނަ މއދގެ (ހ) އއި (ށ) ގެ ދަށުނ އިމޕޯޓކުރ ތަކެތީގެ ޑިއުޓި ،ނުވަތަ
ބދޭ އިޚތިޔރުގެ ދަށުނ) މިހރު އަމަލު ކުރަމުނގެނދ އުސޫލު
ބއެއ މަޢފުކުރުމަށ ރައީސުލޖހޫރިއޔއަށ ލި ި
އިމޕޯޓ ޑިއުޓީނ ަ
އިސލހުކުރުމަށ މަޝވަރކުރެވި ޑރފޓއެއ ހެދިފައިވެއެވެ.
 – 13ކޮވިޑ 19-އިނސޕެކޝަނސ
ކޮވިޑ 19-ޕެނޑެމިކއއި ގުޅިގެނ ރިޒޯޓ ތަރައޤީ ކުރަމުނދ ރަށރަށުގައި އިނސޕެކޝަނ ތަކެއ ވަނީ ކުރިއަށ
ގެނދެވިފައެވެ .މިގޮތުނ ހެލތ ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީ (އެޗ.ޕީ.އޭ)އިނ ވަނީ މަސައކަތ ކުރިއަށދ ރަށރަށުގެ މަސައކަތު މީހުނގެ
 %10ރެނޑަމ ސމޕލިނގ ނަގ ނިމިފައެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިނ  1ރަށެއގައި (ރަށފަޅުހުރ) ކޮވިޑ 19-ޕޮސިޓިވ
ކޭސަސފެނިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުނ ،ރިޒޯޓ ތަރައޤީ ކުރުމަށ ދޫކޮށ މަސައކަތ ކުރިއަށދ ރަށރަށުގެ އިނސޕެކޝަނތަކެއވަނީ ފެށިފައެވެ.
މިއިނސޕެކޝަނތަކުގެ މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ ،ހެލތ ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީ (އެޗ.ޕީ.އޭ) އަދި މިނިސޓރީ އޮފ އިކޮނޮމިކ
ބއިވެރިވިއެވެ.
ޑިވެލޮޕމެނޓ ަ

 2020 12.2ވަނަ އަހަރު ޑިވެލޮޕމަނޓ ޔުނިޓުނ ކުރެވިފައިވ މުހިނމު ކަނތައތައ:
 .1ފަތުރުވެރިކަނ ފުޅކުރުމުގެ ގޮތުނ ތަރައޤީ ކުރެވޭ ރިސޯޓ/ހޮޓ ތަކުގެ އިމރތ ކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވެމުނދަނީ
ޤަވއިދުތަކއި އެއގޮތައތޯބަލ މިމަސައކަތައ ހުށަހެޅޭ ކުރެހުނތައ ފސކުރުނ.
ބނުނ ކުރުމުގެ
 .2ޓޫރިސޓ ރިސޯޓތައ ފެނވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުނ ހުއދަވި ނިމުނު މަޝރޫއުތައ ބަލ ފސކުރުމަށފަހު ޭ
ހުއދަ ދިނުނ.
ބމުގެ ކުލި ސަރުކރަށ
 .3ޓޫރިސޓ ރިޒޯޓ ،ޓޫރިސޓ ހޮޓަލއި ،ޓޫރިސޓ ގެސޓހައުސ ހެދުމަށ ކުއޔަށދޭ ރަށރަށއި ބިނ ި
ބހޭ ގަވއިދު ) (2010/R-20ގެދަށުނ ރިސޯޓތަކުގެ ލޭނޑ އޭރިއ ސަރވޭކުރުމއި ރެޖިސޓަރ ކުރުމުގެ
ދެއކުމ ެ
ކަނތައތައ ކުރިޔަށގެނދިޔުނ.
 .4އިމޕޯރޓ ޑިއުޓީ މަޢފ ކުރުރުމަށ ކަނޑައެޅިފައިވ މަޝރޫޢުތަކުގެ އިމޕޯރޓ ޑިއުޓީ މަޢފ ކުރުމުގެ އިދރީ މަސައކަތ.
އަދި މިއުސޫލު އިސލހުކުރުމަށޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައކަތތަކެއ ކުރެވިފައިވޭ

ނަމަވެސ އނމުކޮށ އިއުލނ ކުރެވިފައެއ

ނުވޭ
ބނުނކުރެވޭ ފޯމ އަދި ޑޮކިއުމެނޓސ އަޕޑޭޓކުރެވި ވެބސައިޓއަށ ލެވިފައި
 .5ސެކޝަނގައި ޭ
ބނުނކުރ އެސ.އޯ.ޕީ ރަނގަޅަށ ލިޔެވި އނމުކޮށ އިއުލނކުރުމަށ މަޝވަރކުރެވުނ (އަހަރީ ރިޕޯޓ އއި
 .6ސެކޝަނގައި ޭ
އެކު ކޮޕީއެއ ފޮނުވިފައި)
 .7ކޮވިޑ 19-ޕެނޑެމިކއއި ގުޅިގެނ ރިޒޯޓ ތަރައޤީ ކުރަމުނދ ރަށރަށުގައި އިނސޕެކޝަނ ތަކެއ ވަނީ ކުރިއަށ
ގެނދެވިފައެވެ.
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 .13އެނވަޔަރަނމަނޓ ޔުނިޓ
 13.1އެނވަޔަރަނމަނޓ ޔުނިޓ އިނ ކުރ މަސައކަތ
އެނވަޔަރަނމަނޓ ޔުނިޓުގެ މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައކަތައ ތަރައޤީ ކުރެވޭ ރަށރަށއި،
ރިސޯޓތައ އިމރތ ކުރުމަށ ހުށަހެޅޭ ކޯސޓަލ މޮޑިފިކޭޝަނ ޕލޭނ ވަޒަނ ކުރުމއި ހުއދަދިނުނ ،ތިމވެށޓއި ގުޅުނހުރި އެކި
ބލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނޖެހޭފަދަ
އެކި މަޝރުޢޫތައ ބަލ ހުއދަދިނުމުގެ އިތުރުނ ތިމވެށޓއި ގުޅޭގޮތުނ ހުށަހަޅ ޝަކުވތައ ަ
ބނުމަށ ކުއޔަށދީފައިވ ތަނތަނ ތަރައގީކޮށ
ކަނކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުނ ހިމެނެއެވެ .މީގެ ،އިތުނވެސ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ބލުމަށ ތަނތަނ ބަލ ފސކުރުނ
ހިނގަމުނދަނީ ތިމވެށޓއި ގުޅޭގޮތުނ އެކުލަވލފައިވ ޤނޫނއި ގަވއިދުތަކއި އެއގޮތައތޯ ެ
ހިމެނެއެވެ.

