
 
 

1 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

ނޑާއި  ެއްއގަމާއި، ރާއްޖޭގެ .1  ޤައުމީ  ޭބނުންވާ ކުިރއެރުވުމަށް ދާއިރާތައް ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ މަދަނީ ކަ
 .ހިންގުން ަކނޑަައޅައި ސިާޔސަތުތައް ޤައުމީ އެަކމާގުޅޭ އެކުަލވާލަިއ، ތަޞައްވުރު

ނޑުގެ ރާއްޖޭގެ .2  ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބަނދަރުތައް ވަިއގެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކާއި ވިޔަފާރި  ކަ
ނޑަެއޅުމާިއ، ސިޔާސަތުތައް  އެ  ޚިދުމަތްތަކާއި، ދެވޭ ބަނދަރުތަކުން ވަިއގެ ސަރަޙައްދީ ކަ
ނަޑއެޅުން ިސޔާސަތުތައް ކުރިެއރުވުމުގެ ިވޔަފާރި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ  .ކަ

ނާޑއި، އެްއގަމާިއ، ރާއްޖޭގެ .3  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރަށް ަވއިގެ  މަދަނީ ކަ
 .ދިނުން ލަފާ ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ އިތަންފީޒުކުރުމުގަ  އެކުަލވައިަލއި މަޝްރޫޢުތައް

ނާޑއި  ެއްއގަމާއި، ރާއްޖޭގެ .4  ބޯޓުފަހަރުން ބޭރުދަތުރުކުރާ ދާއިާރއާިއ، ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ މަދަނީ ކަ
 .ަމސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ުފރުޞަތުތައް ވަޒީފާގެ ހުރި ދިވެހިންނަށް

ނާޑއި ެއްއގަމާއި، ރާއްޖޭގެ .5  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  މީހުން އިންދާއިރާ ދަތުރުފަތުރުގެ ވަިއގެ މަދަނީ ކަ
ނޑުަތއް ނޑައެޅުން މިންގަ  .ކަ

ނޑުދަތުރުކުރާ .6 ނޑުގެ ުއޅަނދުފަހަރުން ކަ  ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ކަންކަން ެގްއލުންވާފަދަ ތިމާެވއްޓަށް ކަ
 .ވިލަރެްސކުރުން އެންމެހައިކަންކަން އެޅުުމގެ  ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަންޖެހޭ

ނޑާިއ، އެްއގަމާިއ، ރާއްޖޭގެ .7  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް ދާއިާރއިން ދަތުރުފަތުުރގެ ވަިއގެ މަދަނީ ކަ
 .ޤާއިމުކުރުން ިނޒާމެއް ޙާޞިލްކުރެވޭފަދަ މަޤްޞަދުތައް ބޭނުންވާ ޙާޞިލުކުރަން

ނާޑއި، ެއްއގަމާއި، ރާއްޖޭގެ .8  މުޢާހަދާތަކާއި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދާއިރާއިން ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ މަދަނީ ކަ
 ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ދަށުން އެއްަބސްވުންތަުކގެ މުޢާހަދާތަކާއި ަބއިވެިރވުމާއި، އެއްބަްސވުންތަުކގައި

 .ުކރުން ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ

 ހޭ ެއއްބަސްވާންޖެ ގޮތުން  ގުޅާލުމުގެ  ާދއިރާިއން ދަތުރުފަތުރުގެ ޤައުމުތަާކެއކު ދޭދޭ ރާއްޖެއާއި  .9
 ދަށުން  ެއއްބަްސވުންތަކުގެ އެފަދަ ތަމްސީލްކުރުމާއި، ސަރުކާރު ިދވެހި އެއްބަްސވުންތަުކގައި
 .ފުރިހަމަކުރުން ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ނާޑއި، އެްއގަމާިއ، .11  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ޤައުމުތަކާިއ، އެކި ދާއިރާިއން ދަތުރުފަތުރުގެ ވަިއގެ ކަ
 އެފަރާތްތަކުން  އިތުރުކުރުމާިއ، ެއއްބާރުލުން ބަދަހިކޮށް ގުޅުން ފަރާތްތަކާ އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ،

