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 ގެ މަސައްކަތްތައް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް

 

އުފައްދަާވފައިވަނީ ިދވެހިރާއްޖެޭގ ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ިމ މިނިްސޓްރީއާ . ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 .ވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަީނއެވެހަވާލުކުރެވިފައި
 

ށް ކުރަންޖެޭހ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ދެމެހެއެްޓނެވި ގޮތަކަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަ .1
 . މަލީގޮތުން އެކަންތައްތައް ހިންގުންދިރާސާތައްކޮށް، ޢަ

 .ތްތައް ރާވައި ހިންގުން ޮގކުރެވޭނެ ލިބޭ އާްމަދނީ އިތުރުލަތަށްދައުފަތުރުވެރިކަމުްނ  .2

 . ފުަތރުވެރިކަމާއި އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއާބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް ހަދައި ހިންގުން .3

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ހޯދައި، އިންވެސްޓްުކރާ ފަރާތްތަކުން  .4
 . ރިކުަމގެ ދާއިރާ ބަްއޓަންކުރުންޝައުޤުވެރިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފަތުރުވެ

ހިތްވަރުދީ ންަތކަށް އުފެއްދު މާއިފަންީނ ހުނަރުވެރިކަ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ިދރުވައި، ޘަޤާފަތާއިދިވެހިންގެ  .5
 .ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ދަ ފަރާތްތަކަށް  ފަސޭހަތައް ގާއިމުކޮށްދީ އެފަމު ނެގުމަށް ބޭނުންވާބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ފިލް .6
 .އެކަން ފަހިކޮށްދުިނން

 . ރާއްޖޭގައި މުިނފޫހިފިލުވުމުގެ ަމސައްކަތާއި، ފިކުރީ އުފެއްދުންތައް ތަރައްޤީކުރުން .7

ޤާނޫީނގޮތުން ،  މަސައަްކތްތަކާ ގުޅިގެންއާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް .8
 .ންހިންގަނެްޖހޭ ަކންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓު

ގެ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ، ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 .ދަށްުނނެވެ

 ޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުމޯލް .1

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ިދ އާޓްސް .2

 ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ .3

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝްަނ .4

 ދިވެހިރްާއޖޭގެ އަޑު) ހ(



 2

 ލްޑިވްސްޓެލެވިޜަން މޯ) ށ(
 ޤައުމީ ުކތުބުޚާނާ) ނ(
 ޤައުމީ އަރުޝީފް) ރ(
 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެފިކޭޝަން) ބ(

 
 ކަޒުރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ ަމރްދިވެހިބަހާއި ތާ .5

 ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރު) ހ(
 ކަޒުބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނާދނީ މަރް) ށ(

 

 މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް

ތައް ނެ އެންެމ ފައިދާހުރި ގޮތްރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިން ޒިާޔރަތްކުރާ ަމްނޒިލެއްގެ ގޮތުަގއި އިޝްތިހާރުކުރާ .1
ޝަން ބޯޑަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯ ގުޅިގެން ކުރަނެްޖހޭ މަސައްކަތްތައްމިކަންކަމާ، ދިރާސާކޮށްހޯދައި 

 .ހިންގުންލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ލަފާދޭ މަޖި

 .ކަޒުތަކުން ކުރެވޭ ޕްރޮމޯޝަން ަމސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުންލޫމާތުދޭ މަރްބެހޭ މަޢްރިކަމާ ފަތުރުވެރާއްޖޭގެ .2

ގުޭޅ ބަިއވެރިވުމާ ދިވެހިރާއްޖޭން ޢުރަޟުތަކުގައި ކުރިއެރުވުމުގެ މަފަތުރުވެރިކަންބާއްވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  .3
 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައްކުރަންެޖހޭ  ގޮތުން

މަޢްލޫމާތު، ރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއިން ބޭުރގައި ލިބޭނެ އިްނތިާޒުމ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުްނވާ ގޮތުން ރާއްޖެއާބެހޭ  .4
 .ހަމަޖެއްސުން