 2020 13.2ވަނަ އަހަރު އެނވަޔަރަނމަނޓ ޔުނިޓ އިނ ކުރެވިފައިވ މުހިނމު ކަނތައތައ:
ބނުމަށ ކުއޔަށދީފައިވ ތަނތަނުނ ހުށަހަޅ ކޯސޓަލ މޮޑިފިކޭޝަނތައ ވަޒަނކޮށ ހުއދަދިނުނ.
 .1ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ބނުމަށ ކުއޔަށ ދީފައިވ ރަށތަކއި ފަޅުތައ އަދި މިސިނއަތުގައި ހިނގަމުނދ ރިޒޯޓުތަކުނ
 .2ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ބލައި ފސކުރުނ.
ކުރިއަށގެނދ ތިމވެއޓ ގުޅުނހުރި މަސައކަތތައ މޮނިޓަރކޮށ ަ
ބލައި
ބނުމަށ ކުއޔަށދީފައިވ ތަނތަނއި ގުޅިގެނ ހުށަހަޅ ތިމވެށޓައީ ގުޅުނހުރި ޝަކުވ/މައސަލަތައ ަ
 .3ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭ
ފިޔަވަޅު އަޅަނޖެހޭ ތަނތަނަށ ފިޔަވަޅުއެޅުނ.
ބހޭ ސިޔސަތުގެ ދަށުނ ޓޫރިޒަމ ސިނއަތުގައި ކުރަނ ނިނނފައިވ ކަނކަނ މިނިސޓރީ އޮފ
 .4ސަރުކރުގެ ތިމވެއޓ ެ
އެނވަޔަނަމަނޓ ގުޅިގެނ ވިލަރެސ ކުރުނ.
ބނުނވ
 .5މަސވެރިކަނ ،މެރިނ ރިސޗ އަދި ދަނޑުވެރިކަމއި ގުޅޭ އެކި އެކި ކަނކަމުގައި ޓޫރިޒަމ ސިނއަތުނ ޭ
މަޢުލޫމތުތައ މިނިސޓރީ އޮފ ފިޝަރީޒ ،މެރިނ ރިސޯސަސ އެނޑ އެގރިކަލޗަރއަށ ފޯރުކޮށދިނުނ
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ބހޭގޮތުނ ކުރެވިފައިވ ދިރސތަކއި މަޝރޫޢުތަކުގެ ތަފޞީލ
ތިމވެއޓއި ެ
•

ބނުނކުރ މިނވަރު
ތެޔޮ އަނދައިގެނ ޖައވައ ދޫކުރ ގޭސތަކުގެ މަޢުލޫމތު އެއކުރުނ  -ޓޫރިޒަމ ސިނއަތުގައި ހަކަތަ ޭ
ބމުނ ނުދތީ މިނިސޓރީ އޮފ
ދެނެގަތުމަށޓަކައި ރިޒޯޓ/ހޮޓ ތަކުނ ކޮނމެ އަހަރަކު އެއކުރަމުނދ މަޢުލޫމތު ލި ެ
އެނވަޔަނަމަނޓ ގުޅިގެނ ޕޯޓަލއެއ ތައޔރުކުރުކޮށ ރިޒޯޓ/ހޮޓތަކއި ގުޅިގެނ ޕޯޓަލ ޓެސޓކުރުނ.

•

ބޑުމިނ ދެނެގަތުމަށޓަކައި ލޭނޑ ސވޭކުރެވުނު.
އދ .ރަށދިއގގެ ރަށުގެ ޮ

 2021 13.3ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަނ ނިނމފައިވ މުހިނމު ކަނތައތައ:
•

ބހޭ
ބނުނކުރަމުނދ "ފަތުރުވެރިމުގެ ދއިރގައި ތިމވެށި ހިމޔަތކޮށ ރައކތެރިކުރުމއި ެ
 2006ވަނަ އަހަރު ތައޔރުކޮށ ޭ
ގަވއިދު" އިސލހުކޮށ އަލުނ ގެޒެޓކުރުނ.
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 .14ޕޮލިޓިކަލ އެފެއޒ ޔުނިޓ
 14.1ޕޮލިޓިކަލ އެފެއޒ ޔުނިޓގެ މަސައކަތ
ބރަށ މިނިސޓަރ ކުރައވ
މިނިސޓަރގެ އެޕޮއިނޓމަނޓގެ ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުމއި ،އަތޮޅުތަކއި ރއޖެއިނ ޭ
ބފުޅުނގެ ކަނކަނ
ސަރުކރުގެ ރަސމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެނމެހައި އިނތިޒމތައ ހަމަޖެއސުމއި ،މިނިސޓރީގެ ސިޔސީ ޭ
ބލެހެއޓުނ.
ެ

 2020 14.2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވ މުހިއމު ކަނތައތައ:
•

ކޮވިޑ 19-އ ގުޅިގެނ މިނިސޓރީގައި ސިޗުއޭޝަނ މޮނީޓަރިނގ ޔުނިޓެއ ޤއިމު ކުރުނ
 2020ޖަނަވަރީގައި ޗައިނގެ ފލައިޓުތަށ ކެނސަލވނ ފެށުމުނ މިނިސޓރީއިނ ފަތުރުވެރިނނަށއި ދިމވ އިތުރު
ދަތިކަނތައތަކަށ ހައލުކުރުމުގެ ގޮތުނ ސިޓުއޭޝަނ މޮނީޓަރިނގ ޔުނިޓެއ ޤއިމު ކުރެއވިއެވެ .އަދި ހަފތއަކު އެއފަހަރު
މިނިސޓރީއއި ޓޫރިޒަމ އ ގުޅުނހުރި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައސަސތަކއި ޓޫރިޒަމ ސިނއަތުގެ ވެރިނނއި ބައދަލު
ކުރައވ ކޮވިޑ 19-އ ގުޅިގެނ ކުރިއަށ ދނެ ގޮތއި މެދު މަޝވަރކޮށ އެކަނތައތައ ތަނފީޒުކުރެވުނެވެ.

•

 UNWTOގެ "ގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ" އަށ  UNWTOގެ ސައުތު އޭޝިޔ ރީޖަނަލ ކޮމިޝަނގެ
ޗެއަރ އަށ އައޔަނ ކުރެވިފައިވުނ
 2020މޗ  19ގައި  UNWTOއިނ އިނތިޒމުކުރެއވި "ދަ ގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކޯޑިނޭޝަނ ވަރޗުއަލ މީޓިނގ" ގައި
އެކުލަވައިލުމަށ ނިނމި "ގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ" އަށ  UNWTOގެ ސައުތު އޭޝިޔ ރީޖަނަލ
ކޮމިޝަނގެ ޗެއަރ އަދި ދިވެހިރއޖޭގެ މިނިސޓަރ އޮފ ޓޫރިޒަމ އަލފޟިލ ޢަލީ ވަޙީދު ،ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ޖަމިއޔއިނ އައޔަނުކުރައވައިފިއެވެ .މިކޮމިޓީއަކީ ކޮވިޑ 19-އގުޅިގެނ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށ
ދިމވނެ ކަނކަނ ދިރސކޮށ ،ޙައލެއ ގެނައުމަށޓަކައި  UNWTOއިނ އެކުލަވލެއވި ކޮމިޓީއެކެވެ.

•

ކޮވިޑ 19-އ ގުޅިގެނ ކޮވިޑ ޓސކފޯރސއެއ އުފެއދުނ
ކޮވިޑ 19-ގައި ރއޖެ ލޮކޑައުނ ކުރެއވުމއި ގުޅިގެނ މިނިސޓރީއިނ އިދރީ އަދި ދައުލަތުގެ އެކި ވުޒރތަކއި ގުޅިގެނ
މަސައކަތ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  23މުވައޒަފުނގެ ޓސކފޯސއެއ އެކުލަވ ލެއވިއެވެ.

