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 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ވަނަ ަޖލްސާަގއެވެ. މި  6ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީުހގެ  19ަގއި ބޭއްވި،  2019ޖޫން  11މި ކޮމިޓީ ުއފެިދފައިވަނީ 

ހޭ ބަަދލެއް ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތަކީ ިއްޤތިޞާދީ ކަންކަން ިދރާސާުކރުާމއި ޢިްޤތިާޞދީ ސިޔާސަތުތަކަްށ ގެންނަންޖެ

އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ާފހަގަކޮށް އެކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީަހށް ހުށަހެޅުމާއި އަދި ަދއުލަތުެގ އިްޤތިޞާދާ ގުޭޅގޮތުން 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭްނސް، މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރިވސް، މޯލްިޑވްސް އިްނލަންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީ، 

ލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިަޝރީޒް، މެރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް ޑިވެ

 ރިސޯަސސް އެންޑް އެްގރިކަްލަޗރ އަދި ކެޕިޓަލް ާމރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުންުހިރ ކަންކަން ކުރުމެެވ. 

ިޖލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެިދ މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަުކން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ދިރާސާޮކށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަ

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ އިާދރާތަކުގެ އަަހރު ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިސްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަންަކްނ 

ްށ ފާހަގަކޮށް ެއކަންކަން އެްނގުާމއި، އެ އިާދރާތަކުން ހުށަހަާޅ މައްަސލަތައް ިދރާސާކޮށް، އެކަންކަމުަގއި ކުރިއަ

ދެވިދާެނގޮތުގެ ަލފާދިނުާމއި، ެއ އިދާރާތަކާއި ބައްަދލުކޮށް، ެއ އިދާރާތަކުން ހިްނގާ ކަންކަާމއި ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު 

ހޯދައި، ުސވާލުކޮށް، އެ ިއދާާރތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން އެ އިދާރާތަކުން ކުަރމުންާދގޮތް ބަލައި، އިްޞލާޙުކުރަންެޖޭހ 

 ވެ. ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމެ

އަދި ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ީމހުން އައްޔަނުުކރުމާއި، ވަކިުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޭޅ 

 މައްަސލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަްނެޖހޭ އެންމެަހއި ކަންކަން ުފރިަހަމކުރުމަށްފަހު، ޮކމިޓީގެ ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހެުޅމެވެ.
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  ރާސާކޮށްދި ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ގައިޑްލައިން  އެ  ފޮނުވުމާގުޅިގެން،  އެދި  ކުރުމަށް ޙިއްޞާ  މިނިސްޓްރީއާ  އެ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން 
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 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ތަޢާރުފް  .1

"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް  އެކުލަވާލައްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ގައި 2020 މެއި 20މި ރިޕޯޓަކީ، 

( ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވަން ޭބނުންފުޅުވާ ކަންކަން އެ MSTG)ގައިޑްލައިން" 

 B/57/2020/11-88ކުރެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންަބރު ޙިއްޞާމިނިސްޓްރީއާ 

ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ( MSTG)"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ސިޓީއާއި،  (2020މެއި  20)

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.  ގައިޑްލައިން

  ލިޔުންތައް: ރިޢާޔަތްުކރި ިދާރސާކުރުމުަގއި މައްސަލަ ކޮމިޓީން .2

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ.މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި 

( ސިޓީއާއި، 2020މެއި  20) B/57/2020/11-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންަބރު  .1

 ؛(MSTG)"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" 

( ގެ  MSTG)"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން"  ލައްވާފައިވާމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަވާ .2

 ؛ފޮނުއްވާފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައްޝީދު މް ރައިްބރާހީ މާފަންނު ެމދު ދާއިރާގެ މެންަބރުފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް 

( ގެ  MSTG)"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" އެކުލަވާލައްވާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން  .3

 ؛ފޮނުއްވާފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންަތއް  ސަން ޒަރީރުޙަ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންަބރުއަށް ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ

( ގެ  MSTG)"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" އެކުލަވާލައްވާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން  .4

 ދިއަ؛ ފޮނުއްވާފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންަތއް މޫދުޖީހާން މަޙް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންަބރުފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް 

( ގެ  MSTG)"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" އެކުލަވާލައްވާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން  .5

 މަޢުލޫމާތުތައް.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް 

 ޮގތް: ރިއަށްެގންދިޔަމަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކު  މައްސަލަ ދިރާސާކުރުުމގެ  .3

، މައިކްރޯސޮްފޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ވަނަ ދުވަހު 2020 މެއި 20މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވުމާ ގުޅިގެން، 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ކޮމިޓީގެ  29ކޮމިޓީގެ  ޭބއްވި އޮންލައިންކޮށް



  މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ  ގެ ( MSTG" ) ގައިޑްލައިން  ޓޫރިޒަމް ސޭފް  މޯލްޑިވްސް " އެކުލަވާލި  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
  ރާސާކޮށްދި ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ގައިޑްލައިން  އެ  ފޮނުވުމާގުޅިގެން،  އެދި  ކުރުމަށް ޙިއްޞާ  މިނިސްޓްރީއާ  އެ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން 
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 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

މިނިސްޓަރ އޮްފ ގޮތުން ގައިޑްލައިންއާ ުގޅޭ. އެގޮތުން ކޮމިޓީައށް ފޮނުއްވާފައިވާ މެންަބރުންގެ މެދުގައި ަމޝްވަރާކުރެވުނެވެ

ޮގތާއި، ގަިއޑްލައިންއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަުޢލޫމާތު ހޯދުމަްށ ނިންމަިއ،  ނުއްވުަބއްދަލުކޮށް، ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލެ ޓޫރިޒަމާ

  އެކު ޭބއްވި މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް އެ ަބއްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމާ

ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުަތކަށް ިބނާޮކށް، ގައިޑްލައިންައށް ހުށަހަޅަްނ ޭބުނންާވ ޙިއްޞާަބއްދަލުވުމަށްފަުހ، މިނިސްޓަރ 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މެންަބރުންަނށް ދެވުނެވެ. އެގޮތުްނ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ޙިއްޞާހުށަހެޅުންތައް ލިޔުމުން ކޮމިޓީާއ 

ގެ އިތުރުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ިހންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންަބރު، މެންަބރާއި، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންަބރާއި

 ޚިޔާލުފުޅުތައް ކޮމިޓީއަށް ލިިބފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ( 2020  މެއި   21ވަނަ ބައްދަލުވުން )   30އެކު ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމާ 

 19-ވަނީ ކޮވިޑްއެ ދެލިކޮޕީގައި  ،ނޫންކަމަށާއި އަންދާޒާކުރާ ޙާލަތެއްދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ޙާލަތަކީ މިހާރު  •

އިތުރަށް ފެތުރިގެންދާ ޙާލަތުގަިއ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ވަތަ ުހއްދަތައް ދިނުމަށް އައިސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކަަރންޓީނުވާްނ ޭބުނންވާ ފަރާްތތަަކށް ޯބޑަރު ހުޅުވުމަށް ނު

 ؛ަކންޭބނުންވާ ކަންކަން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް ޓީމާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެްނ  މުގައިގައިޑްލައިން އެކުލަވާލު މި •

ޑަްބލިޔުޓީއޯގެ -އުމުތަކުގައި މިކަމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކަށާއި ޑަްބލިޔުއެޗްއޯގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޔޫއެން ޤަ