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ ގޮތުން ލުިއފޮތް، ލިޔުންފަދަ ތެަކތި  .5
 .ހެނިހެން ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ޝިާއޢުކުރުންހޭ އެބެރުމާއި، އިޝްތިހާރު ކުރުމާޕުކުޑިޒައިންކޮށް އެކުލަވާލައި، ޗާ

ސާބެހޭ ކާ ގުޅިގެން، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންދުނިޭޔގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކުންފުނިތަ .6
 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ދީ، އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއާބެހޭ ކޮށްފްލާލުންނަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފަތުރުވެރިނަްނށާއި، ފަތުރުވެިރންގެ ަދްއ .7
 .މަޢްލޫމާތާއި ަތޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމުގެ ދަތުރުަތއް ރާވައި ހްިނގުން

 .ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ނުވަތަ ައްނނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ބާޒާރުތައް ދިރާސާކުރުން .8

 .ތައް ހޯދުންރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު ބާޒާރު .9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބާޒާރަށް ނެރެެވމްުނދާގޮތާއި، އެދާއިރާގައި ކްަނތައްތައް ވަމުންާދގޮތް ދިާރސާކޮށް،  .10
 .ކަމާބެހޭ  ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން
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ސްޓްީރ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރާއި ޓޫރިޒަމް އިންޑަ .11
 .ގުޅިގެން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސްގެ މަސައްކަތްތައް

ވެރިވާ ހުރިހާ ދިވެހިންަނާށއި، ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުާސ ނިްނމާފައި، އިތުރަްށ ޤުއާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކަށް ޝައު .1
 ވަޒީފާ ލިބުން ދަތިވެފައިވާ އެކިއެކި ފަރުދުންނަްށ ކިެޔވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފިައނުވާ ޒުވާުންނނަށާއި، އަދި

  .ެގ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުްނުމުއނގަންނަިއިދނު ން އާޓިސްޓިކް ފަންނުތައްއަމާޒުކޮށްގެ

 ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގަިއ އެ، އްދުުމގައާއިޢިއްޔާތައް އުފެއާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކުެގ ޖަމްދިވެހިރާއްޖެޭގ  .2
  .ވެދުިންނއެހީތެރި

ފުވުމުެގ ވެރިްނ ތަޢާރުފަނުްނއްކައި، ންުމްނނަށް ދަހުނަރުވެރިކަން އާގެ އާޓިސްޓިކް ފަނުްނވެރިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭ .3
  .ންހޯދައިދިނުފުރުސަތު ރާއްޖެއިންނާއި ރްާއޖެއިން ބޭރުން 

ތުރަށް ތަރައްޤީކޮްށ ދިވެހިންގެ ފަންނީ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ހުށަހަޅައިދިނުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަން އި .4
ގެ ގޮތުން، ކުރުމުފުވައި ދެމެހެއްޓުމާއި، އަދި ފްަނނުވެރިންގެ ުހަނރުވެރިކަން ާއންމުންނަށް ަތޢާރުކުރިއަރު

 . ަޤއުމީ ފެންވަރުގައި އިންތިޒާމުޮކށް ހިންގުންމައުރަޒުތައް ،ކާއި، މުބާރަތްތަކާއިއާޓްސް ފެސްިޓވަލްތަ

ލަތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި އަިދ ޒަމާނީ ަވސީ، ަމޢްލޫމާތު އެއްކޮށްގެ ާއޓިސްޓިކް ފަންނުތަކުގެ ދިވެހިން .5
  .ކޮށް ބެލެހެއްޓުްނއްކާރައްގައި ނަނިވި ގޮތެހުންލޫމާތުތައް ދެމިބޭނުންކޮށެްގން މި މަޢް

، ދިވެހިންގެ ާއޓިސްޓިކް ފަންނުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުތަކާއި، އާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކުގެ ުއފެއްދުންތައް އެއްކޮށް .6
 .ން ހަމަޖެއްސު އިންތިޒާމުދެވޭނެއާންމުކޮށް ލިިބލޫމާތާއި އުފެއްދުންތައް އެމަޢް

މަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާިއ ދިވެހިރާއްޖެޭގ އާޓިސްޓިކް ފަންނުތައް އުނގަންަނއިދުިނމަށާއި، ކުރިއެރުވު .7
 މުގަިއއި ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުއާއެހީ ފަންނީބޭންުނވާ ޖަމާޢަތްތަކްުނ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް 

  .އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިންުނ

އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެްނ ސަރުކާރުން އިންތިޒާްމކުރާ ޙަފްލާތަކަށް ބޭނުްނވާ މިޔުޒްިކ  .8
 . ހިންގުން ގާއިމްކޮށްއަންސާމްބަލްތައް، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި

 
 އްނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ މަސައްކަތްތަ

ފަތުގައި ހިމެޭނ ދުަވސްވީ ތަކެއްޗާއި، މިޒަމާުނެގ ކުރެހުންތެރިކަމުގަިއ ޘަޤާރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެދިވެހި .1
އެ ތަކެތި އާންމުކޮށް މީހުންނަށް ފެންާނެނ ، ލަހައްޓައިރިކަމާއެކު ބަތަކެތި ހޯދައި، އެއްކޮށް ރައްކާތެހިމެނޭ 

  .އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން
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 .ހަމަޖެއްސުން އިންިތޒާމު ންމުކޮށް ދެއްކޭނެމަސައްކަތްތައް، އާގެ ވެހި ކުރެހުންތެރިންދި .2

ދުނިޭޔގެ މަޝްހޫރު ކުރެހުންތެރިންގެ ކުރެހުންތަކާއި، ކުރެހުންތެރިންގެ މަޢްލޫމާތު، ދިވެހި ކުރެހުންތެރިންނަށް  .3
 .މަޖެއްސުންތް ހަލިބޭނެގޮ

މުތަކުެގ ސްލާމީ ޤައުއްސަކޮށް ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދާއި އިޚާއެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ، އާިއ ވެހިރާއްޖެދި .4
ބެހޭ އެތަކެއްޗާ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި،  ހިމެނޭ ތަކެތި ހޯދައި، އެއްކޮށްފަތުގައިޘަޤާކުރެހުންތެރިކުަމގެ 

 .އިންތިާޒުމ ހަމަޖެއްސުންބެހެއްޓުމުގެ ގޮތަށް ފެންނާނެ ތަކެތި އާނުްމކޮށް އެދީ، ލޫމާތު މަޢް

ތްތެރިވާ ފަންނާނުން ިއތުރަށް ތާޒާކޮށް ފެންވަރުމަތިކޮށް، އާ ފަންނާުންނ ރަކާހަ ނގުގައިންތެރިކުަމގެ ރޮކުރެހު .5
 .އުފެއްދުމަށްޓަަކއި، ކުރެހުންތެރިކަމުގެ އެކިއެކި ރޮނގުރޮނުގން ތަފާތު ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ރާވައި ހިންގުން

ފަސޭހަކަމާއެކު ، ތައް ފެންވަރު ަރނގަޅު ސާމާނުގެބާވަތްތަކު މަސައްކަތަށް ބޭނުނާްވގެ ކުރެހުންތެރިން .6
ކުރެހުންތެރިންގެ މަސައްކަތައް ބާޒާރު ހޯަދިއ ، އިމާހަމަޖެއްސު ލިބޭނެޮގތް އެކަށީގެންވާ ައގެއްގައި ަގްނނަން

 .ދިނުން

ކުރެހުންތެރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު މުބާރާތްތަކާއި މަޢްރަޟުތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްުވމާއި، ރާއްޖެއިންބޭރުެގ  .7
 . އިވެރިކުރުން ފެއަރތަކާއި މުބާރާތްތަކުގައި ިދެވހި ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތްތައް ބައެކިއެކި މަޢުރަޟުތަކާއި،

ގެ ދަރިވަުރންނަށް، ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނުގތަކުން މަޢްލޫމާތު ިދނުުމެގ ޕްރޮގްރާމުތައް ާރވައި ތަކުސްކޫލު .8
 .ހިންގުން