•

 N-95މސކ ގެނައުނ
ލޮކޑައުނގައި ސެކިއޯ ސޯރސ އ ގުޅިގެނ މިނިސޓރީގައި މަސައކަތ ކުރި މުވައޒަފުނނަށއި ކަރަނޓީނ އަދި
ބލެހެއޓުމަށ ދިޔަ މުވައޒަފުނނަށއި އިނސޕެކޝަނއަށ ދިޔަ މުވައޒަފުނނަށ
އައިސޮލޭޝަނ ފެސިލިޓީ ހިނގ އަދި ެ
 N-95 500މސކ ގެނނެވިއެވެ.
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ތރމަލ ކެމެރ އއި މެޑިކަލ ސަޕލައީ އަދި ސަރޖިކަލ މސކ ގެނައުނ
މިނިސޓރީއިނ  8ތރމަލ ކެމެރ ގެނެވިފައިވ އިރު ތިރީގައިވގޮތަށ ވަނީ ބަހލެވިފައެވެ .އަދި ތަރމަލ ކެމެރ
އިނސޓޯލ ކުރުމަށ އިނގިރޭސިވިލތުގެ  4އޮފިޝަލުނނއި އެކު ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކޓަރ މުޙައމަދު ޚުއސނ
ހަނިމދޫ އަދި ގަނ އިނޓަރނޭޝަނަލ އެއަރޕޯޓަށ ދަތުރުކުރިއެވެ .ވެލނ ،ގަނ އަދި ހަނިމދޫ އިނޓަރނޭޝަނަލ
އެއަރޕޯޓގައި ތަރމަލ ކެމެރ ހަރުކުރިއިރު އެއަރޕޯޓގެ މުވައޒަފުނނަށ ޓރެއިނިނގ ދެވުނެވެ.
 oނެޝަނަލ އެމަރޖެނސީ އޮޕަރޭޝަނ ސެނޓަރ –  1ކެމެރ
 oވެލނ އިނޓަރނޭޝަނަލ އެއަރޕޯޓ –  2ކެމެރ
 oގަނ އިނޓަރނޭޝަނަލ އެއަރޕޯޓ –  2ކެމެރ
 oހަނިމދޫ އިނޓަރނޭޝަނަލ އެއަރޕޯޓ –  1ކެމެރ
 oމފަރު އިނޓަރނޭޝަނަލ އެއަރޕޯޓ –  1ކެމެރ
 oދިވެހިރއޖޭގެ ޤައުމީ ދިފއީ ބރު (އެމ.އެނ.ޑީ.އެފ) –  1ކެމެރ
އަދި މިނިސޓރީއިނ މެޑިކަލ ސަޕލައިގެ ތެރެއިނ  5000ހަޒމަތު ސޫޓއި  N-95މސކ  20،000އަދި
 500،000ސަރޖިކަލ މސކ ގެނެފައިވެއެވެ .އަދި  500،000ސަރޖިކަލ މސކގެ ތެރެއިނ  452،000މސކ ވަނީ
ނެޝަނަލ ޑިޒސޓަރ މެނޭޖމަނޓ އޮތޯރިޓީއަށ (އެނ.ޑީ.އެމ.އޭ) ވަނީ ހަވލު ކުރެވިފައިވ އިރު  48،000ސަރގިކަލ
މސކ ވަނީ މިނިސޓރީއަށ އެނ.ޑީ.އެމ.އޭ އިނ ހަވލު ކުރަށވފައެވެ .އަދި  5000ހަޒމަތު ސޫޓއި  N-95މސކ
 20،000ހެލތު ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީ އއި ޙަވލު ކުރެވުނެވެ N-95 20،000 .މސކ ގެ ތެރެއިނ  980މސކ
ވަނީ މިނިސޓރީ އއި ހަވލު ކުރެވިފައެވެ 100 .ފޯރހެޑ އިނފރ-ރެޑ ތަރމޯމީޓަރގެ ތެރެއިނ  26ތަރމޯމީޓަރ
މިނިސޓރީ އ ހަވލު ކުރެވިފައެވެ.

•

ވިލިވަރު ކަރަނޓީނ ފެސިލިޓީ ޤއިމކުރުނ
ކޮވިޑ 19-އ ގުޅިގެނ މިނިސޓރީ މެދުވެރިވެގެނ ވިލިވަރުގައި ކަރަނޓީނ ފެސިލިޓީއެއ ޤއިމުކޮށފައިވެއެވެ .މި ފެސިލިޓީ
ނިނމުމަށ މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސ ގެ ފަރތުނ ފުރިހަމަ އެއބރުލުނ ދެއވފައިވެއެވެ.

•

ކޮވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ ދިވެހިރއޖެ ސަރުކރަށ އެހީމުވުގެ ގޮތުނ ޑޮކޓަރުނގެ ޓީމެއ ގެނައުނ
ޓޫރިޒަމ ސިނއަތުގެ މުވައޒަފުނނއި ފައތުރުވެރިނގެ ސަލމަތއި ރައކތެރިކަމަށ އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުނ ،ސެކިއޯ
ސޯރސ މެދުވެރިކޮށ ދުނިޔޭ ެގ ފެނ ަވރު ެގ މެޑިކަލ ޓީމެއ ެގ ޮގތު ަގއި  2ޑޮކޓަރުނނއި  2ނަރުހުނނއި  1ކޯޑިނޭޓަރ އަދި 1
އެމަރޖެނސީ މެޑިކަލ ޓެކނިޝަނ (އީ.އެމ.ޓީ) އެއ ރއޖެއަށ ގެނެވުނެވެ.

•

ކޮވިޑ 19-އ ގުޅިގެނ ނުފުރިފައި ތިބި ފަތުރުވެރިނނަށ އެހީވެ ދިނުނ
ބސީ އަދި
ބޑަރުތައ ބަނދުކުރުމއި ގުޅިގެނ މިނިސޓރީ އއި މިނިސޓރީ އޮފ ފޮރިނ އެފެއޒ އއި ޤައުމުތަކުގެ އެމ ަ
ޯ
ބ ފަތުރުވެރިނނަށ އެހީ ވުމުގެ ގޮތުނ ހުރުމުގެ ކަނތައތައ
މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސ އއި ގުޅިގެނ ނުފުރިފައި ތި ި
އޮޅުވެލި ،ޑރީމ އައިލެނޑ އަދި  H78އިނ ހަމަޖައސަދެއވފައިވނެއެވެ.
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ރއޖޭގެ ބޯޑަރ ހުޅުވލުމަށ ސަލމަތއި ރައކތެރި ކަމުގެ ގައިޑލައިނ ތައޔރުކުރުނ
ބޑަރ ހުޅުވލުމުގެ ކުރިނ ހެލތު ޕރޮޓެކޝަނ އެޖެނސީ ،ރައީސުލޖުމހޫރިއޔގެ އޮފީސ ،މިނިސޓރީ އޮފ
ރއޖޭގެ ޯ
ހެލތު ،ދައުލަތުގެ ގުޅުނ ހުރި ވުޒރތަކއި ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީގެ ވެރިނނއި ގުޅިގެނ ސަލމަތއި ރައކތެރި ކަމުގެ
ގައިޑލައިނއެއ ވަނީ ތައޔރުކުރެވިފައެވެ.

