
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ 

 ވިޝަން 

މިނިސްޓް  ހާޞިލްކުރުމަކީ  ދަރަޖަ  ބެންޗްމާރކްއެއްެގ  ެގނައުމުަގއި  ތަރައްޤީ  ދެމެހެއްޓެނިިވ  ޓޫރިޒަމްެގ  ފަތުރުެވރިކަމަށް  އޮފް  ރީ 
އި، އާސާރުތަކާއި، ރަށްެވހިންެގ އެންމެ އަސާސީ  ޤުދުރަތީ ެވއްޓާމިއީ ހަމަ އެކަނި އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ފައިދާުވމުެގ އިތުރުން   .  ތަޞައްުވރެެވ

 .ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އެކުއެކީަގއި ކުރިއަރައިގެން ދާނެހެން ެގނެޭވ ތަރައްޤީއެކެެވ

އަޅުަގނޑު ޚިދުމަތުަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޮގތުން  މިދަނީމި    ފުރިހަމަ   އެންމެ   ކުރިއެރުުވމުަގއި   ފަތުރުެވރިކަން   ދެމެހެއްޓެނިިވ މެން 
 .ކުރިއަރުަވމުންނެވެ   ޮގތްތައް އެ  ހޯދައި،  ދިރާސާކޮށް އެކިތަންތަނުން   ދުނިޔޭެގ  މިސާލުތައް

 މިޝަން 

ފެންަވރު   ދިރިއުޅުމުެގ  ރައްޔަތުންެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އަކީ  މިޝަން  ތިމާެވއްޓާއި،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިޤްތިޞާދާއި،  ކުރިއެރުުވމަށްޓަކައި 

ދިެވހިންނަށް   އެންމެހާ  ޮގތުަގއި  ހަމަހަމަ  ފައިދާ  ކަންކަމުެގ  މި  ެގނުާވ،  ހަމަހަމަކަން  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި  ފައިދާތަކާއި  އިޖްތިމާޢީ 

ރުކޮށް، އަދި ޓޫރިޒަމްެގ ސަބަބުން ނުކުންނަ ނޭދެޭވ  ލިއްބައިދިނުމުެގ ޮގތުން މި އިންޑަސްޓްރީަގއި ދިެވހިން ތަމްސީލުަވމުންދާ ނިސްބަތް އިތު

 .ކަންކަން މަދުކޮށް، ދުނިޔޭެގ މާރކެޓްަގއި ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމްެގ ެވލިއު އިތުރު ކުރުމެެވ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ 

 ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  .1
 ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަތަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއްކަން ޔަޤީންކުރުން  .2
 ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ތަނަކީ ސަލާމަތީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމުގައިވުން  .3
 އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން .4
 މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ޔަޤީންކުރުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ   .5
 ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި އެކުވެރިކަމާއި، އޯގާތެރިކަން އިސްކުރުން  .6
 ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ނާޒުކު މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުން  .7
 ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ ފަސޭހައިން ފަހުމްވާނެފަދަ މަޢުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން  ޚިދުމަތް .8
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ 

 ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތައް  #
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

1 

 މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތް 
ން މެންދުރުފަހު   08:00ރަސްމީ ދުަވސް ދުަވހުެގ ހެނދުނު  އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަާވބު ދިނުން   މިނިސްޓްރީއަށް 

 އަށް ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަާވބުދެޭވނެ.  14:00
ފޮނުވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ލިޔެކިޔުންތައް    މިނިސްޓްރީއަށް 

 ބަލައިގަތުން 
މެންދުރުފަހު  ން  08:00ރަސްމީ ދުަވސް ދުަވހުެގ ހެނދުނު 

އަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުާވ ތަކެތި   14:00
 ބަލައިަގނެޭވނެ. 

ފަރާތްތަކުން   ފޮނުާވ    info@tourism.gov.mvއެކި  އަށް 
 އީމެއިލްތަކަށް ޖަާވބު ދިނުން 

)ތިނެއް(   03އަންނަ ރަސްމީ އީމެއިލް ފޮނުވާ ތާރީޚާއި ިވދިެގން  
   ދުަވސް ތެރޭަގއި އީމެއިލްެގ ޖަާވބު ފޮނުޭވނެ.