ންމު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންާވ މިންގަނޑުތަކަށް ޢާލަފަޔާއި އިރުޝާދު، އަދި މިނޫަނސް 

 ؛ޕަނިންގ ފޭސްގައި އޮތް ޙާލަތުގައި އެކުލަވާލެވުނު ދެލިކޮޕީއެއްކަމަށްބަލާފައިވާނެކަމަށާއި މިއީ ޕްރީ ޯބޑަރ އޯ

ދެިލކޮޕީއަށް އިޞްލާޙްތައް ގެނެވި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ތިްނވަނަ ދެލިކޮޕީގެ އެ މިއަދާ ހަމައަށް ަބލާއިރު،  •

އްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކާއެކު ނާޢަތުގައި މަސަޞިމަސައްކަތްކަމަށާއި ތިންވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

  މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ 

ވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮޕްމެނީ ލިމިޓެޑް )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް(، އެއަރލައިންަތކާ ޑޮކްޓަރުންގެ )މަޓީ( އާއި، މޯލްޑި

އި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެޑްވައިސަރީ ގްރޫޕް )ޓެގް( ގެ ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ަލޠީފާޓެކްނިކަލް 



  މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ  ގެ ( MSTG" ) ގައިޑްލައިން  ޓޫރިޒަމް ސޭފް  މޯލްޑިވްސް " އެކުލަވާލި  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
  ރާސާކޮށްދި ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ގައިޑްލައިން  އެ  ފޮނުވުމާގުޅިގެން،  އެދި  ކުރުމަށް ޙިއްޞާ  މިނިސްޓްރީއާ  އެ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން 
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މޯލްިޑވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިންގެ ަބދަލުގަިއ  ރިފަރކުރާނީތައް ގެންނަމުންދާކަަމާށއި، މިހާރު އިޞްލާޙު

 ؛ޓޫރިޒަމް އިން މޯލްޑިވްސް ކަމަށް ގގައިޑްލައިން ފޮރ ސްޓާޓިން

ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގައި ހިމަނާފައިާވ ފީތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ވަރަށް ގިަނ ކަންޮބޑުވުންތަކެއް ފާޅުކޮށްފައިާވކަމަށާއި، އެީއ  •

އާ ގުޅިގެން ލިޭބ 19-ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯބޑަރު ނުހުުޅވި އޮންނަ ޙާލަތުގައި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް

ގެން ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަންނަށް ބޭނުންާވ ފަތުރުވެރިންނަްށ ސްޕޮންސަރޝިޕްތަކާއި )ވެންޓިލޭޓަރ، ޓެސްޓްކިްޓ( ގުޅި

 ؛ލުގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކަމަށްސޫއެއް އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު އު

މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ދެލިކޮޕީގައި އަލުން ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވާލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަގު ޮބޑު   •

ފަތުރުވެރިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަފތުރުވެރިކަމުގެ ވާދަވެރިފަރާތްތަކަށްވުެރ، މަންޒިލަކަްށ ުނހަދައި، ފަތުރުވެރިންގެ 

އަންނަ ހިތްާވގޮތަށް ވައެަބލް މަންޒިލަަކށް ހެދުމަށާއި ޞިއްޙީ ޙާލަތު ކޮމްޕްރޮމައިސްނުކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 ؛އިސްކަންދޭނެކަމަށްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

އްޖެއިން ނަގަމުންާދ ރާޖުލައި މަހު ޯބޑަރުތައް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ގައިޑްލައިން ފައިނަްލވެގެންދާއިރު، މިހާރު ދިވެހި •

ފީތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފީ އެއް ނެގުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގައި  

ޕްރީ އޯޕަނިންގައި ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ  ގައިޙާލަތުޑަރުތައް ަބންދުކޮށްފައިވާ ހިމަނާފައިވާ ފީތަކަކީ ޯބ

 ؛ފީތަކެއްކަމަށާއި، މިހާރު ދިވެހިާރއްޖެ މިއޮތީ އެ ޙާލަތުގައި ނޫންކަމަށް

މިހާރު ވިސްނުންހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަށް ޭބނުންވާ ސޭފްޓީ މިންގަޑުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް  •

ޓެގް ޓީމާއެކު ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި   އިގެންދިއުމަށާއި މިހާރު އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް އެމް.ސީ.އެލް އާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނާީނ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ހެްލތް ދާިއރާއިން ޤަޫބލުކުރާ މިންވަރެއްަގއި ކޮވިޑް ފްރީ 

ޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުތައް ނިމިގެންކަމަށާއި ރއެއަ އާދެވޭނީ އްޖެއަށްރާދިވެހި ފަތުރުވެރިންކަމަށާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓުގައިވެސް ސްކްރީނިންގ އެއް ނިމިގެންކަމަށާއި އަދި ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ޓެސްޓަކާއެކު އަންނަ 

 ލާމަްތތައް ފެިނއްޖެނަމަ އެ ފަރާތެއް ޓެސްްޓކުރާގޮތަށްކަމަށާއި ޢަގެ  19-ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ކޮިވޑް

 ،ަމށް ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެންދާނެކަމަށާއިނުމުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ަބލި އިތުރަށް ފެތުރުނަނުދި

އި މިނިސްޓްރީ ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭގައި ނަތީޖާ ހޯދޭނެގޮތަކަށް އެ ކެޕޭސިޓީ އެއަރޕޯޓާ 24ގަޑިއިރާއި  08އުއްމީދަކީ 

؛ އެ ވަގުތުތަކުގައި އެ ަފތުރުވެރިޔަކު ރޫމްގައި ކަރަންޓީނުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އެކު ޤާއިމްކުރުންކަމަާށއި އޮފް ހެލްތާ

 އަދި



  މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ  ގެ ( MSTG" ) ގައިޑްލައިން  ޓޫރިޒަމް ސޭފް  މޯލްޑިވްސް " އެކުލަވާލި  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
  ރާސާކޮށްދި ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ގައިޑްލައިން  އެ  ފޮނުވުމާގުޅިގެން،  އެދި  ކުރުމަށް ޙިއްޞާ  މިނިސްޓްރީއާ  އެ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން 
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ނާޢަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު މެނޭޖްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަްއ ޞިއަމާޒުހުރީ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ުބރަ ސަރުކާރުން ނުނަގައި  •

 ؛ދަވެގެން ނުދާނެގޮަތށްކަމަށްހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އެކަމަށް ހޭ

ވާ އަންގާރަ   2020މެއި  26މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގައިޑްލައިންގެ ތިންވަނަ ދެލިކޮޕީގެ މަސައްކަތް ނިމި،  •

 ގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް.މުފައިނަލް ޑްރާްފޓް ނިންމު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

 

 :ހުށަެހޅުންތައް ފާސްުކރި ކޮމިޓީން .4

( ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގެ  MSTG"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ) ލެއްވިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަވާ

ދެއްވާފައިވާ ން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮްފ ޓޫރިޒަމުާއމެދު ަބދަލުގައި މިހާރު މަޝްވަރާކުެރވެމުންދަނީ ިތންވަނަ ދެލިކޮޕީ

  ިބ ތި ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ހާޒިރުވި އެ ،މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު، ތިރީގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅިމަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް 

 ފާސްވިއެވެ.އެ ހުށަހެޅުންތައް މެންަބރުންގެ އަޣުަލިބއްޔަތުން 

"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް  ވާލައްވާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް •

ިއ  ިއްބާރހީމް ރަޝީދާ( ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް މާފަްނނު މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރMSTGުގައިޑްލައިން" )

އަދި ރައްޔިތުންގެ    ޖީހާން މަޙުމޫދު އި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޒަރީރާމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންަބރު

މި ރިޕޯޓާއެކު އެއް ކަރުދާސްކުރުމަށްފަހު، އެ ޚިޔާލުތައް   ފައިވާ ޚިޔާލުތައްރައްވާކުޙިއްޞާރައީސް މަޖިލީހުގެ 

 އަދި؛ ކުރުމަށްޙިއްޞާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ

ބޮލަކަށް ކޮންެމ  އްގެ އަތުންޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެ އަށްގައިޑްލައިން ފައިނަލްވެގެންދާއިުރ ދިވެހިރާއްޖެ •

)އަށެްއ( އެމެރިކާ ޑޮލަުރ   08 ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ،، ެބޑް ނައިޓްއަކަށް ޓޫރިޒަމް ކޮވިޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

 ؛ހުށަހެޅުމަށް ށްނެގުމަށް ސަރުކާރަ

 



  މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ  ގެ ( MSTG" ) ގައިޑްލައިން  ޓޫރިޒަމް ސޭފް  މޯލްޑިވްސް " އެކުލަވާލި  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
  ރާސާކޮށްދި ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ގައިޑްލައިން  އެ  ފޮނުވުމާގުޅިގެން،  އެދި  ކުރުމަށް ޙިއްޞާ  މިނިސްޓްރީއާ  އެ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ 
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 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ން:ކޮމިޓީެގ ނިންމު .5

ދެލިކޮޕީއާ  ( ގެ ފުރަތަމަ MSTG"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ) ލެއްވިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަވާ

ވަނަ ދުވަހު މައިކްރޯސޮފްޓް ީޓމްސް މެދުވެރިކޮށް ޭބއްވި  2020 މެއި 22ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު 

ކޮމިޓީގައި ފާސްވި   މެންަބރުންގެ އަޣުލަިބްއޔަތުން އަށް ހާޒިރުވެ ތިިބވަގުތު ކޮމިޓީ އެ ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި 31މި ކޮމިޓީގެ 

   އެވެ. ފޮނުވުމަށް ާފސްކުރިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު  މި ހުށަހެޅުންތަކާއެކު

މައްޗަްށ  ވީމާ، މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ޕޯޓާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ިނންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިއާޢަތްކުރައްވައި، މި ރި

 ހުށަހަޅަމެވެ.  ރިޕޯޓު

"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން"   ލައްވާފައިވާމިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަވާފޮއްނުވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް 

(MSTGުގެ ފުރަތަމަ ދެލިޮކޕީއަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރ )ާއި މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންަބރު  އިްބރާހީމް ރަޝީދ 

އަދި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް    ޖީހާން މަޙުމޫދުއި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންަބރުޙަސަން ޒަރީރާ

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.1-ޖަދުވަލު ފައިވާ ޚިޔާލުތައް މި ރިޕޯޓުގެ " ރައްވާކުޙިއްޞާ

ތަފްީޞލު ިމ  ހާޒިުރވި ގޮތުގެމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުުވންަތކަށް ކޮމިޓީގެ މެްނަބރުން 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.2-ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ " 

 2020 މެއި 22

 

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 

 
 ގައެވެ.  2020 މެއި  25މި ރިޕޯޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  •



ީީމަޖިލ ހުންީީީރައްޔިތުންގެީީީދެލިކޮޕ އަށްީީީފުރަތަމަީީީގެީ (MSTG) "ގައިޑްލައިންީީީޓޫރިޒަމްީީީސޭފްީީީމޯލްޑިވްސްީ"ީީީއެކުލަވާލިީީީޓޫރިޒަމްއިންީީީއޮފްީީީމިނިސްޓްރ ީ
ީީނިންމިގޮތުގެީީީރާސާކޮށްީދިީީކޮމިޓ ންީީީއިޤްތިޞާދ ީީގައިޑްލައިންީީީއެީީީީ،ފޮނުވުމާގުޅިގެންީީއެދިީީޙިއްޞާކުރުމަށްީީީމިނިސްޓްރ އާީީީއެީީކަންކަންީީީބޭނުންވާީީހުށަހަޅަންީ
 ރިޕޯޓުީ

 17                                                                                އިޤްތިޞާދ ީކޮމިޓ 

 

 

 

 

 

 

 

ީީސޭފްީީީމޯލްޑިވްސްީ"ީީީއެކުލަވާލައްވާފައިވާީީީޓޫރިޒަމްއިންީީީއޮފްީީީމިނިސްޓްރ ީީީފޮއްނުވާފައިވާީީީކޮމިޓ އަށްީ:1ީޖަދުވަލީުީ
ީީއިބްރާހ މްީީީމެންބަރުީީީދާއިރާގެީީީމެދުީީީމާފަންނުީީީދެލިކޮޕ އަށްީީީފުރަތަމަީީީގެީ(MSTGީީ"ީީ)ގައިޑްލައިންީީީޓޫރިޒަމްީ
ީީީއަދިީީީމަޙުމޫދުީީީޖ ހާންީީީމެންބަރުީީީދާއިރާގެީީީހިންނަވަރުީީީޒަރ ރާއިީީީޙަސަންީީީބަރުީމެންީީީދާއިރާގެީީީމަތިވެރިީީީރަޝ ދާއިީ

ީއްީތަީޚިޔާލުީީީޙިއްޞާކުރައްވާފައިވާީީީރައ ސްީީީމަޖިލ ހުގެީީީރައްޔިތުންގެީ
 



COMMENTS ON THE MALDIVES SAFE TOURISM GUIDELINE DRAFT

The most important thing to bear in mind is that, the Maldives will undoubtedly be in 
competition  with  many  other  destinations,  to  attract  the  post-Covid-19  travelers. 
Competitors  will  position  themselves  as  a  safer,  more  welcoming  destination 
compared to other countries.

Therefore,  we feel it  is  fundamental that,  as we open our borders to tourism, the 
government portrays a more welcoming and safe perception to encourage tourists to 
visit  the  Maldives.  Our  country’s  unique  geography,  together  with  the  safety 
measures currently implemented, we are able to ensure the safety of our guests within 
the islands. 

Establishing a minimum stay of 14 days, would most definitely result in the loss of a 
huge proportion of the Asian market. Tourists from India, China, Korea and Japan 
would be unwilling to travel to the Maldives for such a duration, as their average stay 
is 4-8 days, leaving us with only a few possibilities from countries such as, Germany, 
with tourists willing to travel for 14 days or longer. The international travel industry 
is expecting local tourism to start first, followed by short haul regional holidays and 
long haul; international destination holidays to be last. Setting a 14-day minimum 
stay subverts  this  expectation of the market by inviting the most distant  travelers 
while alienating our closest neighbours.

Another important factor is the rich and the wealthy, who contribute greatly to our 
tourism, but usually travel within the high-season. Thus, it  can be said that those 
individuals would not be amongst the first group of travelers to the Maldives. Our 
high-end, wealthy travelers would only resume their visits to the Maldives, once they 
gain confidence in the safety of their final destination. 

We believe that imposing an arrival fee, on top of a fee for the PCR test, will not be 
feasible,  as  tourists  would  not  be  willing  to  pay  for  additional  costs,  to  visit  an 
already pricey destination, such as the Maldives. Furthermore, taking into account the 
current economic situation around the globe, this plan of action would encourage our 
tourists to choose an alternative destination, where such fees are not imposed. 