•

ރއޖޭގެ ބޯޑަރ ހުޅުވލުމަށ ކުރެވުނު އިތުރު މަސައކަތ
ބސަޑަރުނނއި އެކު
ބޑަރ ހުޅުވލުމަށ މިނިސޓރީ އޮފ ފޮރިނ އެފެއޒ އއި ގުޅިގެނ އެކި ޤައުމު ތަކުގެ އެމ ެ
ރއޖެ ޯ
ބއިވެރިވ އެކި ކޮނފަރެނސ
ބައދަލު ކުރައވ މަޢުލޫމތު ހިއސކުރެވި އަދި މަޝވަރކުރެވިފައިވެއެވެ .މިނިސޓރީއިނ ަ
ބޑަރ ހުޅުވލުމުގެ މަސައކަތއި ގުޅިގެނ މަޝވަރ
ތަކުގައި ކޮވިޑ 19-އިނ ރައކތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކއި ރއޖޭގެ ޯ
ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބޑަރ ހުޅުވލުމަށ ރއޖެއިނ ކުރ މަސައކަތ ހިއސކޮށ ރއޖެ ސޭފ ޑެސޓިނޭޝަނގެ
އިނޓަރނޭޝަނަލ މީޑިއގައި ޯ
ބޑަރ ހުޅުވލުމއި މެދު
ގޮތުގައި ޕރޮމޯޓކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ރއޖެއަށ ދަތުރު ކުރ އެއަރލައިނތަކއި ބައދަލުކޮށ ޯ
މަޝވަރކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

ވޯލޑ ޓރެވަލ އެނޑ ޓޫރިޒަމ ކައުނސިލގެ ސޭފ ޓރެވަލ ސޓޭމޕ ރއޖެއިނ ޙޞިލ ކުރުނ
ބބުނ ،ވޯލޑ ޓރެވަލ އެނޑ
ރއޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ދއިރގައި ހަރުދަނ ހެލތ އެނޑ ސޭފޓީ ހަމަތަކެއ ޤޢިމ ކުރުމުގެ ސަ ަ
ޓޫރިޒަމ ކައުނސިލގެ ފަރތުނ މިކަނ ފހަގަކޮށ ސޭފ ޓރެވަލ ސޓޭމޕ ރއޖެއަށ އަރުވފައިވެއެވެ.

•

ފަތުރުވެރިނނަށ ޚއސަކޮށ އިނޝުއަރެނސ ޕެކޭޖ ތަޢރަފ ކުރުނ
ކޯވިޑ 19-އއި ގުޅިގެނ ރއޖެއަށ ޒިޔރަތކުރ ފަތުރުވެރިނނަށ ޚއސަކޮށގެނ އެލައިޑ މެދުވެރިކޮށ ޚއސަ
އިނޝުއަރެނސ ޕެކޭޖތަކެއ ވަނީ ތަޢރަފ ކުރެވިފައެވެ.

•

އިނޑިއއި ދިވެހިރއޖެއއި ދެމެދުގައި ޓރެވަލ ބަބުލއެއ ޤއިމު ކުރެވުނ
ރއޖެއަށ އަނނަ ފަތުރުވެރިނގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށއި ރއޖެ ޓޫރިޒަމ ޕރޮމޯޓ ކުރުމަށ އިނޑިއ އއި ދިވެހިރއޖޭ އ
ބބަލއެއ ޤއިމު ކުރެވުނެވެ.
ދެމެދު ޓރެވަލ ަ

•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުގެ އަޕޑޭޓތައ ހަފތއަކު އެއ ފަހަރު އއމުކޮށ ޕަބލިޝކުރުނ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނއަތުނ ކުރިއަށ ގެނދ މަސައކަތއި އަޕޑޭޓ ކޮނމެ ހަފތއެއގައި މިނިސޓރީއިނ އއމުކޮށ
ޕަބލިޝކުރެވެއެވެ.

•

ގެސޓހައުސ އަލުނ ހުޅުވލުމަށ ސަލމަތއި ރައކތެރި ކަމުގެ ގައިޑލައިނ ތައޔރުކުރުމއި ކައުނސިލ އަދި ކައުނސިލ
ގެސޓހައުސ އަލުނ ހުޅުވލުމއި ގުޅިގެނ ކައުނސިލ ތަކއި ބައދަލުކޮށ މުވައޒަފުނނއި އަދި ރަށރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
ރައޔިތުނގެ

ސަލމަތއި

ތައޔރުކުރެވުނެވެ.
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ރއޖޭގެ ރައޔިތުނ ކޮވިޑ 19-އަށ ހޭލުނތެރިކުރުމަށ ސީރީޒ ތަޢރަފ ކުރުނ
މިނިސޓރީ އއި މޯލޑިވސ އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީ އ ގުޅިގެނ ރައޔިތުނ ހޭލުނތެރު ކުރުމަށ
"ދޫކޮށނުލ" ގެ ނަމުގައި  10އެޕިސޯޑ ތައޔރުކޮށ ޚިއސ ކުރެވުނެވެ.

•

ފަތުރުވެރިނނަށ ފަސޭހައިނ  PCRޓެސޓ ހެދޭ ގޮތ މެދުވެރިކޮށދެއވުނ
ބޓިނގ އެސޯސިއޭޝަނ އއި ގުޅުނ ހުރި އިތުރު ވުޒރއި
ޔޮޓ އަދި ސަފރީ ގައި ދަތުރުކުރ ފަތުރުވެރިނނަށ ނެޝަނަލ ޯ
ގުޅިގެނ ހުޅުމލެ ފެރީޓަރމިނަލގައި ފަސޭހައިނ  PCRޓެސޓ ހެދުމަށ މަގުފަހިކުރެވުނެވެ.

•

ވެލނ އިނޓަރޏޭޝަނަލ އެއަރޕޯޓގައި މިނިސޓރީގެ ހެލޕ ޑެސކެއ ޤއިމުކުރުނ
ފަތުރުވަރިނނަށ އެއަރޕޯޓގައި ދިމވެދނެ އެކިއެކި މައސަލަތައ ވީހވެސ އަވަހަށ އަދި ފަސޭހައިނ ޙައލުކޮށދިނުމުގެ
މަޤޞަދުގައި މިނިސޓރީއިނ ހެލޕ ޑެސކެއ ޤއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

މޯލޑިވސ ބޯޑަރ މައިލ ޢިފތިތހު ކޮށދެއވުނ
މޯލޑިވސ އިމިގރޭޝަނ އއި މޯލޑިވސ މރކެޓިނގ އެނޑ ޕަބލިކ ރިލޭޝަނސ ކޯޕަރޭޝަނ އއި މޯލޑިވސ
ބޑަރ
އެއަރޕޯޓސ ކޯޕަރޭޝަނ ލިމިޓެޑ އަދި މިނިސޓރީ އ ގުޅިގެނ ޓޫރިޒަމ ޕރޮމޯޓ ކުރުމަށ "މޯލޑިވސ ޯ
މައިލސ" ގެ ނަމުގައި ޕރޮގރމެއ ޢިފތިތހުކުރެވުނެވެ.

•

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގެ މުވައޒަފުނ ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއދަ ހޯދުމަށ ފސ ޕޯޓަލ ތަޢރަފ ކުރުނ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގެ މުވައޒަފުނ ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިނ ފަސޭހައިނ ހުއދަ ހޯދުމަށ ފސ ޕޯޓަލ ސިސޓަމ ތަޢރަފ
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޕޯޓަލ ޑިވެލޮޕކޮށދެއވފައިވަނީ ހެލތު އެމަރޖެނސީ އޮޕަރޭޓިނގ ސެނޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

 14.3މިނިސޓަރ ،މިނިސޓަރގެ ނއިބު ،ސިޔސީ މުވައޒަފުނ އަދި ޕރމަނަނޓ ސެކރެޓަރީގެ
ދަތުރުފުޅުތަކއި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ޖަލސ
 .1ހ) މިނިސޓަރ ،ޑރ .އަބދުﷲ މަޢުޞޫމ
•

ކ.މފުއޓަށ ކުރެއވި ރަސމީ ދަތުރުފުޅު
ކ .މފުށީގައި އައު ގެސޓހައުސ ކނި ޕމ ބީޗ ހުޅުވދެއވުމަށ މިނިސޓަރ ޑރ .އަބދުﷲ މަޢުޞޫމ
ބ ޢައސަދު ރިޟ ،ސީނިއަރ އެގޒެކެޓިވ
ދަތުރުކުރެއވިއެވެ .އަދި މި ރަސމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސޓަރގެ ނައި ު
ޑިރެކޓަރ ޢަލީ ރައޒނ އަދި އެގޒެކެޓިވ ޑިރެކޓަރ ފަޒީލ ޢަލީ މިނިސޓަރގެ އަރިހުގައި ދަތުރު ކުރެއވިއެވެ.
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ކ .ތުލުސދޫއަށ ކުރެއވި ރަސމީ ދަތުރުފުޅު
ކ.