ޙަާވލުކުރެޭވ   ރައްދުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ސެކްޝަންތަކުން 
 ސިޓީ އަދި ލިޔެކިޔުންތައް އެފަރާތްތަކަށް ޙަާވލުކުރުން 

ން މެންދުރުފަހު   08:00ރަސްމީ ދުަވސް ދުަވހުެގ ހެނދުނު 
އި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ޑިސްޕެޗް  އަށް ސިޓީއާ 14:00
 ކުރެޭވނެ. 

  ކަމާބެހޭ  ރިސީްވކޮށް   މީހުން   މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އަންނަ 
 އެންުގން   ެވރިއަކަށް

މިނިޓް ތެރޭަގއި   3ނުވަތަ    2ޚިދުމަތް ހޯދަން އައުމުން 
 މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯއަށް އެންޭގނެ.

2 
ލިބިަގތުމުެގ ހައްޤުެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން މަޢުލޫމާތު  ހޯދައި    މަޢުލޫމާތު

 ޖަާވބު ފޮނުުވން  ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމުެގ
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤުެގ ޤާނޫނު" ަގއި ޖަާވބު  

ދުަވހުެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި    21ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
 .ޖަާވބު ފޮނުޭވނެ

3 
ހޯދުމުެގ  މާލިއްޔަތު ޤަާވއިދާއި އެއްޮގތަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި  ން ޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން މިނިސްޓްރީއަށް ހޯދަ

 އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރެޭވނެ. 

4 
ފަރާތްތަކުން   ބީލަންތަކަށް  އެކި  ބީލަންތައް  އިޢުލާންކޮށް  ހުށަހަޅާ 
 ބަލައިގަތުން 

މާލިއްޔަތު ޤަާވއިދާއި އެއްޮގތަށް ބީލަންތައް ބަލައިަގތުމުެގ  
 އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރެޭވނެ. 

 އެޗް އާރް ސެކްޝަން 

5 

ފޯމް  ަވޒީފާތަކާއި   އެޕްލިކޭޝަން  ޢިއުލާންތަކުެގ  ކުރާ  ުގޅިެގން 
 ބަލައިަގތުން. 

ޢިއުލާނުެގ ސުންަގޑި ހަމަުވމާއި ހަމައަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  
ބަލައިަގތުން އަދި ޢިއުލާނުަގއި އިންޓަރވިއު ބާއްާވނެ ކަމަށް  

ދީފައިާވ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި  
 ން. އިންޓަރިވއުެގ މަރުހަލާ ނިންމު

6 
ކުދިން   ޙާސިލްކުރާ  ތަޢުލީމު  ތަންތާ  ފަދަ  ޔުނިަވރސިޓީ  ކޮލެޖް، 
އީމެއިލްތަކަށް   ފޮނުާވ  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  ސާޭވކުރުންފަދަ 

 ޖަާވބުފޮނުުވން. 
 ދުަވސްތެރޭަގއި ޖަާވބެއް ފޮނުުވން   3އީމެއިލް ފޮނުވާތާ  

7 
ފަރާތްތަކަށް   ަވޒީފާއަދާކޮށްފައިާވ  ަވޒީފާަގއި  މިނިސްޓްރީަގއި 

ރިކުއެސްޓްތަކަށް   ފޮނުާވ  ހޯދުމަށް  ލިޔުން  އުޅުނުކަމުެގ 
 ޖަާވބުދިނުން. 

ދުަވސްތެރޭަގއި އެފަރާތަކަށް   03ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާތާ 
 ޖަާވބުފޮނުުވން. 