Upon resuming tourism, it is vital to protect the hotels from the inevitable negative 
impacts of being associated with a positive case. Thus, a plan should be in place to 
ensure  testing  and  other  safety  measures  would  be  taken  away  from  hotels,  in 
appropriate facilities to portray all hotels as safe destinations for future guests and 
tour operators. 

Central Maafannu constituency member Ibrahim Rasheed
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As  a  country  aiming  to  eventually  receive  tourists  from  around  the  globe,  our 
guidelines  should  be  in  compliance  with  international  guidelines,  to  confidently 
portray a safe destination to visit. 

Unfortunately, demanding USD 50,000 from each resort to obtain a Safe Tourism 
License  is  not  practical,  given  the  current  financial  situation  where  companies 
continue to struggle with remunerations, at a time where there is no income.

Additionally, it would be highly important that the lease payments for the resorts are 
waived off for a few quarters, as we wait for cash flow to resume. While properties 
prepare and invest to ensure the new standard of health and safety requirements are 
met, the government should rely on the TGST as revenue for the initial few months. 

Should the need occur, it is more feasible for resorts to rely on a fully catered Atoll 
hospital, compared to having a doctor and a nurse on each resort, at a time where our 
country struggles to have sufficient healthcare workers in hospitals. 

We believe that we would need the assistance of the government to source PPE, as 
the world as it is, faces a shortage of PPE for healthcare providers. 

niusa.ahmed
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ކޮވިޑްގެ މިހާލަތަކީ ހިއްދަތި ތަޖުރިބާ ތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިވަގު، ޙާލަތު އޮތްގޮތުން،  
ދިވެހި ޤާއުމަށް މިހާތަނަށް ޙާސިލު ނުކުރެވި ހުރި ކިތަންމެ ކަމެއް ޙާސިލު ކުރުމުގެ ފުރު ސަތު، މިހާރު  

ޓްރެވަލް އާއި  ރއެއާ ،ޕެންޑަމިކެއް ކަމުގައި ވާތީ ތަޙަންމަލް ކުރަމުން ގެންދަނީ ގްލޯބަލްއެބައޮތެވެ. މިހާރު ދުނިޔެ  
 ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ ރީސެޓްވެ އަލުން ފަށަން ޖެހިފައެވެ.  

ގެ ކުރަން ފަށަން ރަނުއެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓް  5ރާއްޖެ ރިކަވަރ ވާއިރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ   މި ޙާލަތުން 
އެން މެ އަވަހަށް ރިކަވާ   ފުރުސަތު އެބަތޮތެވެ. އެކަމަށް ވިސްނައިގެން މިވަގުތު މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އިކޮނަމީ

ސަރަހައްދުތަކުގައި  ތަކެއްގެ އެހުރިހާ އެއަރޕޯޓްކުރާ ޤައުމަކަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ވާނީ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށެވެ. 
ތަށް ގާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ރީޖަން ތަކުގައި މަސަތްކަތްކުރާ ޒުވާނުންނަށް  ދިވެހިންނަށް ބައިވަރު އިތުރު ވަޒީފާ 

އިގްތިސާދީއިތުރު ފުރުސަތު ތަށް ތަނަވަސް ވެގެންދާނެއެވެ. ބޭންކް ތަކުން ލޯން ނަގައިގެން ހިންގާ ކުދިވިޔަފާރި  
. މަސްވެރިންނަށް އަތޮޅުތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ އްތަކަށް އާންމްދަނީ އިތުރުވެ ލޯންތަ

ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ރިސޯޓް ތަކުގައި ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ރޭގަނޑު ޢާއިލާ   ރުރުއިމަސްވެރިކަމުގެ
ން ދާނެއެވެ. ވެ އާއިލީ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެ ތަނަވަސް  ދިވެހިންނަށް ށް އަމުމުގެ ފުރުސަތު  ކައިރިއަށް ގެއަ
އި ޢުޅުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޢާ ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ޢާއިލާ، އެކުގަ

އަތޮޅު ތަކަށާއި،  އެކިއެކި  ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން  ވާން ތަނަވަސް ވެގެން ދާނެއެވެ. ސީޕްލޭން އަށް ބަރޯސާ  
ވާ އަގެއްގައި ގޮސް އައިސް ވުމުގެ  ޓުންނަށް އެކަށީގެން  ތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސް ހައުސްގެސްޓްރަތްރަށުގައި ވާ 

  ސަބަބުން ޓްރާންސްޕޯޓް އެފިޝަންޓް ވުމުގެ   ދުރުދުރުގައި ތިބިނަމަވެސްފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ. 
  ންމިހާރު މިގޮތަށް ރާވައިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އަންނަ އެއްފަސްވުމުގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.  

ޒަނަށް މިކަން ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ކާމިޔާބު ވާނެއެވެ. މިކަމަށް ބޭނުން ވާ އިންވެސްޓް މަންޓް ސީ ރއޮތް ވިންޓާ
ތައް މިހާރު ހުރީ ކުރެވިފައެވެ. ފަހަރުގައި އިތުރަށް ބޭނުން ވާނީ ސެކިއުރިޓީ އާއި ސްޓާފު ޓުރޭން ކުރުމެވެ. މާލޭ 

ރީ ލޮކޭޓް ކުރެވޭނެ ނޫން ތޯ އެވެ. ސުޓާފުން އެއަރ ޕޯޓުން  

  ގައި ޙަރުދުނުކޮށް ހުރިރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ. ސީ ގެ ބަޖެޓު އަހަމިމިހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުން ވާ ޙަރަދު  
ފައިސާއިންވެސް ފުދޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވޭސްޓް ނުކޮށް މަސަތްކަތް ކުރުމުން މާބޮޑު އިތުރު ހަރަދުތަކެއް  

 ނުކޮށް މިކަން ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.  

ހާޑް  އަދި ނޯމަލް' އަށް ވާސިލްވުމަށް އެންމެރަގަޅު ގޮތަކީ ވެކްސިން އެއްލިބެންދެން ސެކަންޑްވޭވް މިކަމުގައި 'ނިއު 
ކަންތަށް އެހެން ޤައުމު ތަގުގައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ގޮތްބަލައިގެން  އެމިއުނިޓީ ރަގަޅުގޮތުގައި ހާސިލްކުރަން ކަންތަށް

ދިއުމެވެ.  ދާ ގޮތަށް ގެންކުރިއަށްގެން   

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު
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ންސިންގް ) ގައިދުރުކުރުން( ސޯޝަލް ޑިސްޓެ   

ބޯޓްފަހަރަށް، ކޮންޖަސްޓް ނުވާވަރަށް ބަލައިގެން މާލެ އެއަރޕޯޓުން ލޭންޑިން  މަތިން ދާ ދުރުރާސްތާގެ ބޮޑަތި 
އިގެން  ހަބަ  ކުންއަތޮޅުތަކުގައިވާ އެއަރޕޯޓް ތަ ރަށްބޯޓްފަހައަދި މެދުމިނުގެ   ކުދި ،ސްޕޭސްދީފައި ރީޖަނަލް

ޕްރައިވެޓް ޖެޓްފަދަ ފްލައިޓް ތަށް ގެސްޓުން ތިބެންބޭނުންވާ ރިސޯޓް ތަކާއި  ސުލޮޓްދެވިދާނެ ނޫންތޯއެވެ. އަދި 
އޮންނަ އެއަރޕޯޓް އަކުން ސޮލޮޓް ދިނުމުން ފުދޭނެއެވެ. އޭރުން އޮންނާނީ ސޯޝަލް  އެންމެކައިރީގައި 

 ޑިސްޓެންސިންގ ގާއިމުކުރެވިފައެވެ.  