ތުލުސދޫގެ

ފުރަތަމަ

މަރުހަބ

ގެސޓަށ

ދެނނެވުމަށ

މިނިސޓަރ

ޑރ.

އަބދުﷲ

މަޢުޞޫމ

ދަތުރުކުރެއވިއެވެ .އަދި މި ރަސމީ ދަތުރުފުޅުގައި ސީނިއަރ އެގޒެކެޓިވ ޑިރެކޓަރ ޢަލީ ރައޒނ ،އެގޒެކެޓިވ
ޑިރެކޓަރ ފަޒީލ ޢަލީ އަދި މރކެޓިނގ ޕޮލިސީ ކޮނސަލޓަނޓ ފޠިމަތު ހިމ މުޙައމަދު ވަޙީދު މިނިސޓަރގެ އަރިހުގައި
ދަތުރު ކުރެއވިއެވެ.
ށ) ކޮމިއުނިކޭޝަނ ޑިރެކޓަރ ،އަލފޟިލ ފޠިމަތު ނިއުޝ
•

ޑުބއީއަށ ކުރެއވި ރަސމީ ދަތުރުފުޅު
ބއވުނު  13އަހަރުނ
ބޅަ ޓީމަށ 2020 ،ވަނަ އަހަރު ދުބއީގައި ޭ
ރއޖޭގެ  13އަހަރުނ ދަށުގެ ޤައުމީ ފުޓު ޯ
ބފައިވުމުނ ،މި
ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ސަލގޑޯ މެދުވެރިވެ ލި ި
ބޅަ މުބރތުގައި ަ
ދަށުގެ އިނޓަރކޮނޓިނެނޓަލ ފުޓ ޯ
ބއިވެރިވުމަށއި ދިވެހިރއޖޭގެ ފަރތުނ  13އަހަރުނ ދަށުގެ ޓީމުގެ ތައޔރީތައ
މުބރތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސމިއޔތުގައި ަ
ބއިވެރިވިއެވެ.
ރަނގަޅަށ ހަމަޖެއސުމަށެވެ .އަދި މި ރަސމީ ދަތުރު ފުޅުގައި ފޮޓޯގރފަރ ހުސެއިނ ޝަޔހު ވެސ ަ
 14.3.1މިނިސޓަރ ،މިނިސޓަރ އޮފ ސޓޭޓ ،މިނިސޓަރގެ ނައިބުނ ،މިނިސޓރީގެ ސިޔސީ ބޭފުޅުނ އަދި
ޕރމަނަނޓ ސެކރެޓަރީ ބައިވަރިވެވަޑައިނނެވި ޖަލސތައ
ހ) ކުރީގެ މިނިސޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު
•

 23ފެބރުއަރީ  2020ބޭއވުނު މޯލޑިވސ އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ ޓޫރިޒަމ އިނޑަސޓރީގެ  30ވަނަ އެނުއަލ
ބއިވެރިލެއވުނ.
ޖެނެރަލ ބައދަލުވުމުގައި ަ

•

 25ފެބރުއަރީ  2020ބޭއވުނު ޓޫރިޒަމ އެނޑ ދަ ރީފ އެޓ ދި ކޮރަލ ފެސޓިވަލގެ ޕެނަލ ޓޯކސގައި
ބއިވެރިލެއވުނ.
ބައދަލުވުމުގައި ަ

•

19

މރިޗު 2020

ވަރޗުއަލކޮށ

ބޭއވުނު

UNWTO

ގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކޯޑިނޭޝަނ ވަރޗުއަލ

ބއިވެރިލެއވުނ.
ބައދަލުވުމުގައި ަ
•

ބއދަލުވުމުގައި
 26މރިޗު  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު  UNWTOގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ ަ
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ަ

•

 16އޭޕރިލ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު  UNWTOގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ ބައދަލުވުމުގައި
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ަ

•

 19މޭ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ކޮމަނވެލތު އެނޓަޕރައިޒ އެނޑ އިނވެސޓމަނޓ ކައުނސިލސ
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ޓޫރިޒަމ ވެބިނގައި ަ

•

ބނަރ އޮނ ދި އިނޕެކޓ އޮފ ކޮވިޑ 19-އޮނ
 25މޭ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު  UNWTOވެ ި
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
އިނޓަރނޭޝަނަލ ޓޫރިޒަމ ގައި ަ

•

 27މޭ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ކޮމަނވެލތު :ދި އިކޮނޮމިކސ އޮފ ކޮވިޑ 19-ގެ އިނ ވަނަ ސެމިނަރ
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ގައި ަ
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 28މޭ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު  UNWTOގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ ބައދަލުވުމުގައި
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ަ

•

ބނަރ އޮނ ޓެކނިކަލ
 10ޖޫނ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު  UNWTOއޭޝިއ އެނޑ ދި ޕެސިފިކ ވެ ި
ބއިވެރިލެއވުނ.
އެސިސޓަނސ ފޯރ ޓޫރިޒަމ ރިކަވަރީ ކޮމިޓީގައި ަ

•

ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި ބައދަލުވުމުގައި
ބޑު ބައދަލުވުމުގައި ަ
 19ޖޫނ  2020ގައި ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ޕޓ ޯ
ބއިވެރިވިއެވެ.
އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ޝިފ ވެސ ަ

•

 30ޖޫނ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ދި ތރޓީ ސެކަނޑ ޖޮއިނޓ މީޓިނގ އޮފ ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ
ކޮމިޝަނ ފޯރ އީސޓ އޭޝިއ އެނޑ ދި ޕެސިފިކ އެނޑ ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަނ ފޯ ސައުތ އޭޝިއ
ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި ބައދަލުވުމުގައި އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ޝިފ ވެސ
ބައދަލުވުމުގައި ަ
ބއިވެރިވިއެވެ.
ަ

ށ) މިނިސޓަރ ޢަބދުﷲ މަޢުޞޫމ
•

 23އޮގަސޓ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ދި ރެޕިޑ ލައިވލީހުޑ އެސުސމަނޓ އޮނ ދި އިނޕެކޓ އޮފ
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ކޮވިޑ 19-ކުރައިސިސ އިނ ދި މޯލޑިވސ ގައި ަ

•

ބއިވެރިވެލެއވުނ.
 5އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ޤަތަރ ޓރެވަލ މރކެޓ ވެބިނގައި ަ

•

 8އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ޑެސޓިނޭޝަނ އިނސައިޓ މޯލޑިވސ ޕޓ ބައދަލުވުމުގައި
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ަ

•

ބއދަލުވުމުގައި
ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި ަ
 12އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ޕޓ ބޯޑ ބައދަލުވުމުގައި ަ
ބއިވެރިވިއެވެ.
އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ޝިފ ވެސ ަ