 .ވިލަރެސްކުރުން ކަންކަން ހޯދުމާބެހޭ އެހީތެރިކަން
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ނޑާިއ، ެއއްގަާމއި، ރާއްޖޭގެ .11  ސަލާމަތާއި އަީލަގއި ހާދިސާތަކުގެ ދިމާވާ ދަތުރުފަތުރުގައި ވައިގެ މަދަނީ ކަ
 ކަންކަމުގެ އެަފދަ ބަދަލުތައްގެނައުމާިއ، ގެންނަންޖެހޭ ނިޒާމަށް ރުގެދަތުުރފަތު ގޮތުން ރައްކާތެރިކަުމގެ

 .ޢާންމުކުރުން މަޢުލޫމާތު

ނޑު ރާއްޖޭަގއި .12  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ  މަރާމާތުކޮށް ބަނުމާއި، ފަހަރު  އުޅަނދު ކުރާ ދަތުރުފަތުރު ކަ
ނޑުަތއް ނޑައެޅުން މިންގަ  .ކަ

 ކަންކަން  ކުިރއެރުވުާމގުޅޭ ތަރައްޤީކޮށް، އިންޑަސްްޓރީ ޝިޕިްނގ ާރއްޖޭގެ ގޮެތްއގައި ދެމެހެއްޓެނިވި .13
 .ކުރުން

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައް ހިންަގންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ގުިޅގެން، މަސައްކަތްަތކާ މިނިސްޓްރީގެ .14

ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންްޑ 
 .ދަށުންެނވެ ސިވިލްޭއިވއޭޝަނުގެ 

 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް  .1

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީ .2

 މަސައްކަތްތައް  އެއަރޕޯޓްސްގެ  ރީޖަނަލް 

 ހިންގަިއ، ބަނދަރުތައް ވަިއގެ ހިންގާ ސަރުާކރުން ތެރެއިން ަބނދަރުތަކުގެ ވަިއގެ ސަރަޙައްދީ ރާއްޖޭގެ .1
 .ބެލެހެއްޓުން

 ސަރވިްސގެ  ރެސްކިޔު  އެންޑް ފަޔަރ ދޭންޖެހޭ ބަނދަރުތަކުަގއި ވަިއގެ ސަރަޙައްދީ  ހިންގާ ސަރުކާރުން .2
 .ދިނުން ޚިދުމަތް

 ނިޔަމިކަމާބެހޭ މުވާޞަލާތާއި، ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރަށް ބަނދަރުތަކުގަިއ، ަވއިގެ ސަރަޙައްދީ ރާއްޖޭގެ .3
 .ާޤއިމުކުރުން ވަޞީލަތްތައް

ނަޑއަަޅއި، ގުިޅގެން އިދާރާތަކާ ަކމާބެހޭ މިންަގނޑުތައް ިހންގުމުގެ ެއއަރޕޯޓްތައް ރާއްޖޭަގއި .4  ކަ

ނޑުަތކާ އެ ހިންގަމުންގެންަދނީ އެއަރޕޯޓްަތއް  .ބެލުން ެއއްގޮަތއްތޯ މިންގަ

 މަސައްކަތްތައް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  6ގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީގެ ޤާނޫނު( ) 2116/3ނޫނު ނަންބަރު ޤާ

މަަސއްކަތްަތކުގެ ގޮތުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއާވ ކަންތައްތައް ތިީރގަިއ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެދަށުން 
 .މިވަނީެއވެ 
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 އެކަަށއަޅާ  ސަރުކާުރން ކުރިއެުރވުމަށް ތަަރއްޤީކޮށް  ދާއިރާ ދަތުރުަފތުރުގެ ަކނޑު ،އެްއގަމާއި  .1
 .މަސައްކަތްކުރުން ކުރިއެުރވުމަށް ސިޔާސަތުތައް އެފަދަ ވިލަރެސްކޮްށ، ސިޔާސަތުތައް

ނޑު ،އެްއގަމާއި  .2  .ހިންގުން ހަދައި ގަާވއިދު ގޮތުން ރަްއކާތެރިކަމާެބހޭ ސަލާމަތާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ކަ

 .ދޫކުރުން ލައިސަންސްތައް ދޫުކރަންޖެހޭ ގޮތުން ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ދަތުރުފަތުުރގެ ަކނޑު އެްއގަމާއި .3

ނޑުަގއި ،އެްއގަމާއި  .4  ދަފްތަރު  އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ރަޖިސްްޓރީކުރުމާއި، ނދުފަހަރުއުޅަ ދުްއވާ ކަ
ނޑުތައް ސަލާމަތީ ތިބެންޖެހޭ ފަޅުވެރިން ުއޅަނދުފަހަރުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި،  .ަކނަޑއެުޅން މިންގަ