 އައިޓީ ސެކްޝަން 

mailto:info@tourism.gov.mv
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8 
ެވބްސައިޓް   މިނިސްޓްރީެގ 

https://www.tourism.gov.mv)/(    ުއާއްމ މެދުެވރިކޮށް 
 ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

  ދުަވހުން ދުަވހަށް ެވބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރަންޖެހޭ ފޯމުތަކާއި،
މަޢުލޫމާތު  ލާންތަކާއި އަދި މި  ނޫންެވސް ސަރކިއުލާތަކާއި، އިޢު

 ެވބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރެޭވނެ. 
 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 

9 

އުޞޫލުން   ޓޫރިޒަމްެގ  ބީލަމުެގ  ބިންތައް  ފަޅާއި  ފަޅު  ރަށްރަށާއި 
 ބޭނުމަށް ދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް 

ޚިދުމަތަށް އެދި  ށް ބީލަމުެގ ސުންަގޑި ހަމަުވމާއި ހަމައަ  -
 Application for The Purchaseމް: ހުށަހަޅާ ފޯ 

of Bidding Document 2021  Plot of land 
from Uninhabited Island 

 ބީލަމުެގ މުއްދަތުަގއި އިެވލުއޭޓްކޮށް ނިންމުން.  -

10 
ނަން   ބިންބިމުެގ  ހިއްކޭ  ފަޅުފަޅުަގއި  ކަނޑައެޅޭ  ފަތުރުެވރިކަމަށް 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުަގއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 
 ތެރޭަގއި  މަހުގެ  2-1 ހުށަހަޅާތާ   އެދި ޚިދުމަތަށް  -
 މެދުެވރިކޮށް  ސިޓީ -

11 
ކުރަންޖެހޭ   ދޫކުރުމުަގއި  ފަތުރުެވރިކަމަށް  ބިންބިން  ކައުންސިލް 

 މަސައްކަތް 
 ތެރޭަގއި   ދުަވހުެގ މަސް   1 ހުށަހަޅާތާ   އެދި ޚިދުމަތަށް  -
 މެދުެވރިކޮށް ސިޓީ  -

12 
ބިންބިމުެގ   ފަޅުފަޅާ  ރަށްރަށާއި  ކަނޑައެޅާފައިާވ  ފަތުރުެވރިކަމަށް 
ކަނޑައެޅުމުެގ   ޮގތުެގމަތިން  އެއްޮގތްާވ  ަގާވއިދާއި  ބައުންޑްރީ 

 މަސައްކަތް 

  ދުަވހުގެ  5 ބައުންޑްރީ ކަނޑައެޅުމަށް މެޕާއެކު ހުށަހަޅާތާ -
 ތެރޭަގއި 

 އެޓޭޗްކުރުމަށްފަހު( މެދުެވރިކޮށް )މެޕް   ސިޓީ -

13 
ފަތުރުެވރިކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅާ ބިންބިމުެގ ދަފްތަރު  

 ބެލެހެއްޓުން 
 ދުަވހަށް  ދުވަހުން  -
 ރެޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުން  -

14 

ޕްލޭންަގއިާވ   މާރސްޓަރ  އަދި  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓިޖިކް 
 ކުރުން.ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒްކުރުމާއި މޮނީޓަރ 

މަހުން ރިޕޯޓް ރައީސް   3ގަާވއިދުން މޮނީޓަރކުރުން ) -
 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން(

ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓްކޮށް   ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން -
 އީމެއިލްެގ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުުވން. 

 ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން 

15 

  ހުއްދަ   ތަކަށް  މަޝްރޫޢު  ދޫކުރެިވފައިވާ   ތަރައްޤީކުރުމަށް   އަލަށް
 ދޫކުރުން 

  
 ކޮންސެޕްޓް ބަލާ ފާސްކުރުން 1) 
 މޮބިލައިޒޭޝަން ޕަރމިޓް ދިނުން 2) 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން    ޑްރޮިވންގް   ޑީޓެއިލ3ް)  ފާސްކޮށް  ބަލާ 

 ޕަރމިޓް ދިނުން 

 
AP3 (1 ާދުަވސް 15  ފޯރމްލާތ 

(2 AP4  ާދުަވސް  07ފޯރމްލާތ 
(3 AP1  ާދުަވސ30ް   ފޯރމްލާތ 

16 
ހަދާ   ކުރާއަލަށް  ރިނޮޭވޓް  އަލިފާނުން    ރިޒޯޓުތަކާއި  ރިޒޯޓްތަކުަގއި 

ނިޒާމްތައް  އާލާތްތަކާއި      ފާހަަގކޮށްފައިވާ   ރައްކާތެރިކޮށްދޭ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއާއި ހިއްސާކުރުން ކުރެހުންތައް 