•

 13އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ހައި ކޮމިޝަނ އޮފ އިނޑިއ އިނ ހަމަޖައސފައިވ ޓރެވަލ
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ކަނެކޓ ވެބިނގައި ަ

•
•

ބއިވެރިވެލެއވުނ.
 14އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ޕޓ އޭޖީއެމ  2020ގެ ބައދަލުވުމުގައި ަ
19

އޮކޓޯބަރ

2020

ވަރޗުއަލކޮށ

ބޭއވުނު

UNWTO

ގލޯބަލ

ޓޫރިޒަމ

ކރައިސިސ

ކޮމިޓީ

ބއިވެރިވިއެވެ.
ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި ބައދަލުވުމުގައި ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ނޒިޔ ވެސ ަ
ބައދަލުވުމުގައި ަ
•

 25އިނ  26ނޮވެމބަރ  20020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ތރޓީ ސިކސތ މިނިސޓރީއަލ ސެޝަނ އޮފ ދަ
ސޓޭނޑިނގ ކޮމިޓީ ފޯ އިކޮނޮމިކ އެނޑ ކޮމޝަލ ކޯޕަރޭޝަނ

•

ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ބައދަލުވުމުގައި ަ

 9ޑިސެމބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު  UNWTOގލޯބަލ ޓޫރިޒަމ ކރައިސިސ ކޮމިޓީ
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ބައދަލުވުމުގައި ަ

•

 15އިނ  17ޑިސެމބަރ  2020ދި ފޯޓީނތ ޔޫ.އެނ.ޑަބލިއު.ޓީ.އޯ/އެޝިއ ޕެސިފިކ އެކޒެކޓިވ ޓރެއިނިނގ
ޕރޮގރމ އޮނ ޓޫރިޒަމ ޕޮލިސީ އެނޑ ސޓރެޓެޖީ؛ ޓޫރިޒަމ އެނޑ ރޫރަލ ޑިވެލޮޕމަނޓ :ބިލޑިނގ
ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި
އޮޕޯރޓިއުނިޓީސ ފޯރ ސަސޓެއިނަބަލ ގރޯތ އެނޑ ޖޮބ ކރިއޭޝަނ ބައދަލުވުމުގައި ަ
ބައދަލުވުމުގައި އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ޝިފ އަދި އެސިސޓަނޓ އިނޓަރނޭޝަނަލ ރިލޭޝަނސ
ބއިވެރިވިއެވެ.
އޮފިސަރ މަރިޔަމ ލުބނ މަވެސ ަ
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ބ ޑރ .ނައުޝދު މުޙައމަދު
ނ) މިނިސޓަރގެ ނައި ު
•

 21އިނ  30ޖުލައި  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ފަސޓ ކޯ ގރޫޕ އޮނ ޓޫރިޒަމ ބައދަލުވުމުގައި
ބއިވެރިވިއެވެ.
ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި ބައދަލުވުމުގައި ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ނޒިޔ ވެސ ަ
ަ

•

 21އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު

ވލޮޕިނގ
ވބިނަރ އޮނ ޑި ެ
އިނޑިއަނ އޯޝިއަނ ރިމ އެސޯސިއޭޝަނ ެ

ސަސޓެއިނަބަލ ކރޫސ ޓޫރިޒަމ ެގ ަ 11ވނަ އެޑިޝަނ "ޑިޕލމެސީ -ފެސޓިވަލ ޑެލ ޑިޕލޮމެޒިއ" ބައދަލުވުމުގައި
ބއިވެރިވިއެވެ.
ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި ބައދަލުވުމުގައި އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ޝިފ ވެސ ަ
ަ
ބ ޢައސަދު ރިޟ
ރ) މިނިސޓަރގެ ނައި ު
•

 8އިނ  14ސެޕޓެމބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ވިޒިޓ މޯލޑިވސ ކެނޕެއިނގެ ދަށުނ ބޭއވުނު
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ވެބިނތަކުގައި ަ

ބ އަޙމަދު ޢޠިފ
ބ) މިނިސޓަރގެ ނައި ު
•

 18އިނ  19އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ސީނިއަރ އޮފިޝަލ މީޓިނގ އޮފ ދަ ތރޓީ
ސިކސތ ސެޝަނ އޮފ ދަ ސޓޭނޑިނގ ކޮމިޓީ ފޯ އިކޮނޮމިކ އެނޑ ކޮމޝަލ ކޯޕަރޭޝަނ ބައދަލުވުމުގައި
ބއިވެރިވިއެވެ.
ބއިވެރިވެލެއވުނ .މި ބައދަލުވުމުގައި ޑިރެކޓަރ ފތިމަތު ނޒިޔ ވެސ ަ
ަ

ޅ) ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކޓަރ އިބރހީމ ފަރުހދު
ބނަރ ޕޯސޓ ޕެނޑަމިކ ގެސޓހައުސ އޮޕަރޭޝަނސ
•  31އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ރސތ ވެ ި
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
ގައި ަ
ކ) ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކޓަރ މުޙައމަދު ޚުއސނ
ބނަރ ޕޯސޓ ޕެނޑަމިކ ޓރެވަލ އެޖެނސީ
•  31އޮކޓޯބަރ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ރސތ ވެ ި
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
އޮޕަރޭޝަނސ ގައި ަ
އ) ސީނިއަރ އެގޒެކެޓިވ ޑިރެކޓަރ ޢަލީ ރައޒނ
•

ބއިލެޓަރަލ ކޯޑިނޭޝަނ މެކޭނިޒަމ ޓޯކސ ބިޓވީނ މޯލޑިވސ
 16ޖޫނ  2020ވަރޗުއަލކޮށ ބޭއވުނު ަ
ބއިވެރިވެލެއވުނ.
އެނޑ ރިޕަބލިކ އޮފ ޗައިނ ގައި ަ
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 2021 14.4ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައވަނ ނިނމަވފައިވ މުހިއމު ކަނތައތައ
ހ) މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމގައި އެކުލަވލފައިވ ހުރިހ ގަވއިދެއ އިސލހުކުރުނ
ށ) ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގެ މުވައޒަފުނނަށ ޚއސަ އެޕެއ ލޯނޗުކުރުނ
ނ) ގޯލޑަނ ޖުބލީ  2022ފހަގަ ކުރެއވުމަށ ހަރަކތތައ ރޭވުނ
ބލެޓިނ މަހަކު އެއފަހަރު ނެރުމުގެ މަސައކަތ
ރ) މޯލޑިވސ ޓޫރިޒަމ ު
ބ) ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސ  2021ފހަގަ ކުރުނ – ދުވަހ ގުޅޭ ޚއސަ ރަސމިއޔތު ދެކުނު ޒޯނގެ އައޑޫ ސިޓީ ގައި
ޅ) އައިލެނޑސ.އެމވީ ވެބސައިޓ އިތުރަށ ތަރައގީކުރުނ
ކ) ޓޫރިޒަމ މސޓަރ ޕލޭނ އެކުލަވލުނ
އ) ޓޫރިޒަމ ފެސިލިޓީ ގރޭޑިނ ސިސޓަމ ތަޢރަފ ކުރުނ
ވ) އަނގޮޅިތީމު ވިޒިޓސ ސެނޓަރ ހުޅުވލުނ
މ) ކައުނސިލަރުނ ތަމރީނ ކުރުމުގެ ހަރަކތތައ ހިނގުނ
ބއިވެރިވުނ އިތުރުކުރުނ ،ޚއސަކޮށ އަނހެނ މުވައޒަފުނ އިތުރު ކުރުނ
ފ) ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދއިރގައި ދިވެހިނގެ ަ
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 .15އެޑމިނ ޔުނިޓ
 2020 15.1ވަނަ އަހަރު އެޑމިނ ސެކޝަނުނ ކުރެވުނު މުހިއމު ކަނކަމުގެ މަޢުލޫމތު
•

ބގަތުމުގެ ޤނޫނުގެ ދަށުނ މަޢުލޫމތު ހޯއދެވުމަށ
މަޢުލޫމތު ހޯދ ލި ި

•

ހުށަހެޅުއވި ފަރތތަކަށ އޮފީހުނ ދެވެނ ހުރި މަޢުލޫމތު ޙިއސ ކުރެވުނު.