 .ބެލެހެއްޓުން ދަފްތަރު ރަހުނާބެހޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ރަހުނު އުޅަނދުފަހަރުގެ ުދއްވާ ަކނުޑގައި އެްއގަމާއި .5

 އިންޖީނުނުލާއެއްެޗހި  އެްއޗެްއސާއި އިންޖީނުލީ ަމގުމަތީަގއި ހިނގަިއއުޅުމާއި މީހުން މަގުމަތީގައި  .6
 .ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ޤާނޫނާ ކަމާބެހޭ ކަންކަން ދުއްވުުމގެ

ނުޑަގއި  ެއްއގަމާއި ފީނަަގިއގެން އަތުން ޢާންމުންގެ .7  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ އުޅަނދުފަހަރުން ދުއްވާ  ކަ
ނޑަައޅާ ުވޒާރާިއން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ނޑުަތކާ ކަ  އިންތިޒާމުކޮށް  ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮްތވާ މިންގަ
 .ބެލެހެއްޓުން

 ދުްއވާ  ަކނޑުަގއި ދިނުމާިއ، ސެޓްފިކެޓް ރޯޑްވާރދިނަސް  ދޭންޖެހޭ އުޅަނދުަތކަށް ުދއްވާ  އެްއގަމުަގއި .8
 މިކަންކަމާގުޅޭ  ދިނުމާއި، ސެޓްފިކެޓް ސްޓެިޓުއޓަރީ ސެޓްފިކެޓާއި ސަލާމަތީ ހޭދޭންޖެ އުޅަނދުފަހަރަށް

 .ވިލަރެްސކުރުން ކަންކަން އެންމެހައި

 ދޭންޖެހޭ  އެފަރާތްަތކަށް އިމްތިޙާނުކުރުމާއި، ފަރާތްތައް ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ަކނުޑގެ ،އެްއގަމާއި  .9
 .ދިނުން ލައިސަންސް

 ާއއި " ކޮމްޕީެޓންސީ އޮފް ސެޓްފިކެޓް" ދޭންޖެހޭ ދިވެހިންނަށް ަވޒީފާއަދާުކރާ އާގުބޯޓްފަހަރުަގއި .11
 އަޅަންޖެހޭ ގުިޅެގން ސެޓްފިކެޓްތަކާ ިމފަދަ ދޫކުރުާމއި،" ސެޓްފިކެޓް ޑިްސޗާރޖް ކޮންޓިނުއަސް "

 .އެޅުން ފިޔަވަޅުަތއް

ނޑުަގއި އެްއގަމާއި .11  އާލާތްތަާކއި  ހުންނަންޖެހޭ  އުަޅނދުފަހަރުގައި އެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ދުްއވާ  ކަ
 ކެޓަގަރީަތއް  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  އުޅަނދުފަހަރުން ސާރވޭކުރުމާިއ، އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ސާމާނުތައް
ނަޑއެޅުން  .ކަ

ނުޑަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ .12 ނުޑގެ  އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ާރއްެޖއިން އުޅަނދުފަހަރާއި، ދުއްވާ ކަ  ކަ
 .ވިލަރެްސކުރުން ބަލަހައްޓައި މަސަްއކަތް ލްކުރުމުގެކޮންޓްރޯ ޕޯރޓްސްޓޭޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ
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 ޚިދުމަތްދިނުމާއި، ނެވިގޭޝަްނގެ ކޯސްޓަލް ޚިދުމަތާއި، ޕައިލޮޓޭްޖގެ ބަނދަރުތަކުގައި ިވޔަފާރި ރާއްޖޭގެ .13
 .ވިލަރެސްކުރުން ކަންތައްތައް ސަރވިސްގެ  މެރީން  ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ ބަނދަރުތަކުން ވިޔަފާރި

ނޑުގެ ރާއްޖޭގެ .14 ނޑާއި ހިންގާ ސަރަަޙއްދުގައި ކަ  ރެސްކިއު  އެންޑް ސާރޗް ދަތުރުފަތުރުގެ ވަިއގެ  ކަ
 .ވިލަރެސްކުރުން އެކަްނކަން އެހީތެރިވުމާއި، ހަރުދަނާކުރުމަށް އޮޕަރޭޝަންތައް