ދުަވސްތެރޭ    5އީމެއިލްެގ ޒަރިއްޔާއިން ކުރެހުންތައް ލިބޭތާ 
)ރަސްމީބަންދު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަށް ފޮނުުވން 

 ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި( 

17 

ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިާވ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް އަދި    ފަތުރުެވރިކަމުެގ
މެރީނާ  މިސިނާއަތުަގއި ރިޒޯޓު/ހޮޓާ/ޔޮޓް    އަށްެގންނަ ހިންަގމުންދާ 

ރޫޓިންގ  މަސައްކަތްތަކުެގ  އިންސްޕެކްޝަންތައް    ތަރައްީގެގ 
މިނިސްޓްރީއަށް ޑިެވލޮޕަރ  ނިމުމައްފަހު  ހުށަހަޅާ    )މަސައްކަތްތައް 

  ރިސޯޓުންއެދޭރިސޯޓުން އިންސްޕެކްޝަން ކުރިޔަށްެގންދިއުމަށް 

ތެރޭ  ދުަވސް   7ށް ނުަވތަ އިންސްޕެކްޝަނަށް އެދޭތާ ތާރީޙަ
 އިންސްޕެކްޝަނެއް ރޭުވން 

https://www.tourism.gov.mv)/
https://www.tourism.gov.mv)/
https://www.tourism.gov.mv)/


3 
 

 މިންަވރަކުން( 

18 
އިމްޕޯރޓް    ޓޫރިޒަމް ދެއްާވފައިާވ  ސަރުކާރުން  އިންޑަސްޓްރީއަށް 
އަދަދު    އިނާޔަތްތައް  ޑިއުޓީގެ  އިންެވސްޓްމެންޓް  ހޯދުމަށް 

 މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްއާއި ހިއްސާކުރުން 

ތެރޭ މޯލްޑިްވސް  ދުަވސް   3އީމެއިލްެގ ޒަރިއްޔާއިން ލިބޭތާ 
)ރަސްމީބަންދު   ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްއާއި ހިއްސާކުރުން

 ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި( 

19 

ެގސްޓްހައުސް    ޓޫރިސްޓް ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާއި،  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި، 
ކުއްޔަށްދޭ އޭރިއާރ    ހެދުމަށް  ލޭންޑް  ބިންބިމުެގ  ރަށްރަށާއި 

ލޭންޑް  ރަޖިސްޓްރީކުރު  ހުށައެޅުމުން  ރިޕޯޓް  ސަރޭވ  ލޭންޑް  މަށް، 
 އެންޑް ސަރޭވ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުުވން  

 
 

ލޭންޑް އެންޑް ސަރޭވ އޮތޯރިޓީއިން ފާސްކޮށްފައި ލޭންޑް ސަރޭވ  
ރަޖިސްޓަރ   އޭރިޔާ  ލޭންޑް  ފޮނުުވމުން،  މިނިސްޓރީއަށް  ރިޕޯޓް 

 ކޮށްދިނުން 

ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ލޭންޑް ސަރޭވ ރިޕޯޓް  ލޭންޑް އޭރިޔާ 
ދުަވސްތެރޭ ލޭންޑް އެންޑް ސަރޭވ އޮތޯރިޓީއާއި    5ހުށައެޅުމުން 

 ރިޕޯޓްތައް ފޮނުުވން 
 )ރަސްމީބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި( 

 
ލޭންޑް އެންޑް ސަރޭވ އޮތޯރިޓީއިން ފާސްކޮށްފައި ލޭންޑް  

ަވސްތެރޭ  ދު   5ސަރޭވ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާއި ހިއްސާކުރުމުން 
 ލޭންޑް އޭރިޔާ ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

 )ރަސްމީބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި(  
 އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކްޝަން 

20 
ހުށަހަޅާ    ފަތުރުެވރިކަމުެގ ތަންތަނުން  ކުއްޔަށްދީފައިާވ  ބޭނުމަށް 

 ަވޒަންކޮށް ހުއްދަދިނުން.  ކޯސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަންތައް
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ހުށަހަޅާތާ ޚިދުމަތަށް އެދި  

   AP-2 Form ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް:
(Application for Coastal Modification) 

