
 
 

1 

 

 އާ ގުޅ  ( ސިޓ2021ީޑިސެްނބަރު  15) CBO(PAR)-1/85/2021/472ރު ނަންބަ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އ ވިއ ޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

ދަތުރުފަތުުރެގ ދާއިރާތައް ކުިރއެުރވުމަށް ބ ނުންވާ ޤައުމީ ރާއްޖ ގެ އެްއގަމާިއ، ކަނާޑިއ މަދަނީ ވައިގެ  .1
 .ތަޞައްވުރު އެކުަލވާލަިއ، އެަކމާގުޅ  ޤައުމީ ސިާޔސަތުތައް ަކނޑައަަޅއި ވިލަރެްސކުރުން

 ބަނދަރުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ވަިއގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމާބެހ  ސިޔާސަތުަތްއ ރާއްޖ ގެ ކަނުޑގެ ވިޔަފާރި .2
ުރވުމުގެ ސިޔާސަތުަތްއ ކުރިއެއް ޚިދުމަތްތަ ދ ބަނދަރުތަކުން  ސަރަޙައްދީ ވަިއގެ ،ކަނޑައެޅުާމއި

 .ކަނޑައެޅުން

 .ރާއްޖ ގެ ކަނޑުގެ ވިޔަފާރި ަބނދަރުތަކާއި ޕޯރޓް ފެސިލިޓީތައް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން .3

ރާއްޖ ަގއި ެއއަރޕޯޓްތައް ިހންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް ަކމާބެހ  އިދާރާތަކާ ގުިޅގެްނ ކަނޑަައޅަިއ،  .4
 .ަތއް ހިންގަމުންގެންަދނީ އެ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮަތއްތޯ ބެލުންއެއަރޕޯޓް

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަިޝޕްގެ ދަށުން ރާއްޖ ަގއި ތަަރއްޤީކޮށްފަިއވާ ެއއަރޕޯޓްަތއް އެއްބަްސވުމާ  .5
 ކުރުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހ  ކަންކަން ކުރުން.އެްއގޮތަށް ހިނގަމުންދާކަން ަކށަވަރު

ެއްއގަމާއި، ކަނާޑއި، މަދަނީ ވަިއގެ ދަތުުރފަތުރަށް ބ ނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ރާއްޖ ގެ  .6
 .މަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވައިަލއި ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުން

ވިޔަުނދިނުމަށްޓަކައި، ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ކަނޑުގެ ތިމާވެއްޓަށް ެގއްލުންވާފަދަ ކަންކަން  .7
 .އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމެގ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެްސކުރުން

 .ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ރާއްޖ ގެ ޝިޕިންގ އިންަޑސްޓްރީ ތަރައްޤީކޮށް، ކުިރއެުރވުމާގުޅ  ަކންކަން ކުރުން .8

އާިއ، ބ ރުދަތުރުކުާރ ބޯޓުފަހަރުން ރާއްޖ ގެ އެްއގަމާިއ ކަނާޑިއ މަދަނީ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުުރގެ ދާއިރާ  .9
 .ދިވެހިންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ުފރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން

ރާއްޖ ގެ އެްއގަމާިއ ކަނާޑިއ މަދަނީ ވަިއގެ ދަތުރުފަުތރުގެ ދާއިާރއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ  .10
 .ނޑުތައް ކަނޑައެޅުންމިންގަ

އުޅަނދުފަހަރުަގއި ފަުޅެވރިން ތިބެންޖެހ  ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް އެްއގަމާިއ، ކަނުޑގައި ުދްއވާ  .11
 .ކަނޑައެޅުން

އެްއގަމާިއ، ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަްއ އިމްތިޙާނުކުރުމާއި، އެފަރާތްަތކަށް ދ ންޖެހ   .12
 .ލައިސަންސް ދިނުން
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ޓް އޮފް ކޮމްޕީެޓންސީ" އާިއ އާގުބޯޓްފަހަރުަގއި ަވޒީފާއަާދުކރާ ދިވެހިންނަށް ދ ންޖެހ  "ސެޓްފިކެ .13
"ކޮންޓިނުއަސް ިޑސްޗާރޖް ސެޓްފިކެޓް" ދޫކުރުމާިއ، މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތަކާ ގުިޅެގން އަޅަންޖެހ  

 .ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގަިއުއޅުމާއި މަގުމަތީަގއި އިންޖީނުލީ އެްއޗެއްާސއި އިންޖީނުނުލާއެްއޗެހި ދުއްވުުމގެ  .14
 .ބެހ  ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންިތޒާުމކޮށް ބެލެހެއްޓުންކަންކަން ކަމާ

ރާއްޖ ަގއި އެްއގަމާއި ކަނުޑ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ޢާންމު ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅ ގޮތުން، ކަމާބެހ   .15
 .ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހ  ކަންކަން ކުރުން

އެްއގަމާއި ކަނުޑގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން  .16
 .މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަަޅއި ިވލަރެސްކުރުން

 .އެްއގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅ  ގޮތުން ދޫުކރަންޖެހ  ލައިސަންސްތައް ދޫކުރުން .17

 .އި، އުޅަނދުފަހަރާބެހ  ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުންއެްއގަމާިއ، ކަނޑުަގއި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ .18

 .އެްއގަމާއި ކަނޑުަގއި ދުްއވާ ުއޅަނދުފަހަރުގެ ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ރަހުނާބެހ  ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން .19

އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުަތކަށް ދ ންޖެހ  ރޯޑްވާރދިނަސް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި، ކަނޑުަގއި ދުްއވާ  .20
ރަށް ދ ންޖެހ  ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ސްޓެޓިުއޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި، މިކަންކަމާގުޅ  އުޅަނދުފަހަ