 

 ދިވެހިންނަށް އިތުރު ވަޒީފާ 

އެއަރޕޯޓް ތަކުގައި މަސަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސް، ހެލްތް، އިމިގްރޭޝަން އަދި އެހެނިހެން ދިވެހިންނަށް  
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އެއަރޕޯޓް އާއިއެންމެ ގާތުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގައި މަސަތްކަތް  

  ތަނަވެސްވެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ވާނެއެވެ.  ދަނީގެ ފުރުސަތުމް ތުރު އާންއި ށްކަކުރާފަރާތް ތަ 

 

 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ 

، ޓްރެވެލް އެޖެންޓް  ،ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި މަސްކަތްނުކުރިކަމުގައި ވިއަސް  ،ކިޔަވައިގެން ނުކުންނަ ދިވެހި ޒުވާނުން
ފައިވާ ޤަވާއިދު މިހާރުވެސް ގެޒެޓް ކުރެވި  ގޮތުގައި މަސަތްކަތްކުރާނެއެވެ. ޑުނގެޓޫރިސްޓް ގައިނުވަތަ  ޑީ.އެމް.ސީ 

  ނޫ  ރުން ވެފައިވާމިސަރުކާރު  ،ތަކާއި އެއްގޮތަށް އެފަދަ ފުރުސަތު ތައް ދިވެހިންނަށް ކަށަވަރު ކޮށް ދެއްވުމަކީ
އަހަރުތެރޭއެކަން ކަން  2 ކޮށް ދެއްވުމުންކަންކަން  ސް ވެ ދެން ނެވިފައި ވާ ގޮތަށް އިވެ. ކެ ވައުދެ  ގެތިސާދުގްއި

ރައްޔަތުން ގެ ލޯތްބާއި ޢިހްތިރާމް ސަރުކާރަށް ލިބި އިޤްތިސާދު ހަރުދަނާވެ،  ވެ، ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޙާސިލު 
     ޖީއެންޕީ އާއި ރިޒާވު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާނެއެވެ.  

 

 ޓްރެވެލް އިންޝުއަރެންސް އާއި ރައްކާތެރިކަން

ކޮންމެ ޓްއަރިސްޓް އްޖެ އެތެރެވާ އި އިސްކަންދޭނީ ރައްކާތެރިކަމަށެވެ. މިމުއްދަތުގައި ރާމުގަ ޓުއަރެސްޓުން ދަތުރުކުރު
 . ޑޮލަރ ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސް އެއްގެ ގޮތުގައި ނަންގަވަންވާނެއެވެ 100/- އެއްގެ އަތުންވެސް އޮންއެރައިވަލް 

niusa.ahmed
Placed Image



އެއީ ޗައިނާ މީހުންގެ  އައި ލެންޑް އޮންނަން ވާނެއެވެ.  އަދި އައިސޮލޭޓް ހޮސްޕިޓަލް ހިދުމަތްލިބޭ ދެ ހޮސްޕިޓަލް 
ޖެނަމަ ވަރަށް ރަގަޅުވާނެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކާއި އިންޑިއާ މީހުންގެ ހޮސްޕިޓަލް އެއް ކަމުގައި ވެއްހޮސްޕިޓަލް އަ

އެރަށްރަށަށް   ވެއްޖެ ނަމަޕޮޒިޓިވް  ޗުއްޓީގައި ތިއްބައި ޓޫރިސްޓަކުރީޖަނަލް ޓުއަރިޒަމް އިތުރުވާނެއެވެ.  
ކުރާނީއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާ ވެގެން ޓޫރިސްޓަކު ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ، އޭނާ އެކަމަޑޭޝަނަށް ދައްކާފައިވާ  ބަދަލު 

ތުރުން ހުރިހާ  މީގެ އިފައިސާ އިން ނިސްބަތުން ޖެހޭ އަދަދު އައިސޮލޭޝަން އައި ލެންޑަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ. 
ސޫލަކުން އުންތޯއެވެ. އެއްބަސް ވެވޭ ނޫ ނެ ޝްއަރެންސަ ފައިސާ ވެސް މިކަމަށް އޮނަނާ މެޑިކަލް އިން  ގެއެންމެން

އެވެ.ތޯއެފައިސާ ވެސް ބެހިދާނެ ނޫން   
 

 ލޯކަލް އައިލެންޑް ޓްއަރިޒަމް

  ޓުންގެސްއި ލޯކަލް އައިލޭންޑް ޓްއަރިޒަމް ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ.  ރިޒޯޓް ތަކެކޭއެއްގޮތަށް ގެސްޓް ހައުސްތަކާ
ސްޓެންސިން  ޑިއަލް ޝިސޯ ކާތެރި ފިޔަވަޅު އަޅައިއްރައެކަންކުރާނީކޮން މެ ތަނެއްގައި ތިބި ނަމަވެސް 

ކޭ އެއްގޮތަށް މުން ގެންދަންވާނީ ރިޒޯޓްތަކެދެ ޙިދުމަތްތަށް  އެހެނިހެން އަދި ރެސްޓޯރަންޓް އާއި  ހިފަހައްޓައިގެނެވެ.
ލޯކަލް   އެކުއެވެ.އި ކާތަކަ ފިޔަވަޅު ކްޓިކަލް ރެޕްއެކަމަކު ގެސްޓް ހައުސް ތަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ރައްކާތެރި 

ސްޓް ކުރުން ކޮންމެހެން މުހިން ޓެ އިރު އިރު ކޮޅާ  . ލައިގެނެވެބަ  ތްނިޓީ އާއި މާ ބޮޑަށް ގައިގޯޅި ނުވާނެ ގޮ އުކޮމި
އްޖެ އެތެރެ ވާއިރަށް އަނެއް ޓެސްޓް  ރާއަންނަނީ ޓެސްޓް ހަދައިގެން ކަމުން  ޖެރާއް ޓޫރިސްޓުން މެއް ނޫނެވެ.

ނާން ނާނެ ނޫން   ށްގެސްޓުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރާކަ ބަންދު ކުރާނަމަރިއެއްގައި ދުވަސް ވަންދެން ކޮޓަ 3ހަދައި 
ބަޔަކު ކުއްވެރިވާ ގޮތަށް    އަދިމާބޮޑުވާނެއެވެ.  ސިޓީ ޕަބްލި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމުން ލިބޭނެ ނެގެޓިވްތޯއެވެ. 

ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ.   މުއި ޤާދާފާނެ މާޙައުލެއް ހަދޮގު  

 

 ފަތުރުވެރިންއައުން 

އެއަރލައިން ތަކުގެ އިންޓަރލައިން އެގްރީމަންޓް އަދި ކޯޑް ޝެއަރ ފަދަގޮތްގޮތުން ދަތުރުކުރާ ޕަސެންޖަރުންގެ  
،  މިފަދަ އިންތިޒާމުތަގުގެ ތެރެއިން  ވެ. ށް ޓުރެވެލް އެޖެންޓުންނާއި އެއަރ ލައިންތަކުން ހަމަޖައްސާނެއެ އިންތިޒާމްތަ

އިރެކްޓް ކުރާނެއެވް. ލޮޖެސްޓިކް  ޑަރެފިކް ޓުޕޯޓް ތަކަށް ތަފާތު އެއަރއެއަރލައިން ތަކާއި ޓޯ އޮޕަރޭޓަރުން 
ސާފައި ހުރުން އެއީ އް ހަމަޖެއްސުމުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ޑީ.އެމް.ސީ އެއް ކޮން މެ ޓޯއޮޕަރޭޓަރަކުވެސް ހަމަޖަ  
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 ކުރާ ގޮތެވެ.   ގައި އެކަންށް ގިނަ ޤަމުމުތަކުރަމީ ވަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަ ޖައްސަވާށެވެ. ޝަގެ   'ނިއު ނޯމަލް' 
ން ލިބިގެންދާނެއެވެ.  މިކަމުގެ ތެރެއި   ން ނަށް އިތުރު ވާޒީފާތަށްދިވެހި  

 

 ނިންމާލުން 

ގެސަބަބުން މި ސިނާއަތުގެ ހުރިހާ މަސަތްކަތްވަނީ ހުރިހާފަރާތަކަށްވެސް އަލުން ފަށަންޖެހިފައެވެ.    19ކޮވިޑް 
ބަދަލެއްގެނައުމުގެ ރަނުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަގުތުވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ ބޭނުން  އެހެންކަމުން މިފަދަ  

މިވަގުތު މިފުރުސަތު ގެއްލުވާލައިފިނަމަ ކުރިއަށް   އެންމެރަގަޅު ފުރުސަތެވެ. ، މިއީލިބޭނެ ކޮއްގެން މަންފާ ހޯދުމަށް  
ވުން ވަރަށް އުންދަގޫ ވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ، އެ ދުވަހަކުން  ހާސިލު ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިކަންކަން ދިއޮތް 

 އޭވިއޭ ޝަން އޮންނާނީ މުޅިން އެހެން ހާލަތެއްގައެވެ.  

ގަނޑުމެން ނަށް، ނުކުރެވި ހުރި ކަނކަން މިފުރު  ޅު އަހަރު ވީއިރުވެސް ޢަ 48ޢަޅުގަނޑު މި ފާހަގަ ކުރީ،  
ލަފަޔާއި މަސްވަރާ ލިބިގެން ކުރެވޭނެ    ވަކިބައެއްގެކީ، ސަތުގައި ކުރެވިދާ ނެ ގޮތެވެ. ޔަޤީން ކުރަންވީ އެއްކަމަ

ކޮށް ފުރިހަމަ  ހުން ނާނީ  އަށް އަހަރު ވީ އިރު،  48 ށް ޓޫރިޒަމަ  ކަން،ދެންނެވި ކަންއިސްވެ އަޅުގަނޑު  ،ނަމަ 
މިހާރު ލަފާދޭން ތިބި އެފަދަ    އަމުދުންފައެވެ. ވީމާ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ވިސްނުން ރަންގަޅެވެ. ވެ

ޖީން ނެވެ.  ގިނަ މީހުނަކީ ފަރަން)މެކްރޯ(   

ގައި އިސްކަން ދޭން ވީ  ދިއުމު ލް" އަށް އު ނޯމަނި" ޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑު މިތާގައި ފާހަގަ ކޮށް ލީ އަ
 ރުޕޮލިސީގެ ތެރޭގައި ހިމެނި މިހާކަންކަމެވެ.  ލަސްވެފައި ވާ ޓަކައި ކުރަންއްއުމުގެ ކުރިމަގައީ މި ޤަކަނކަމެވެ. އެ

ކަމެވެ.  ކަން މުހިންމު އެންމެމިވަގިތަށް   ފަށަން  ންކުރައަމަލު   

ރެސްޓޯރަނޓްގައި ކައްކާނެ ގޮތާ އި، ތަށި ދޮންނާނެ ގޮތާއި، ކޮޓަރިސާފުކޮށް އެނދު ޢަޅާނެ ގޮތް އަޅުގަނޑު ނުލިޔެ 
އަންނަނީ އުފާވެރި ދުވަސް   ޓޫރިސްޓުންލީއެވެ. ހަމަ އެކަނި ވިސްނަން ވި ކަމަކީ، މިތަނަށް އަންނަ  ދޫ ކޮށް

ދުވަހު ތިބޭ ވީހުނެވެ. އެމީހުން އަންނަ    6ދުވަސް ނުވަތަ   5ތަކެއް ހޭދަކުރުމަށެވެ. އަދި އަންނަ ގިނަ މީހުނަކީ  
ދުވަހު ތިބެން   14  ގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ.ދުވަހު ބޭތިއްބުމަކީ ރަނ 3ދުވަހުން ފެށިގެން އައި ސޮލޭޝަން ގައި  

ޑުރިސްކެއް ނެގުމުގެ ބޭނުމަކީ އުމަށް އެހައި ބޮ ޑް ބަޔަކު ގެނަށް ލިމިޓެވަރަ  އަން ނަ މީހުން ވަރަށް މަދެވެ.ރާއްޖެ 
ޤައުމުގެ ނިއުމަތް ތަކުގެ ފައިދާ އެންމެނަށް  ،ނިއުމަތަކީ ޑު ބޮއެން މެ   ލިބޭނެދިވެހިރާއްޖެ އަށް   ކޮބައި ތީއެވެ.

   ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅުމެވެ.ފަޤީރުކަން ނެތިގޮސް އާންމުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވެ، ރައްޔިތުން  ލިބި،
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Hinnavaru constituency member Jeehan Mahmood 

ENTRY INTO MALDIVES 

1.1 Booking 

- A prior confirmed booking in a tourist facility with a Safe Tourism License is compulsory. 

See comments below 

1.2 Visa procedures 

- A confirmed pre-booking in a tourist facility with a Safe Tourism License is a pre-requisite for the 

Visa 

It is important to understand how and when the “safe tourism license“ will be released by the 

authorities. Without this information it is impossible to receive bookings and to schedule the 

opening of the resorts currently in shutdown because of COVID.   

- Submission of a valid travel insurance with medical coverage for the entire duration of stay 

In order not to incur in additional problems we agree that insurance is the only way to be on the safe 

side, both for operator and guest. We have just to keep into consideration that also the insurance 

has a cost and we have to sum it up with all the others present in this document.  

In general we are fine with this decision but must be extended as mandatory to all the guest ( direct 

and non )   

- A special tourist visa fee of USD 100 for arrivals will be applicable until further notice by the 

government. 

In this moment any additional cost could represent a problem in terms of marketing. We do not 

think that the problem is the value itself of the entry fee, but the way to communicate it and finally 

all the costs that a guest or a family has to sustain to spend a vacation in the Maldives . We have 

always to keep in mind that Maldives industry is not only luxury or private charter and all this 

additional fees can impact the final budget 

- Special tourist visa shall only be granted for tourists committing to a minimum stay of 14 nights in 

the Maldives. 

It is not acceptable.  

To date none of our source markets have an average LOS of 14N, see below.  It will be a struggle to 

make the booking queries commit to 14N in just one facility as guests tend to combine at least 2 

resorts when holidaying in Maldives. Not to mention this automatically cancel out bookings from 

Asia/Middle East/Americas where LOS are 5N or less  

+  

This condition will represent a further challenge for rescheduling the stays of all the guests that 

during the crisis could not travel to the Maldives, despite having booked and paid the holiday.  

These guests have been given a voucher, with the possibility of moving the vacation. What if their 

initial booking was less then 14 nights? 

- The entirety of the stay must be booked in one tourist facility. 
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Same concern of Above  

1.3 Country Entry requirement 

- Negative PCR report dated maximum 7 days prior to landing in Maldives (or)Positive anti body test 

report taken maximum two weeks prior to landing in Maldives to be produced at the designated 

airport on arrival. 