21 

ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިާވ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް އަދި    ފަތުރުެވރިކަމުެގ
ރިޒޯޓު/ހޮޓާ/ޔޮޓް    މިސިނާއަތުަގއި  ހިންަގމުންދާ 

ކުރިއަށްެގންދާ ުގޅުންހުރި    މެރީނާ/ެގސްޓްހައުސްތަކުން  ތިމާެވއްޓާ 
އިންސްޕެކްޝަންތައް ރޫޓިންގ  މަސައްކަތްތައް  )  މަސައްކަތްތަކުެގ 

 ނިމުމައްފަހު ޑިެވލޮޕަރ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މިންަވރަކުން( 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ 

22 

މަށް ކުއްޔަށް ދީފައިާވ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް އަދި  ބޭނު  ފަތުރުެވރިކަމުެގ
ރިޒޯޓު/ހޮޓާ/ޔޮޓް    މިސިނާއަތުަގއި  ހިންަގމުންދާ 

ކެޑުމަށް ރުއްަގސް  ހުށަހަޅާ    މެރީނާ/ެގސްޓްހައުސްތަކުން 
)މިނިސްޓްރީއަށް  ދިނުން  ހުއްދަ  ަވޒަންކޮށް    ހުށަހެޅުންތައް 

 ރިކުއެސްޓްތައް ހުށަހަޅާ މިންަވރަކުން( 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ 

23 

ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިާވ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް އަދި    ފަތުރުެވރިކަމުެގ
ރިޒޯޓު/ހޮޓާ/ޔޮޓް    މިސިނާއަތުަގއި  ހިންަގމުންދާ 

ޕްލޭންތައް ަވޒަންކޮށް    މެރީނާ/ެގސްޓްހައުސްތަކުެގ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ 
ދިނުން   ހުށަހަޅާ ހުއްދަ  ރިކުއެސްޓްތައް    )މިނިސްޓްރީއަށް 

 މިންަވރަކުން( 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ 

24 
ުގޅިެގން    ފަތުރުެވރިކަމުެގ ތަންތަނާއި  ކުއްޔަށްދީފައިާވ  ބޭނުމަށް 

ތިމާެވށްޓައީ ބަލައި    ހުށަހަޅާ  ޝަކުާވ/މައްސަލަތައް  ުގޅުންހުރި 
 ފިޔަަވޅުއެޅުން.  އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނަށްފިޔަަވޅު  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )މައްސަލައިގެ  21މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ 
 ބާވަތަށް ބެލުމަށްފަހު(

 ޔުނިޓް  ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް 
 ދުަވސް 7-14 ބައިތިއްބާ ތަންތަނުެގ އިންސްޕެކްޓް ކުރުން  ފަތުރުެވރިން  25



4 
 

 އިންސްޕެކްޓްކުރުމުެގ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެުވމުން އޮޕަރޭޓަރ  

26 
ފަ  19-ކޮިވޑް ުގޅިެގން  ޚިދުމަތްދޭތަންތަނަށް    ރުެވރިންނަށް ތު އާއި 

 ދޫކުރެޭވ ރީއޯޕަނިންގ ހުއްދަ ދޫކުރުން 
 ދުަވސް  5-7

އެސް އޯޕީ ފާސްކުރުމަށްފަހު އިންސްޕެކްޝަންކޮށް ރިޕޯޓް  
 ލިބުމުން 

27 
 ދުަވސް 7-14 ފަތުރުެވރިން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުެގ އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 

 އޮޕަރޭޓަރ އިންސްޕެކްޓްކުރުމުެގ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެުވމުން 
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

28 

ޓޫރިސްޓުން    ޓޫރިސްޓް ހައުސް،  ެގސްޓް  ހޮޓެލް،  ރިސޯޓް، 
ފީނުމުެގ     ބައިތިއްބާ ހިންާގއުޅަނދުފަހަރު،  މަރުކަޒުތައް    ިވޔަފާރި 

މިމިނިސްޓްރީަގއި  މެރީނާ  ޔޮޓް  އަދި  އެޖެންސީ  ޓްރެަވލް    އަދި 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަ ދޫކުރުން 

 އެޕްލިކޭޝަންެގ ލިޔެކިޔުން ހަމަުވމުން 
  3އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ލިބުމުން )ރިޕޯޓް ލިބޭތާ 