ނގުން އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ކުރެހުންތެރިކުަމގެ ރޮނގުނާްނއި ކުރެހުންތެރި މަސައްކަތްތަކުގެ ރޮ .9
އިތުރަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ކުރެހުންތެރިންގެ ެމދުގައި  މަސައްކަުތ 

 .ބައްދަލުވުންތަާކއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަްއ އިންިތޒާމުކޮްށ ބޭއްވުން

ާމއި އެއްބަިއވަންތަކަން އާލާކޮށް، ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ަމސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންެގ ެމދުގައި އެކުވެިރކަ .10
  ކުރުވޭނެ ިއްނތިޒާމުތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި، ދިވެހި ކުރެހުްނތެރިންގެ މުެދަގއި ގުޅުންބަދަިހ

 . ހަމަޖެއްސުން

 . ގެނެސްދޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުންވިޝުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއަކީ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ފުރިހަމަކަމެއް  .11

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ، ވިޝުއަލް އާޓްސްގެ ދާިއރާއަކީ މިދާިއރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާުންނނަށާއި .12
 . ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭ ާދއިރާއަކަށް ހެދުން

 
 ތައްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ މަސައްކަތް

ލަވާލުމާއި، އަލަށް ހެޭދ ޤާނޫނުތައް ޗާޕުކޮށް، ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި އެކުނުއަސާސީއާއި ޤާނޫދިވެހިރާއްޖެޭގ  .1
ނޑައެޅޭ ވަިކ  ޤާނޫނުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލެން އަދި ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާުމ ހަމަޖެއްސުމާއި، ކަ
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ްނދިއުމާއި، އެކަށީގެންާވ މުއްދަތުތަކަކްުނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކުެގ ފޮތްބައި ޗާޕްކުރަމުން، އާކުރަމުން ގެ
ންމުކޮށް ލިބްެނ ހުންނާނެ އުސޫލެއް އާށީގެންވާ އަގަކަށް އެ ފޮތްބައި އުސޫލެއްގެ މަތިން އަދި އެކަ

 .ހަމަޖެއްސުން

ބޭނުންވާނަަމ ސަރުކާރުން ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮތްގޮތް ހާމަކުރަން  ގުޅޭވަކި ކަްނކަމާވަކި .2
އަށް ންމު ފައިދާާއއި، ސަރުކާރުން ލޫމާތު ހާމަކުރުމާކުރަން ބޭނުްނވާ މަޢްކާރުން ހާމައެކަންކުރުމާިއ، ސަރު

  .ލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުންހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢް

ވަސީލަތްތަކަށް ފޮނުވްަނޖެހޭ ބޭރުގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ރާއްޖެއިން ގާ ކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުން، ނރާއްޖަޭގއި ހި .3
 .ލޫމާތު ފޮނުވުންމަޢް

މާއި، މާތު ހޯަދިއދިނުލޫ ގޮތުން ހަޯދންބޭނުްނވާ މަްޢބެޭހފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރައްޖެއާ ރުބޭރުގެ ޚަބަ .4
 .ލޫމާތު ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުންއެ މަޢްރާއްޖެއިން 

ރާ ވަސީލަތްތަކަށް ރާއްޖޭެގ ބަރު ފަތުޚަން ރާއްޖެއާއި ރާއްޭޖން ބޭރުގެ ގެށްތަފާތު ވަސީލަތްތައް ބޭންުނކޮ .5
 .ލޫމާތު ހަާމކުރުންމަޢް

ލޫމާތުދީ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް  ރިލޭޝަންގެ ހުނަރުތަކާގުޅޭ މަޢްސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭންުނވާ މީޑިާއ .6
 .ތަރައްޤީކުރުން

 ަވސީލަތްތައް ދާއިރާގެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާެގ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއާއި، އިލެ، އްޖެޭގ ޕްރިންޓް މީޑިއާއާއިދިވެހިރާ .7
ނޑައަޅަތުތައްކޮށް އެދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ސިޔާސަރަޖިސްޓަރީ އި، އެދާއިރާތައް  ކަ