In a moment where all the countries all over the world are opening their borders to tourists this 

limitation could address the guest to choose destination with an easier procedure.  This kind of 

procedure will discourage future bookings  

The problems for this point are different: 

• It is not easy for the guest be tested in their home countries without symptoms and for sure 

it is an additional cost  

• We do not think that a guest will book a flight if he is not sure about the test result. Very 

rarely happens that a guest book a last minute flight, especially in business class.  

• The resorts cannot confirm the booking if they do not have the results of the test and this 

kind of approach cannot be used in consideration that the tourist are coming from Nations 

far from Maldives and indeed to plan and organise the trip  

 

 

.4 Air Arrivals 

- Chartered flights and private jets will be charged a landing fee of USD 50,000. 

We cannot see how this tax can help to attract guests considering the amount and how we can 

justify such high fee  

1.5 Sea Arrivals 

- Each tourist vessel entering territorial waters shall be charged an entry fee of USD 10,000. Arrivals 

of cruise ships will be restricted until further notice. 

We cannot see how this tax can help to attract guests considering the amount and how we can 

justify such high fee  

Port of embarkation and disembarkation shall be at the airport designated for safe tourism. 

Which Authority is going to release this list? the Maldivian authority or an international 

organisation? It is mandatory to get this information as soonest in order to inform the TO and the 

direct guest regarding the embarkation airport  

 

2.1 Airport arrival 

- Disinfection procedures to be in place for body, luggage and travel documents 

Fine, but under the responsibility of whom? We assume this under airport company responsibility  
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- The tourists’ first entry place should have processes in place to check temperature and look out for 

guests with respiratory symptoms such as cough or runny nose or shortness of breath upon arrival. 

Ok 

- PCR Test to be done on arrival. Fee of USD 100 per test is applicable. 

It is not clear if this one excludes the test at home or not and the execution procedures of the test 

including the payment. All this information is needed urgently to communicate with the TO, TA and 

final guest.  We suggest to have quick test directly at the resort conduct by doctor or nurse to avoid 

long queues at the Airport. We also recommend that test will be providing from government to have 

a common standard for all the resorts   

 

- The tourists/passengers/airport staff to maintain a minimum distance of one meter at all - The 

tourists/passengers/airport staff to wear face masks and use hand sanitizer frequently airport. 

Ok, but who will be responsible to control that the procedures are correctly applied? We assume 

that is responsibility of MNDF/ Police  authorities  

- Staff shall wear face shields and gloves at all times and follow disinfection procedures end of their 

duty shifts. 

Ok, but who will be responsible to control that the procedures are correctly applied? We assume 

that is responsibility of MNDF/ Police  authorities  

 

2.2 Luggage collection 

Disinfection procedures 

- Ensure the safe distance of minimum one meter at the collection maintained 

Ok, but who will be responsible to control that the procedures are correctly applied? We assume 

that is responsibility of MNDF/ Police  authorities  

 

- Keep an alcohol rub/hand sanitizer to use as frequently as possible wear gloves to collect and 

handle the luggage (Gloves should never be re-used and foot operated closed bin). 

ok 

- The trolleys should be disinfected when used by one customer. and used trolleys should be kept 

separately with notices for users. 

Trolleys are used by guests and operators but are property of the Airport. Who will be responsible? 

We assume that is responsibility of Airport Authority  

2.3 Common facilities used by tourists (washrooms, etc.) 

 

- Ensure the safe distance of minimum one maintained. 

ok 
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- In the washrooms disinfect frequently touched taps, door / cistern handles, and seats and cover 

flaps, wash basins, door knobs, - Provide adequate supply of toilet paper, paper dryers and liquid 

soap at all times. 

Ok, but who will be responsible to control that the procedures are correctly applied? Who will be 

responsible? We assume that is responsibility of Airport Authority  

 

 

2.4 Receiving of Tourists by Tourist - All tourists shall be facility representative the arrival airport.ok 

- Basic details required be collected point. 

- Luggage shall to allow for easier management. 

- Luggage should gloves ensuring minimal contact with staff. 

- Receiving staff sanitizer. 

 

3.1 Safe Handling of Luggage ok 

- Luggage handlers should utilize gloves when handling tourists’ luggage. 

- Proper care should be taken when transporting luggage to ensure that contact is minimal. 

- Gloves should be disposed of in a foot operated closed bin immediately after luggage 

transportation is complete. 

- Personal disinfection procedures shall be undertaken at the end of each duty shift. 

LUGGAGE HANDLING 

DOMESTIC TRANSPORTATION 

4.1 Airport Transfers OK except comments in red  

Airport transfers will only be allowed through pick-ups by pre-booked Safe Tourism 

Hotels. 

- Transport will be by pre-approved vessels/aircraft cleared for all health & safety standards; 

- Maldives Police Service shall ensure that standards are followed on sea going vessels 

- Alternate seats should be left vacant on seagoing vessels and aircraft when transporting 

passengers. 

It is important to consider how much is going to impact the final cost of the tickets.  

Another important aspect is that obviously the waiting time has to be transferred at the resort to 

avoid creating assembly of guests at the Lounges causing difficulties to keep social distances.  

Waiting time that will be perceived as negative by the guests and and Airlines companies (domestic 

and seaplane) must grantee the same waiting time, otherwise the resort far from Male will suffer in 

occupancy consider as well that are the majority in the market  
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- Each separate group shall be encouraged to book separate transfers from the airport to the resort 

if travelling by sea. 

- Masks and sanitizing shall be made compulsory before boarding transfer vessel/aircraft 

- Safe distance of 1 meter shall be maintained during communication. 

- Disinfection/decontamination procedures to be undertaken on vessels/aircraft after passenger 

disembarkation. 

 

5.1 Check-in procedures Is totally missing the procedure concerning how to behave at the resort’s 

lounges  

Again we reccomand quick test at the resort  

- Tourists shall be escorted directly to their rooms upon arrival at the resort. 

- Luggage should be handled safely with gloves ensuring minimal contact with staff. 

- Receiving staff shall be equipped with masks, gloves and sanitizer. 

- Minimal staff shall be involved with receiving tourists at the resort. 

- Safe distance of 1 meter shall be maintained between tourists and staff. 

- Tourists shall be provided with a detailed web-based check-in option to be completed room. 

- Tourists shall be notified that they are to remain in their rooms until the receipt PCR test results. 

We do not think that a guest will book a vacation if they have to stay close for 48 hours or maybe 

more waiting for results  

 

 

ARRIVAL AT SAFE TOURISM RESORT 

SAFE TOURISM RESORTS 

6.1 Safe Tourism Resort License 

Safe Tourism License shall be issued to resorts complying with all relevant legislation 

and the following set of standards  

As written above it is impossible to start confirm bookings if this procedure is not totally clear 

specially to understand how long is going to take to be certified  

 

- Resorts shall allocate 10% of registered guest rooms for isolation purposes. 

At least initially we do not see problems considering the occupancy, the general question is to 

understand how long these measures are going to last because in high season is not acceptable. If 
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the resort will see a drop in room available the government should take into consideration a cut in 

the land rent accordingly   

- Resorts shall allocate facilities for quarantining staff equivalent to 10% of staff population 

In case of single occupancy, we think that the 10% is an excessive percentage of rooms and it is 

better to keep 10% in total between guests and staff, also because we cannot keep any suspect 

employee in the staff area. If you consider the number of staff members compared to the guest 

rooms the risk is to close at least half of the inventory for most of the resorts  

  

- Guest service staff shall be trained in the use of PPE. 