•

ބއެއ ތަކެތި ހުޅުމލޭގައިހުރި އެޗ ޑީ ސީގެ ގުދަނަކަށ ގެނދެވުނު.
އޮފީހުގެ ދެކުނު ވިނގ މަރމތު ކުރުމަށޓައި އޮފީހުގެ ަ

•

އޮފީހުގެ މަސައކަތ އިތުރުވެ އިތުރު މުވައޒަފުނނަށ މަސައކަތ ކުރެއވޭނެ ޖގަ ހަމަޖައސަނ ޖެހިފައި ވުމއެކު ޖގައިގެ
ބނުނވތީ އޮފީހުގެ ދެކުނު ވިނގ އއި ފޚނތައ ރި ސޓރަކޗރ ކުރުމުގެ މަސައކަތ
ދަތިކަމުނނއި އިތުރު ޖގަ ޭ
ކުރެވުނު.

•

ބއުވެފައިވުމއި އޮފީސ ރި ސޓރަކޗަރ ކުރުމއި ގުޅިގެނ
އޮފީހުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއގެ ފަރުނީޗަރ ދުވަސވެ ަ
ހޯދަނޖެހުނު ފަރުނީޗަރ ހޯދުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ.

•

އޮފީހުގެ ދެކުނުވިނގ މަރމތު ކުރުމަށޓައި އޮފީހުގެ ދެކުނުވިނގގައި މަސައކަތކުރައވ މުވައޒަފުނ އުތުރު ވިނގގެ އެކި
ބދަލު ކުރެވުނެވެ.
ބދަލުކުރުމއި ދެކުނު ވިނނގގެ މަސައކަތ ނިމުމުނ މުވައޒަފުނ ދެކުނު ވިނގަށ ަ
ޖގަތަކަށ ަ

•

އަލަށ

ވަޒީފ

ދެވުނު

އެނމެހ

މުވައޒަފުނނަށއި

އިނޓނުނގެ

ގޮތުގައި

މަސައކަތ

ކުރެއވި

ފަރތތަކަށ

މަސައކަތކުރައވަނ ތިއބަވނެ ޖގަ ހަމަޖެއސެމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ.
•

އޮފީހުގެ މަސައކަތތަކއި ގުޅިގެނ ދެވޭޚިދުމަތތައ ހޯއދަވފަރތތަކުގެ ތެރެއިނ ހެދިފައިވ ޤަވޢިދުތަކ ޚިލފވފަރތތައ،
ހަމަޖެހިފައިވ އުސޫލތަކ އެއގޮތަށ ޖުރިމަނ ކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ.

•

އޮފީސ ޢިމރތުގެ މެއިނޓަނަނސ އެނމެހ މަސައކަތތައ ކުރެވުނެވެ.

•

ބނުނވ އެނމެހ ސޓޭޝަނަރީސ ފަދަ ތަކެތި ހޯދ ދެވުނެވެ.
އޮފީހުގެ ސެކޝަނތަކަށ ޭ

•

ބލެހެއޓުމުގެ މަސައކަތ ،އެކި ސެކޝަނ ތަކުގެ މުވައޒަފުނގެ އެހީތެރި ކަމއެކު
އޮފީސ ހުޅުވ ލެއޕުމއިެ ،
ކުރެވުނެވެ.

•

ބއެއ ސެމިނަރ ،ވރކޝޮޕ ފަދަ ބައދަލު ވުނތަކުގައި
އެހެނިހެނ އޮފީސތަކުނ އިސނަނގަވައިގެނ އިނތިޒމ ކުރެއވި ަ
ބ
ބއިވެރިކުރައވ މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމތުތައ ޙިއސ ކުރުމއި ،އެފަދަ ކަނކަމއި ގުޅިގެނ އޮފީހަށ ލި ޭ
އޮފީހުގެ ފަރތުނ ަ
ބ ދިނުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ.
ސިޓީތަކަށ ޖަވ ު

•

ބލެހެއޓުނެވެ.
އޮފީހުގެ ޔައުމިއޔތައ ލިޔެ ފައިލކޮށ ެ

•

އޮފީހުގެ މަސައކަތ އިތުރުވެ އިތުރު މުވައޒަފުނނަށ މަސައކަތ ކުރެއވޭނެ ޖގަ ހަމަޖައސަނ ޖެހިފައި ވުމއެކު ޖގައިގެ
ބނުނވތީ އޮފީހުގެ ދެކުނު ވިނގ އއި ފޚނތައ ރި ސޓރަކޗރ ކުރުމުގެ މަސައކަތ
ދަތިކަމުނނއި އިތުރު ޖގަ ޭ
ކުރެވުނު.
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ބޑަރ ހުޅުވި ގެސޓހައުސތަކަށ ހުއދަ ދޭގޮތަށ ހަމަޖެއސުމއި ގުޅިގެނ ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ އިނ ގެސޓހައުސ
ރއޖޭގެ ޯ
ބހުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ.
ތަކަށ ހަދިޔކުރެއވި އެއމިލިއަނ ފޭސ މސކ ެ

•

ބޑަރ ހުޅުވި ގެސޓހައުސތަކަށ ހުއދަދޭގޮތަށ ހަމަޖެއސުމއި ގުޅިގެނ ސިނގަޕޯގެ ޓެމަސެކ ފައުނޑޭޝަނުނ
ރއޖޭގެ ޯ
ބހުމުގެ
ގެސޓހައުސ ތަށ ހިނގ ރައތަކުގެ ރައޔިތުނނަށ ހަދިޔކުރެއވި ތިނލައކަ ރިޔޫސަބލ ފޭސ މސކ ެ
މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ.

 2021 15.2ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ ރޭވިފައިވ މައިގަނޑު މަސައކަތތައ
•

އޮފީހުގެ އުތުރު ވިނގ ރި ސޓރެކޗަރ ކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

•

އޮފީހުގައި ގެނގުޅޭ ހިފ ގެނގުޅޭ ތަކެތީގެ ދަތިކަނ ހުރުމއެކު އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

•

ދިވެހި އަރުޝީފއި ގުޅިގެނ އޮފީހުގެ ދުވަސވީ ލިއުނތައ އކައިވ ކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

•

ބނެ ތަކެއެއޗއި އކައިވ
ބނުމެއ ނުހިފޭނެ ތަކެއޗއި އެއވެސ އަގެއ ނުލި ޭ
ޖަމ ކުރެވިފައިވ ދުވަސވީ ތަކެތީގެ ތެރެއިނ ޭ
ބނުމެއ ނެތ ލިޔެކިއުނތައ ނައތލުމުގެ މަސައކަތ ކުރުމަށ ރޭވިފައި ވެއެވެ.
ކުރުމުގެ ޭ

•

އޮފީހުގައި ދުވަސވެފައިވ ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި ނީލަމަށ ފޮނުވުމުގެ މަސައކަތ ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

•

ބނުނވ ތަކެތި ފަސޭހަކަމއެކު ފޯރުކޮށދިނުމުގެ މަސައކަތ ކޮނޓރެކޓ އުސޫލުނ ކުރގޮތަށ
އޮފީހުގެ ސެކޝަނތަކަށ ޭ
ރޭވިފައިވެއެވެ.