 .ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ނޑައަޅައި ލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާމިިނވްަނކަމާއެކު ޚާިޔލާއި މަޢް، މީޑިއާގައި ރާއްޖޭގެ .8 ސަތުތައް ކަ
އިދުތައް ެއކުލަވާލިައ، މީޑިޔާގެ މިނިަވްނކަން ަދމަހައްޓައި، މީޑިއާަގިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ަޙއްޤުތައް ގަވާ

 .ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ތަމްރީނާއި، ފްަނނީ އެހީގެ ، ލީމާއި ލިޔުންތެރިން ދަފްތަރުކޮށް، ތަޢްރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނާއި .9
 .މީހުންގެ ތަރައްޤީައށް ބޭނުންވާ ަމސައްކަތްތައް ކުރުންގުން އެރޮނ

ރީކުރަނެްޖހޭ ތަކެތި ދިވެހިންެގ ފިކުރީ އުފެއްދުންތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި އެފަދަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ރަިޖސްޓަ .10
 .ރީކޮށް އޭގެ ޑޭޓާ ބޭސް ބެލެހެއްޓުންޓަރަޖިސް

އްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ރާއްޖެ ބައިވެރިވާންޖެޭހ ވާމީ މަސްރަޙުގައި ރާޤްއަމީޑިޔާގެ ރޮނުގން ބައިނަލް .11
 .ފެސްޓިވަލްތަކާއި، ފެއަރތަކާއި އެނޫންވެްސ އެފަދަ އެއްވުންތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން



 6

ދަ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި ަޒާމނަށް ދަމަހައްަޓންޖެހޭ މުހްިނުމ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެފަ .12
ންމު ފަިއދާއަށް އެތަކެިތ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖައްސައި އެކަމާބެހޭ ސިޔާސަތު އާ ،ޑިޖިޓަލްކޮށް
ނޑައެޅުން  .ކަ

 .ރީކުރުން ހިންގާ ކުތުބުޚާނާތައް ރަިޖސްޓަދިވެހިރާއްޖޭގަިއ .13

 ހި ސަރުކާރުގެރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމުން ދިވެ .14
 .ކޮށް ނެރުންގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު

 ކަންތައްތައް ހިންަގިއ ގެން ޤާނޫނީ ޮގތުން ހިންގްަނޖެހޭޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް އިންފޮމޭޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅި .15
 .ބެލެހެއްޓުން

 .ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނަގމުންދާނި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އްިނފޮމޭޝަންގެ ަދށުންެނވެ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު .1

 ން މޯްލޑިވްްސޓެލެވިޜަ .2

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާާނ .3

 ޤައުމީ އަރުޝީފް .4

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެފިކޭޝަން .5

 
 ގެ މަސައްކަތްތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަދި އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި އަދި އެއްބައިވަންތަކަން ދެެމހެއްޓޭނެ  .1
 .މަްތ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަށް ގެންިދއުންގެ ޚިދްއަޑުދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގެ މަތިން

 .މަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުންކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަޑުގެ ޚިްދރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަ .2

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމް ހަުރދަނާުކރުމާއި، މިިނަވންކަމާއެކު ިޚޔާލުފާޅުކޮށް ބަހުސްކުރުމުގެ ހަމަހަމަ  .3
 .ތުލިބިދޭ ފޯރަމެއް ގާއިމުކޮށް ހިންގުްނފުރުޞަ

 .ގެން ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވުންށްޢާންމު ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުކޮރައްޔިތުންގެ  .4

 . މަށް ކުރަންޖެހޭ ކްަނތައްތައް ކުރުންރޯޑްކާސްޓްކުރުން ަތރައްޤީކުރުކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ބް .5

ވާމީ މަސްރަޙުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޞައްވުރު ޤްކުރުމާއި، ބައިނަލްއަން އިުތރުމެދު ޭބރުމީހުންގެ ހޭލްުނތެރިކަރާއްޖެއާ .6
  .ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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 ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތައް

  މަޞްލަޙަތާއި އަދި އެއްބައިވަންތަކަން ދެެމހެއްޓޭނެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތާއި، ޤައުމީރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަދި .1
 .މަތް ތަރައްީޤކޮށް ކުރިޔަށް ގްެނދިއްުނވިޜަންގެ ިޚދްގޮތުގެ މަތިން ޓެލެ