 ދުަވސްތެރޭަގއި ލައިސަންސް ދޫކުރުން( 

29 

ތެރެއިން  ތަންތަނުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  މިނިސްޓްރީަގއި    ފަތުރުެވރިންނަށް 
  ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ތަންތަން )ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ެގސްޓް 

ޑައިްވ   އެޖެންސީ،  ޓްރެަވލް  އުޅަނދުފަހަރު،  ޓޫރިސްޓް  ހައުސް، 
މެރީނާ( ޤަާވއިދުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި މިތަންތަނުެގ    ސްކޫލް، ޔޮޓް

 މައުލޫމާތު ޤަާވއިދުން ބެލެހެއްޓުން.  ރީތަކުގެ ރަޖިސްޓަ

ރެޖިސްޓަރ ކުރެިވފައިާވ ތަންތަނުެގ މަޢުލޫމާތު ެވބްސައިޓުން  
އަދި ރިކޯޑްތަށް ދުަވހުން ދުވަހުން އަދާހަމަކުރުން. އަދި ކަމާބެހޭ  

 ުވޒާރާތަކަށް އެންުގން. 

30 
އުޅަނދުގެ  ޓޫރިސްޓް  ބޭރުެގ  އަދި    ރާއްޖެއިން  ޕާރމިޓް  ކުރޫސިން 

 ޗާޓަރ ލައިސަންސް ދޫކުރުން 
 ދުަވހުެގތެރޭަގއި ޖަާވބުދިނުން  05ހުށަހަޅާތާ އެޕްލިކޭޝަން -

31 
ދޫކުރެިވފައިާވ    ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތަށް ފަތުރުެވރިކަމަށް 

 ތަންތަނުެގ އެނދުެގ އަދަދު އިތުރުކޮށްދިނުން. 
 ހަމަުވމުން އެޕްލިކޭޝަންެގ ލިޔެކިޔުން  

  3އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ލިބުމުން )ރިޕޯޓް ލިބޭތާ 
 ދުަވސްތެރޭަގއި ލައިސަންސް ދޫކުރުން( 

32 
ކުރަންޖެހޭ   ޓޫރިސްޓް ަގއިޑްކަމުެގ ފާސްދޫކުރުމާއި އެކަމާއި ުގޅިެގން

 ކަންތައްތައް ކުރުން.
 )ޑީ.އެން.އާރުން.ކާޑު ޕްރިންޓްކުރުމަށްފަހު ލިބުމުން(   ދުަވސް 5

33 
ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  ކައިެވނިކޮށްދޭ  ރަމްޒީ  ހުއްދަ    ފަތުރުެވރިންެގ 

 ދޫކުރުން 
 ދުަވސް  3

 ދުަވސް  5 ސްޓްރާޓަރ އުސޫލުން ރިސޯޓްތަކުެގ ކޮޓަރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން  34

 ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 

35 
އަޅަންޖެހޭ    ރައްކާތެރިކަމުެގ އަޅާފައިވޭތޯ  ޮގތުން  ފިޔަަވޅުތައް 

 ހިންާގ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. ބެލުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޝަންތައް 
 ދުަވހަށް   ދުވަހުން

36 

ލިބިއްޖެ    ެގއްލުން ދެނިިވ ޙާދިޡާއެއް މެދުެވރިެވއްޖެ ކަމުެގ އިންޒާރު
ހަރަކާތްތެރިާވ   ސިނާއަތްަގއި  ފަތުރުެވރިކަމުެގ  އެކަން  ހިނދު، 

ޙިދުމަތް    އެންމެހާ ފަތުރުެވރިންނަށް  އަންާގ،  ފަރާތްތަކަށް 
މިނިސްޓްރީަގއި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައިާވ އެންމެހާ    ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ފޯކަލް ހިމެނޭނެހެން    ތަންތަނުެގ  މަޢުލޫމާތު  ޕޮއިންޓުންެގ 
 އަޕްޑޭޓްކުރުން.  ޑޭޓާބޭސްއެއް އެކުލަަވއިލައި، ޤަާވއިދުން