ނޑުގެ ރާއްޖޭަގއި .15 ނޑުތައް ހުންނަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބަންނަ އުޅަނދު  ކަ  ަކނޑަެއޅުމާއި، މިންގަ
ނޑުަތއް މަރާމާތުކުރުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ނޑަެއޅުމާއި، މިންގަ  އެއްގަާމއި  އެތެރެުކރާ ރާއްޖެއަށް ކަ

ނުޑގެ ނުޑތައް ޤަބޫލުކުރާނެ މާަވޑިކަން ުއޅަނދުފަހަރުގެ ކަ ނޑައަަޅއި މިންގަ  .ބެލެހެއްޓުން ކަ

ނޑުަގއި އެްއގަމާއި .16  އެކްިސޑެންޓްަތއް  ހާދިސާަތކާއި އެިކއެކި ދިމާވާ ުއޅަނދުފަހަރަށް ދުްއވާ ކަ
 އަޅަންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި، ފަރާތްތަކަށް ކަާމބެހޭ ސަރުކާރުގެ ގޮތުން ކަންަކމާބެހޭ އެފަދަ ،ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި

 .އެޅުން ފިޔަވަޅުަތއް

 އަދި  ބޮއި ލައިޓާިއ، ނެިވގޭޝަން ލައިޓާިއ، ޓްރެފިކް ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރަށް ަކނުޑގެ އެްއގަމާއި .17
 ނިޒާމެއް ބެލެހެްއޓޭނެ އެތަކެތި ގޮެތއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި ޤާއިމުކޮްށ، ެއިއޑްތައް ނެވިގޭޝަން މިނޫންވެސް

 .ވިލަރެްސުކރުން ެއކަންކަން ރާވަިއ،

ނޑު އެްއގަމާއި .18  ކޮމިޝަންތަކާއި، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަްލައޤްވާމީ ކަންކަމުގައި ގުޅޭ ދަތުރުފަތުރާ ކަ
 ފަރާތްތަކުގެ  އެަފދަ ތަމްސީލުކުރުމާއި، ިދވެހިރާއްޖެ ކޮމިޓީތަުކގައި އަދި ޔޫނިއަންތަާކއި ޖަމްޢިއްޔަތަކާިއ،

 .ވިލަރެްސކުރުން ޮގތެއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި ޙަރަކާތްތައް

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި ފެންވަރުގައި ސަރަހައްދީ  ފެންވަރުގައާިއ، ޤައުމީ ގުިޅެގން ޙަރަކާތްަތކާ އޮތޯރިޓީގެ .19
 .ދިނުން އެއްބާރުލުން ކަންކަމަށް އެަފދަ ރުމާިއ،ވިލަރެސްކު ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ފެންވަރުަގއި

ނޑު އެްއގަމާއި .21  ތަޙުޤީގުތަކާިއ، ދިރާސާތަާކއި، ހޯދުންތަކާއި، ދާއިާރގެ ދަތުުރފަތުރުގެ ކަ
 އެކުލަަވއިލައި  ރިޕޯޓްތައް ލަންޖެހޭެއކުލަަވއި މިކަންކަމާުގޅިގެން އެއްކުރުާމއި، ތަފާސްހިސާބުތައް

 .ޝާއިޢުކުރުން

 ކަންކަން  އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޢާންމު ދާއިރާއިންެދވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ަކނޑު އެްއގަމާއި .21
 .ވިލަރެސްކުރުން

 .ހިންގުން ކަންކަން ފެސިލިީޓތަކާބެހޭ ޕޯރޓް ބަނދަރުތަކާއި، ިވޔަފާރި ަކނުޑގެ ރާއްޖޭގެ .22

 އިތުރުން  ކަންަތއްަތކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަިކވަިކންވަނަ މާއްދާގައި  6 ގެ 2116/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .23
ނޑު  ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ  ކުރަން މިނިސްޓްރީން ޤާނޫނަކުން އެހެން ގުޭޅގޮތުން ކަންަކމާ ދަތުރުފަތުުރގެ ކަ

 .ކުރުން ކަންތައްތައް
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 ބާރުތައް  ލިބިގެންވާ އޮތޯރިޓީއަށް ދަށުން ގެ  2116/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގޮތެއްަގއި، ޢާންމު .24
 ެއކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ، އަދާުކރުމަށްޓަކައި ސްއޫލިްއޔަތުތައްމަ އަދި  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

 .ކުރުން ކަންކަން އެންމެހައި ެއކަމާގުޅޭ ނުވަތަ މަގުފަހިކުރާ

_____________________ 
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