 .މަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުންސަރަޙައްދަކަށް ޓެލެވިޜަންެގ ޚިދްރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  .2

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒްާމ ހަރުދަނާކުުރމާއި، މިނަިވްނކަމާއެކު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ބަހުސްކުރުމުގެ ހަމަހަމަ  .3
 . ލިބިދޭ ފޯރަމެއް ާގއިމްކޮށް ހިންގްުނފުރުޞަތު

 .ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުކޮށްގެން ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވުން .4

 . މަށްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުންލެކާސްޓް ކުރުން ތަރައްޤީކުރުކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ޓެ .5

ން އިތުރުކުރުމާއި، ބައިަނލް އަޤްވާމީ ަމސްރަޙުގައި ރާއްޖޭގެ ހޭލްުނތެރިކަ  މީހުންގެބޭރުރާއްޖެއިންމެދު ރާއްޖެއާ .6
 .ތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 . ޚަބަރާއި މަޢްލޫމާތާއި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެުގ ޕްރޮގްރާމްތައް މީހުން ބަލާހިތްވާގޮތަށް ގެެނސްދިންުނ .7

 

 ޤައުމި ކުތުބުޚާނާގެ މަސައްކަތްތައް

ންމުންނަްށ އާމާތު ލިބޭނެ ތަކެތި އެއްކޮށް، ލޫފޮތްތަކާއި، އަދި މިންޫނވެސް މަޢްގެ ޢިލްމީ ތަފާތު ފަންނުތަކު .1
 .ބެލޭނެ އިންތިާޒމު ކުރުމިާއ، ކިޔުންތެރިކަން ކުރިޔަށް ގެނިްދއުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ހިން ިއ ދިވެދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ހުރިހާ ނޫސް، މަޖައްލާ، ފޮތްފަދަ ތަކެއްޗާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގަ .2
އާބެހޭ ނޫސް، މަޖައްލާ، ފޮތްފަދަ ތަކެތި އެއްކޮށް އެތަކެތީގެ އަސްލުތައް ޝާއިޢުކޮށްގެން ނެރޭ ރާއްެޖ

 .މު ހަމަޖެއްސުންނެ އިންިތޒާރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކެތި ބެލޭ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންާވ ލަފަޔާ ގާ ކުތުބުޚާނާތައް ންމު ފަރާތްތަކުން ހިންއާދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ސަރުކާރާއި  .3
ންނުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަޝްވަރާދުިނާމއި، އެކުތުބުޚާނާތަކުގެ މުވަްއޒަފުން ލައިބްރަރީ ސައިންސްގެ ފަ

 .ލޫމާތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދުިނންމަޢް

 .ފުކޮށް ހިންގުންމަްތ މުޅި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުމޯބައިލް ލައިބްރަރީގެ ޚިދް .4

 
 ގެ މަސައްކަތްތައްޤައުމީ އަރުޝީފު

ގެ އޮފީސްތަކުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ރައްކާކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ލިޔުންތައް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގަިއ ރުސަރުކާ .1
 .ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާ



 8

 ވިޜުއަލް އާކައިވްސްގެ ގޮތުގަިއ އި، އޯޑިއޯކައި ރައްކާކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ލިޔުންތަކާރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށްޓަ .2
 .ޫލމާތު ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުންމުހިންމު މަޢް

 އެީހގައި ލޫމާުތގެ ބޭނުންކުރަންއެޭދ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނީ ެޓކްނޯލޮޖީގެގައި ރައްކާކުރެވޭ މަޢްފުޤައުމީ އަރުޝީ .3
 .ލޫމާތު ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންފަސޭހަކަމާއެކު އެ މަޢް

ވަމުންދާ ފުއްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަލަށް ތަޢާރުށް އިތުރަށް ތަރަަމތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮ އަރުޝީފުގެ ޚިދްމީއުަޤ .4
ތެރިކޮށް ދިގުމްުއދަތަކަށް ބެހްެއޓޭނެ އޮާގތްތައް ހޯދައި ެއކަންކްަނ ލޫމާތު ރައްކާގެ އެހީގައި މަޢްޖީނޯލޮޓެކް