 .އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެްސކުރުން

އެްއގަމާއި ކަނުޑގައި ުދއްވާ ުއޅަނދުފަހަރާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަންޖެހ  އާލާތްތަާކއި ސާމާނުތަްއ  .21
 .ުއޅަނދުފަހަރުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ކެޓަގަރީަތއް ކަނަޑއެުޅންއިންސްޕެކްޓްކޮށް ސާރވ ކުރުމާއި، 

އެްއގަމާއި ކަނޑުގެ ދަތުރުަފތުރަށް ބ ނުންވާ ޓްރެފިކް ލައިޓާިއ، ނެިވގ ޝަން ލައިާޓިއ، ބޮއި އަދި  .22
މިނޫންވެސް ނެވިގ ޝަން އެިއޑްތައް ޤާއިމުކޮްށ، ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮެތއްަގއި އެަތކެތި ބެލެހެްއޓ ނެ ނިޒާމެއް 

 .ވަިއ، ެއކަންކަން ވިލަރެްސުކރުންރާ

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުަގއި ދުއްވާ ުއޅަނދުފަހަރާއި، ރާއްެޖއިން ބ ރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑުެގ  .23
 .އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޯރޓްސްޓ ޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ބަލަހައްޓައި ވިލަރެްސކުރުން

ގެ ޚިދުމަތާިއ، ކޯސްޓަލް ނެިވގ ޝަްނގެ ިޚދުމަތްދިނުމާއި، ރާއްޖ ގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަުކގައި ަޕއިލޮޓ ޖް .24
 .ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުން ފޯރުޮކށްދ ންޖެހ  މެރީން ސަރވިސްެގ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުން

އެްއގަމާއި ކަނޑުަގއި ދުްއވާ ުއޅަނދުފަހަރަށް ދިމާވާ އެިކއެކި ހާދިސާތަާކއި އެކްިސޑެންޓްތަްއ  .25
ކަްނކަމާބެހ  ގޮތުން ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި،  ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، އެފަދަ

 .އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން
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ރާއްޖ ގެ ެއްއގަމާއި، ކަނޑާިއ، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުަގއި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގެ އަީލަގއި ސަލާމަތާއި  .26
ންނަންޖެހ  ބަދަލުތައްގެނައުާމއި، އެަފދަ ކަންކަމުެގ ރައްކާތެރިކަުމގެ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެ

 .މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

ރާއްޖ ގެ ކަނުޑގެ ސަރަަޙއްދުގައި ހިންގާ ކަނޑާއި ވަިއެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ސާރޗް ެއންޑް ރެސްކިުއ  .27
 .ކުރުންއެހީތެރިވުމާއި، އެކަންކަން ވިލަރެސް  ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށް އޮޕަރ ޝަންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް

ރާއްޖ ގަިއ ، ކަނޑަެއުޅމާއިނުގައި ހުންނަންޖެހ  މިންގަނޑުތައް ރާއްޖ ަގއި ކަނުޑގެ އުޅަނދު ބަންނަ ތަންތަ .28
 ޅުން.ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުަޅނދު ފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ މިންގަނޑުަތއް ކަނަޑއެ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެްއަގމާއި ކަނުޑގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ މާަވޑިކަން ޤަބޫލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަްއ  .29
 ކަނޑައެޅުން.

ރާއްޖ ގެ އެްއގަމާިއ، ކަނޑާިއ، މަދަނީ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުެގ ދާއިރާއިން ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި  .30
ކާއި ެއއްބަސްުވންތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ  ކަންކަން ކަމާބެހ  އެއްބަްސވުންތަުކގައި ަބއިވެިރުވމާއި، މުޢާހަދާތަ

 .ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ކުރުން

ރާއްޖެއާއި ދ ދ  ޤައުމުތަާކއެކު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިާރއިން ގުޅާލުމުގެ ގޮތުން އެއްބަްސވާންޖެހ   .31
ކުގެ ދަށުން އެއްބަްސވުންތަުކގައި ދިވެިހ ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރުމާއި، އެފަދަ އެއްބަްސވުންތަ 

 .ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުން

އެްއގަމާިއ، ކަނޑާިއ، ަވިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން އެކި ަޤއުމުތަކާިއ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ައދި ސަރަޙައްދީ  .32
 ކޮމިޝަންތަކާއި، ޖަމްޢިްއޔަަތކާއި، ޔޫނިއަންތަާކއި ކޮިމޓީތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮްށ ދިވެހިރާއްޖެ

 .ހަރަކާތްތައް ވިަލރެސްކުރުން ގެފަރާތްތަކުއެފަދަ ، ތަމްސީލުކުރުމާއި، އެފަދަ ފަާރތްތަކުން އެހީ ހޯދުމާއި

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުިޅގެން ޤައުމީ ފެންވަރުަގއާިއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުަގާއއި ސަރަޙައްީދ  .33
 .ވިލަރެސްކުރުމާިއ، އެަފދަ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުންފެންވަރުަގއި ކުރަންޖެހ  ކަންތައްތައް 

އެްއގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުުރގެ ދާއިާރގެ ހޯދުންތަކާިއ، ދިާރސާތަކާިއ، ތަޙުޤީގުަތކާިއ، ތަފާސްހިސާބުތައް  .34
 .އެްއކުރުމާއި، މިކަްނކަމާގުިޅެގން އެކުލަަވއިލަންޖެހ  ރިޕޯޓްތައް އެކުަލަވއިލައި ާޝއިޢުކުރުން 

 .ޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހ  ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންމިނިސް .35
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