•

ބހެއޓުމަށ ގުދަނެއ ކުއޔަހިފ އެކި ތަނތަނުގައި ހުރި އޮފީހުގެ ތަކެތި އެއތަނެއގައި ގުދަނ ކުރގޮތަށ
އޮފީގެ ތަކެތި ެ
ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

•

އޮފީހުގެ ފަޔަރ ސިސޓަމ އައު ކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

•

ބލެހެއޓުމުގެ މަސައކަތ
ބނުނަކުރ ކަރުދސ މަދުކޮށ ކަމަށ ޚއސަ ސިސޓަމެއގެ ތެރެއިނ އޮފީހުގެ ސޓޮކ ެ
އޮފީހުގައި ޭ
ކުރެވޭނެ ނިޒމެއ ޤއިމ ކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

 .16ފައިނޭނސ ޔުނިޓ
 2020 16.1ވަނަ އަހަރުގެ ހަރަދު ރިޕޯރޓ
•

ބަޖެޓ

•

 25,946,125.45ރުފިޔ

•

 750،295.00އެމެރިކ ޑޮލަރު

•

 267،33.00ޔޫރޯ

ޓރަސޓަ ފަނޑު
•

 20,572,633.95ރުފިޔ

•

 633,781.48އެމެރިކ ޑޮލަރު

•

 1800.00ޕައުނޑ

 2020 16.2ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހިނގި މައިގަނޑު ޚަރަދުތައ
ތަފޞީލ

ޚަރަދު

މުސރައއި އިނޔަތުގެ ގޮތުގައި

 12,258,008.39ރުފިޔ

އިނޓރނޝިޕގައި މަސައކަތ ކުރި މުވައޒަފުނގެ މުސރައިގެ ގޮތުގައި

 73,072.75ރުފިޔ

އެއަރޕޯރޓ ޑެސކުގައި މަސައކަތ ކުރި މުވައޒަފުނގެ މުސރައިގެ ގޮތުގައި

 125,675.00ރުފިޔ

އޮފީސ މަރމތު ކުރުމުގެ މަސައކަތ

 5,088,062.56ރުފިޔ

އެމޕލޯއީ އެޕ

 894,657.30ރުފިޔ

މިނިސޓރީގެ ވެބސައިޓ ފަރުމކުރުމަށ

 137,800.00ރުފިޔ

 20ކޮމޕޮއުޓަރ ސިސޓަމ

 394,023.20ރުފިޔ
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

 .17ރިޕޯޓު ނިނމުނ
މިރިޕޯޓުގައި

2020

ވަނަ

އަހަރު

މިމިނިސޓރީ

ކުރެވިފައިވ

ހިނގުމުގައި

މުހިނމު

ކަނތައތަކުގެ

މައޗަށ

އަލިއަޅުވލެވިއޖެކަމަށ އުއމީދު ކުރަމެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި

ބަޔނ

ކުރެވިފައިވ

ހުރިހ

ކަނތައތައ

ކުރުމއި

ފަތުރުވެރިކަނ

ތަރައޤީކޮށ

ކުރިއެރުވުމަށ

ރައީސުލޖުމހޫރިއޔގެ އޮފީހުނ އަދި ސަރުކރުގެ އެހެނ އޮފީސތަކުނ ވެދެއވފައިވ އެހީތެރިކަމަށ ނިހޔަތަށ ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.
ބޑެތި މައސަލަތައ ޙައލު ކުރުމުގައި ރައީސުލޖުމހޫރިއޔ ދެއވފައިވ ފުރިހަމަ އިރުޝދއި
އަދި މިމިނިސޓރީއަށ ދިމވެފައިވ ޮ
ލަފފުޅަށ

ޙއޞަ

ޝުކުރެއ

ދަނނަވަމެވެ.

މިދއިރ

މިހ

ފުޅކޮށ

ތަރައޤީކުރެވިފައިވަނީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ޞިނޢަތުގެ

އެއބރުލެއވުމއި އެކުގައި ކަމަށވތީ ،އެފަރތަށވެސ އިޚލސތެރިކަމއެކު ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢއަކީ ދިވެހިނނަކީ އަމނކަމއި ސުލޙަވެރިކަމއެކު ކުރިއަރ ތަރައޤީވުމުގެ ހެޔޮ ނަސީބއި ވިސނުނ
ބއެއކަމުގައި ﷲ ސުބުޙނަހޫވަތަޢލ މިނވަރު ކުރެއވުމެވެ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުނ ކުރިމަގުގައި ދިވެހިރއޖޭގެ އައު
ބފައިވ ަ
ލި ި
އުސ މިނތަކެއ ޙސިލވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއވށިއެވެ .އމީނ.
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ޖަދުވަލު
ރިޒޯޓުތައ

:1

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވ
ތަރައޤީކުރުމަށ

ޓޫރިސޓ

ކުއޔަށދީފައިވ

ރިޒޯޓއި،
ރަށރަށުގެ

ޓޫރިސޓ
ލީސ

ހޯލޑރައިޓސ އެހެނ ފަރތތަކަށ ބަދަލުކޮށފައިވ ރިޒޯޓއި ރަށރަށުގެ
މަޢުލޫމތު

76ސަފޙ
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

ޖަދުވަލު  :2އިޞލޚު ކުރެވޭ ގަވއިދުތައ

77ސަފޙ

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ޖަދުވަލު  :3ޤނޫނު ނަނބަރު ( 2/99ޓޫރިޒަމބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  7ވަނަ
މއދގެ ދަށުނ މުއދަތު  49އަހަރަށ އިތުރުކުރުމަށ ސޮއިކުރެވިފައިވ
އެޑެނޑަމުގެ މަޢުލޫމތު
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މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

ޖަދުވަލު  :4ކަރަނޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމތު
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އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ޖަދުވަލު  :5ސވޮޕ އުސޫލުގެ ދަށުނ ރަށ ކުއޔަށދޫކުރެވިފައިވ
ފަރތތަކ އެކު އެގރިމަނޓގައި ސޮއިކުރެވިފައިވ ފަރތތަކުގެ ތަފޞީލ

80ސަފޙ

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ޖަދުވަލު  :6ސެޓލމަނޓ އެގރިމެނޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރތތަކުގެ
ތަފޞީލ

81ސަފޙ

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ޖަދުވަލު  :7ޖޫރިމަނ ހިނގނެކަމަށ އެއބަސވުމުގައި ބަޔނކޮށ
އެގރިމެނޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރތތަކުގެ ތަފޞީލ

82ސަފޙ

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ޖަދުވަލު  :8ރއޖެއއި ރއޖެއިނ ބޭރުނ މުވައޒަފުނނަށ ދެވުނު
ތަމރީނުތައ

83ސަފޙ

މިނިސޓރީ އޮފ ޓޫރިޒަމ

އަހަރީ ރިޕޯޓ 2020

ޖަދުވަލު  2020 :9ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވ
ޓޫރިސޓ ފެސިލިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމތު

84ސަފޙ