 .ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެްއސުން

 
 ފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައްނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮ

އާންުމްނނަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ތައްދިވެހިރާއްޖޭގިައ އުފައްދާ އަދި ާރއްޖެއަްށ އެތެރެކުރާ ފަންނުވެރި ުއފެއްދުން .1
 . ކްލެސިފައިކުރުންކުރިން 

 ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ފަންުނވެރި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނުޫނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .2
 . ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ފަންނުވެރި އުެފއްދުންތައް ަކނޑައެޅުމާއި ހިފެހެއްޓުްނ

 . ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަންނުވެިރ އުފެއްދުންތަްއ ރަޖިސްޓަރީކުރުން .3

 . ކޭބަލް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ކްލެސިފައިކުރުންރާއްޖޭގައި ހިންގާ  .4

ނޑައެޅުމަުގއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި ބިނާުކރަނިވި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިާރެގ ކް .5 ލެސިފިކޭޝަން އުސޫލުތައް ކަ
 . ގޮތެއްގައި ލަފާދުިންނ

 . ކްެލސިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުުރންފަންނުވެރި އުެފއްދުންތައް  .6

 . ރުވުންކްެލސިފައިކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އާްނމުން ހޭލުންތެިރކުފަންނުވެރި އުެފއްދުންތައް  .7

 
 މަތްކުރާ ޤައުމީ މަރްކަޒުގެ މަސައްކަތްތައްދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދް

 
ގޮތުން އެކިއެކި ހޯދުންތައް ހޯދައި، ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެރުވުމަށް ަމސައްކަތް  ދިވެހިބަހާބެހޭ .1

 .ކުރުމާއި، ދިވެހި އަދަބީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ގޮތުން ިލބެންހުރި މަޢްލޫމާތު  ގޮތުން އެކިއެކި ހޯދުންތައް ހޯުދމާއި، ތާރީޚާބެހޭ ރީޚާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާ .2

ހޯދައި، އެއްކޮށް އާންުމނަްނށް ލިބޭނޮެގތް އިންތިޒާމުކުރުމާއި، ތާރީޚީގޮތުން އަގުުހރި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި 

 .ބެލެހެއްޓުން



 9

 ތަކެތި ބެލެހެއްުޓމާއި އެފަަދ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ  ތަންތާަނިއޘާރީރި އާރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭަގއި ހު .3

ނޑައަޅާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހޯދައި ބަލައި  ތެރެއިން ސައެންސްގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހޯދައި ބަލަން ކަ

 .ދިރާސާކުރުން

 އާއްިނ ފެތުރުމާއި، ވީޑިއޯއާސާރީ ތަންތަނާއި، ސަރަޙައްދުތަކާއި، ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ލިޔެ މީޑި .4

 .ތައްޔާރުކުރުން )ކިއުމަންޓްީރޑޮ(

 .ކަޒު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންއި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަްރދާރުލްއާޘާރާ .5

 .ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފު އެކުލަވާލައި ޝާއިޢުކުރުން .6

ނޑައަޅައި ބަހުގެ ގަވާއިުދ އެުކލަވާލައި މިކަ .7 ންކްަނ ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރަންޖެޭހ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ

 .އަދި ިމ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކެުގ މަތިން ބަސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން މުކޮށް ފެތުރުމާއިއާން

ގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ތާރީޚަށްޓަކައި ދުވަހްުނ ދުވަހަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި މިކަންތައްތަކާބެހޭ ރާއްޭޖ .8

 .ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ހޯދައި ބެލެހެއްޓުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގަވާިއެދއްގެމަތިން އެކަންތައް ދިވެހިބަހާއި ތާ .9 ރީޚާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކަ

 .ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްީދ އެހީވެދުިނން

ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚުގެ ރޮނގުން މަތީ ތަޢްލީމު ިދނުުމގެ ަމގު ތަނަވަސްޮކށްދިނުމަށް ބުޭނންވާ ތައްޔާރީަތއް  .10