 ދުަވހަށް   ދުވަހުން

37 
މިނިސްޓްރީަގއި ފަތުރުެވރިކަ ދިނުމަށް  ޙިދުމަތް  ރެޖިސްޓްރީ    މުެގ 

ޕްލޭންތައް  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ތަންތަނުެގ    ކުރެިވފައިާވ 
 ދުަވހަށް   ދުވަހުން



5 
 

 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  ޗެކްކޮށް،
 ލީގަލް ސެކްޝަން 

38 

ރިޒޯޓުތައް    ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް 
ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ހޯލްޑްރައިޓްސް    ތަރައްޤީކުރުމަށް  ލީސް  ރަށްރަށުެގ 

ކުރަންޖެހޭ ބަދަލުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްތައް    އެހެން 
 ކުރުން. 

 ދުަވސް  45 - 14

39 

ރިޒޯޓް،  ޓްރެއިނިންްގ  ހޮޓާ،  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓް،    ޓޫރިސްޓް 

ހޮޓަލުެގ   ސިޓީ  އަދި  ހޮޓާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޓްރާންސިޓް  ޮގތުަގއި 
ލުއިޮގތްތައް    ކުއްޔަށްދީފައިާވ ނިންމުމަށް  ތަރައްޤީކޮށް  ތަންތަން 

ލީސް  އެްގރިމެންޓްތަކަށްެގނެޭވ    ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 
 އިޞްލާޙުތަކުަގއި ސޮއިކުރުން. 

 ދުަވސް  14 - 07

40 

މެދުެވރިެވެގން ސަރުކާރުެގ އެކި ސަބަބުތައް  ރަށް    ތަފާތު  ބޭނުމަށް 
ކުއްޔަށްދޫކުރެިވފައިވާ ނެުގމަ ރަށް  ދަށުން  އުސޫލުެގ    ށްފަހު ސްޮވޕް 

 ފަރާތްތަކާ އެކު އެްގރިމަންޓްަގއި ސޮއިކުރުން. 

ދަތިކަމެކެެވ. އެހެނީ،   މި ކަމުަގއި ހޭދަާވނެ ދުަވހެއް ބުނުމަކީ
ުވޒާރާތަކުން   ރަށް ބަދަލުކުރުމުެގ އުސޫލަކީ ސަރުކާރުެގ އެކި

 ށް ނިންމާނިންމުންތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮ  ނިންމަންޖެހޭ

 ކަމަކަށްވާތީއެެވ. 

41 

ކޯޓަށް ުގޅިެގން  ރަށްރަށާއި  ހުށަހެޅޭ    ކުއްޔަށްދީފައިާވ 
ޮގތުން   ހައްލުކުރުމުެގ  މައްސަލަތައް  އެ  މައްސަލަތަކުަގއި، 

 އެްގރިމެންޓުަގއި ސޮއިކުރުން   ސެޓްލްމަންޓް

ދަތިކަމެކެެވ. އެހެނީ،   ބުނުމަކީމި ކަމުަގއި ހޭދަާވނެ ދުވަހެއް 
ުވޒާރާތަކުން   ރަށް ބަދަލުކުރުމުެގ އުސޫލަކީ ސަރުކާރުެގ އެކި

 ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާ

 ކަމަކަށްވާތީއެެވ. 

42 
ބިމު ރިޒޯޓުތަކުން  ހިނަގމުންދާ  ދެއްކިފައިނުާވ  ކުލި  ކުލީެގ    ބިމު 

ބަހައިލައިެގން ޮގތުަގއި   އަދަދު  ޖޫރިމަނާ  ފައިސާއާއި    ދައްކަންޖެހޭ 

 ދެއްކުމަށް އެއްބަސްުވމެއްަގއި ސޮއިކުރުން. 
 ދުަވސް  60 - 30

ސެކްޝަން   ފައިނޭންސް  

43 

މާލިއްޔަތު ަގވާޢިދާއި އެއްޮގތަށް އޮފީހުން އެކިފަރާތްތަކަށް   އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން 
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފުރިހަމަ ބިލް/ އިންޮވއިސް  

ދުަވހުެގ ތެރޭ އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް   7ލިބުމުން 
 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޑޮކިއުމަންޓް ފޮނުުވން 

 ރިސޯސަސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން  

44 
ޕްރީ އޮޕަނިންގ ކޯޓާ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން އެޕްލިކޭޝަން )ފޯމް  

 (PN-Form 1ނަންބަރު
 

 ދުަވސް )ރަސްމީބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި( 3-7

45 
)ފޯމް   އެޕްލިކޭޝަން  އޮބްޖެކްޝަން  ނޯ  އިންޓަރން  ފޮރިން 

 ދުަވސް )ރަސްމީބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި(  FI Form 1) 7ނަންބަރު 

 ދުަވސް )ރަސްމީބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި(  7 އެޕްލިކޭޝަން ފޯ ކޯޕަރޭޓް ރެޒިޑެންޓް މޯލްޑިވްސް 46
 ސެކްޝަން   ރިސަރޗް   އެންޑް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 ދުަވސް )ރަސްމީބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި( 7-3 ތަފާސްހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުުވން  ފަތުރުެވރިކަމާ ުގޅުންހުރި 47
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 ގުޅޭނެގޮތް 

ހުޅުިވފައި   ޓޫރިޒަމް  އޮފް  ހެނދުނު  މިނިސްޓްރީ  މެންދުރު    08:00ހުންނާނީ  ތިރީަގއިމިާވ    14:00އިން  ަގޑީގައި  ރަސްމީ  އަށެެވ. 

 ނަމްބަރުތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ުގޅޭނެއެެވ. 

 ސެކްޝަން 
ގުޅޭނެ  
 ނަމްބަރު 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ފްރަންޓް އޮފީސް 
3022207 
3022200 

info@tourism.gov.mv 

 މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯ 
3022206 
3022239 
3022276 

bureau@tourism.gov.mv 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 
3022223 
3022248 
3022238 

admin@tourism.gov.mv 

 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން 
3022260 
3022262 

finance@tourism.gov.mv 

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަން 
3022225 
3022226 

hr@tourism.gov.mv 

 އައިޓީ ސެކްޝަން 
3022230 
3022234 

it@tourism.gov.mv 

 ލީގަލް ސެކްޝަން 

3022299 
3022254 
3022268 
3022209 
3022286 
3022270 

legal@tourism.gov.mv 

 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 
3022266 
3022224 
3022267 

planning@tourism.gov.mv 

 ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން 
3022232 
3022283 

ds@tourism.gov.mv 

 އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކްޝަން 
3022288 
3022236 

es@tourism.gov.mv 

 iihr@tourism.gov.mv 3022252އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  

mailto:info@tourism.gov.mv
mailto:bureau@tourism.gov.mv
mailto:admin@tourism.gov.mv
mailto:finance@tourism.gov.mv
mailto:hr@tourism.gov.mv
mailto:it@tourism.gov.mv
mailto:legal@tourism.gov.mv
mailto:planning@tourism.gov.mv
mailto:ds@tourism.gov.mv
mailto:es@tourism.gov.mv
mailto:iihr@tourism.gov.mv
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 3022245 ސެކްޝަން 

 ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަން 

3022240 
3022278 
3022243 
3022285 
3022224 

qa@tourism.gov.mv 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 
3022241 
3022246 
3022242 

rs@tourism.gov.mv 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަން 
3022216 
3022250 
3022235 

stat@tourism.gov.mv 

 dmu@tourism.gov.mv  3022229 ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 

 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި ސިޓުއޭޝަން މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް   19-ކޮވިޑް 
7223131 
9423131 

smu@tourism.gov.mv 

 އެއަރޕޯޓް ޓޫރިސްޓް ހެލްޕްޑެސްކް 
7223131 
9423131 

helpdesk@tourism.gov.mv 

 

ޝަކުާވ ސާފުކުރެއްުވމާއި  މަޢުލޫމާތު  އިތުރުން،  ވަނީ    (www.gov.mv)  ހުށަހެޅުން  މީެގ  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގ  މެދުެވރިކޮށް 

 ހުޅުާވލެިވފައެެވ.  

mailto:qa@tourism.gov.mv
mailto:rs@tourism.gov.mv
mailto:stat@tourism.gov.mv
mailto:dmu@tourism.gov.mv
mailto:smu@tourism.gov.mv
http://www.gov.mv/