 .ކުރުން

ންަނމްުނދާ ބަދަލުތައް ލިޔެކިޔުމުނާްނއި ފޮޓޯއިންނާިއ އެހެނިހެން ޮގތްގޮތުން ރެޯކޑުކޮށް ރާއްޖެއަށް އަ .11

 .ބެލެހެއްޓުން

ގައިވާ ) ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ަތންތަނާއި ތަކެްއޗާބެހޭ ޤާނޫނު (79/27 ނަންބަރު ޤާނޫނު .12

ނޑައަޅައި އިޢްލާނު ކުރުން  .ތަންތަނާއި ތަެކތި ކަ

ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ފަރުވާދީ ބެލެހެއްޓުމާއި، މިފަަދ ) ޓެންޖިބަލް(ހުރި ތާރީޚީ ތަރިކަ  ގައިރާއްޭޖ .13

 .ތަކެތިން ލިބޭ މަޢްލޫމާތު އްާނމްުނނަށް ލިބޭެނ މަގު ތަނަަވސް ކޮށްދިނުން

އާޘާރު ފަދަ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގްެނދިއުމަށްޓަަކއި ދާރުލ13ް ވަނަ ަނންބަރާއި 12 .14

ނޑައަޅައި އެފަދަ ތަންތްަނ ޚީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ތަްނތަން ފާތަންތަން ާގިއމުކުރުމާއި ާތރީ ހަގަކޮށް ކަ

 .ހިންގަުމން ގެންދިއުްނ
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ނޑައަޅާގަިއނމާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެްނ ތަންތާ .15 ވާއިދެއްެގ މަތިން ދާރުލްއާޘާރު ގަ ވެސް ސަރުކާރުން ކަ

 .ގާއުިމކޮށް ހިންގުން

މަތްކުރާ ޤައުމީ މަްރކަޒުެގ ދާނީ، ދިެވހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދްގައިމިވާ ތަންތަން ހިނަގމުްނތިރީ
 .ދަށުންނެވެ

 ދާރުލްއާޘާރުޤައުމީ  .1

 ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަްރކަޒު .2

 
 ދާރުލްއާޘާރުގެ މަސައްކަތްތައްޤައުމީ 

 
 ބެލެހެއްޓުމާއި، ާއްނމްުނނަށް އެ ތަކެތި ރާއްޖޭގައިހުރި އާޘާރީ ތަކެތި ހޯދުމާއި އެފަަދ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް .1

 .ނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުންބެހޭ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ލިބޭބެލޭނެގޮތް އިްނތިޒާމުކުރުމާއި، އެތަކެއްޗާ

ދައްކުވައިޭދފަދަ ތަކެތި ހޯދައި އެ ތަކެތި ބަލަހައްޓައި އަިދ ން ދިރިއުޅުެއކިދުވަސްވަރުެގ ދިވެހިންގެ  .2

ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް އާންމުންނަށް ލިބޭނޮެގްތ ންތިޒާމު ކުރުމާއި، އެނެގޮތް އިއާންުމްނނަށް ބެލޭ

   .ހަމަޖެއްސުން

 ގެ މަސައްކަތްތައްނުގެ ހަނދާނީ މަރްކަޒުޑުތަކުރުފާބޮ
 
ނޑުަވރު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް އެތަން ބެލޭނެގޮތް ިއންތިޒާމު ކުރްުނ .1  .އުތީމު ގަ

 .މާރާތް ބެލެހެއްޓުންޢިަމދު ތަކުރުފާނުލަްއޢްޘަމުގެ ންސަތުލްސުލްޠާން މުޙަްނނަ ަމދްރަގައި ހުއުތީމު .2

ތާރީޚީގޮތުން އުތީމާއި، ބޮޑުތަކުރުފާނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ިދރުވައި އުތީމަކީ ރާއްޖޭގެ މީހުންނާއި ފަތުރެުވރިން  .3

 .ޒިޔާރަތްކުރާ ތަނަކަށް ހެދޭތޯ ަމސައްކަތް ކުރުން
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