The training will be conduct by External companies or internally? If internally we must have one staff 

member certified to give training to others? 

- Staff should be trained on disinfection procedures. 

The training will be conduct by External companies or internally? If internally we must have one staff 

member certified to give training to others? 

- Emergency procedures shall be put in place to deal with suspected cases of COVID-19 including 

isolation procedures. Ok  

All staff shall be trained on these procedures. 

- Adequate stock of medically certified PPE (Masks, Gloves, Face Shields, Gowns, Caps and Boots or 

Boot Covers) shall be maintained by the resort. Ok 

- Resort shall have a resident doctor and a nurse (certified by the relevant licensing bodies).Ok 

- A licensing fee of USD 50,000 is applicable for the issuance of the safe tourism license.  

The resorts will face a lot of costs to purchase PPE and tools machineries to give proper service in 

addition of the loss of revenue due to the cut of rates and the low occupancy. How paying 50000 

USD will help operators if It is common interest to restart the operation? 

 

6.2 Staffing ok 

- All staff arriving on the resort shall be subjected to COVID-19 screening PCR tests. 

- Staff shall not be allowed to exit Safe Tourism Resorts without undergoing COVID-19 screening and 

quarantining (staff travelling solely to airports for the purpose of escorting arriving or departing 

tourists will be exempted from this procedure). 

- Staff shall comply with social distancing and personal hygiene guidelines. 

 

6.3 On-arrival Quarantine of Tourists 

- Tourists will be restricted to their rooms until the on-arrival PCR screening results are received. 

Already explained above  

niusa.ahmed
Placed Image



- Meals shall be served directly to the room during this period. 

- Restrictions shall be placed by management on staff entering the rooms during this period. 

- Linen changes shall be restricted during this period. 

- Laundry of towels and other fabrics shall comply with disinfection guidelines. 

- Food service cutlery, crockery and trays shall be handled with gloves and disinfected into 

the kitchen. 

This will create a lot of problems in terms of operation and service in addition to a great investment 

by the resorts considering that, as per this draft, all the guests have to stay in quarantine for at least 

48 hours   

- All efforts shall be made by concerned parties to ensure that the PCR screening tourist is cleared 

within 48 hours of sampling. 

The time frame is too long and definitely is discouraging the tourists to choose Maldives as holiday 

destination  

6.4 Common Facilities 

- Tourists may only utilize the common facilities of the resort once is confirmed to be negative. 

We do not think, as already explained, that a guest will book knowing that will pass 2 or 3 days 

closed in the room paying the vacation  

- Social distancing guidelines shall be followed in common areas of the - Frequently contacted 

surfaces shall be disinfected regularly. OK 

- Staff shall wear masks while serving tourists. OK 

- Staff shall utilize gloves when handling any been in physical with a tourist. ok 

- Tourists or staff displaying any flu like symptoms and screened COVID-19. ok 

- Buffets shall not be served at Safe Tourism Resorts.  Questo sicuramente diminuisce il servizio. La 

soluz 

- 2m spacing between tables shall be observed y items which have ok, but depends on occupancy 

this could cause delays because of different service shifts in order to maintain distances. 1 mt is 

suggested for the open space restaurant ( as in Europe )  

 

6.5 Isolation/Quarantine Facilities 

- Meals shall be served directly to the room during this period. Already explained   

- Laundry of towels and other fabrics shall comply with disinfection guidelines as set forth by HPA. ok 

- Food service cutlery, crockery and trays shall be handled with gloves and disinfected prior to 

reentry into the kitchen. All the washing areas in the kitchens are segregated in cold and hot 

sections. It will be more easy to use what it is already in place rather than create new washing areas 

increasing the number of places to monitor  
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- Entry into rooms shall be strictly restricted. If entry is essential, PPE shall be worn by the person 

entering and strictly minimal number of persons shall enter the room. ok 

- If the duration of isolation is longer than 3 days, fresh linen can be provided, however, restrictions 

will be placed on staff entering the room to change linen. We need clear guidelines, especially 

because the staff will probably refuse to enter a quarantined guest room. 

6.6 Housekeeping ok 

- Housekeeping staff shall enter rooms not under isolation procedures wearing masks gloves. 

- All contact surfaces and floor shall be disinfected during cleaning. 

- Bedding and linen shall be handled with care to avoid contact and soiled linen immediately 

after removal. 

- Towels shall be bagged immediately after removal. 

- All bathroom surfaces must be thoroughly disinfected. 

- Gloves must be changed between rooms and disposed of safely. 

 

6.7 Communication ok 

- Staff shall maintain safe distance of 1 meter with guests while - Staff shall maintain logs of their 

contacts with guests and staff and management to be utilized for 

contact tracing. 

- Guests shall be advised to minimize contact other guests. 

- Guests shall be advised to maintain logs with other  

7.1 Checkout procedures OK 

- No restriction would apply on guest checkouts if no symptoms displayed or no positive PCR is 

recorded. However, masks shall be utilized during transfers. 

- Luggage handling should be conducted as per the guideline stated in Section 3.1 

 

7.2 Room Cleaning 

- Rooms should be deep cleaned once vacated by tourists. 

- Air-condition filters shall be replaced once vacated.  

It is recommended to disinfect filters rather than change them because we do not think that the 

stock will be available in the Maldives to cover all the resort needs.  
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- All guidelines stated in Section 6.6 must be followed during cleaning. 

CHECKOUT FROM SAFE TOURISM RESORT 

SYMPTOMATIC CASES / POSITIVE PCR 

SCREENING RESULT 

 

8.1 Emergency Procedures 

- Any flu-like symptoms from staff/tourists shall be immediately reported to the doctor on site. 

- Anyone displaying flu-like symptoms shall be isolated with immediate effect. 

- Procedures stated in Section 6.5 shall be followed. 

- Doctor should take a sample from the symptomatic case while utilizing appropriate PPE. 

- Any person with a positive PCR screening result shall remain isolated in the room and be retested 3 

days after the 

first test. If the second test result comes back positive arrangements should be made with HPA and 

Ministry of 

Tourism for the removal of the patient for further observation and treatment. 

- Such incidents should immediately be reported to the 

Ministry of Tourism and Health Protection Agency. 
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This  document  outlines  the  broad  requirements  to  achieve  a  restart  of  the  economy  starting  
with  a   reopening  of  air   links   to   the  country.  The   intention   is   to  provide  a   framework   for  
constructive  debate  and  discussion  -  it  is  not  a  first  draft  or  a  final  say.  There  will  no  doubt  
be  many  changes  day  to  day,  so  it  is  important  to  maintain  flexibility  and  an  open  mind  as  
normality  is  restored.  

	  	  

Framework	  for	  Maldives	  Tourism	  Recovery	  during	  the	  COVID	  
pandemic	  1.0	  

  

Unlike	   most	   other	   countries,	   the	   Maldives	   economy	   cannot	   be	   sustained	  
without	   resuming	   international	   tourism	   activity.	   Q2	   of	   the	   financial	   year	   is	  
almost	  over,	  with	  most	  of	  the	  country	  under	  total	  lockdown.	  Other	  destinations	  
are	   now	   coming	   out	   of	   an	   initial	   lockdown.	   For	   there	   to	   be	   any	   chance	   of	   a	  
rebound	   in	   tourism	   in	   Q3,	   strategic	   and	   collective	   action	   needs	   to	   be	   taken	  
immediately.	   All	   public	   and	   private	   sector	   stakeholders	   need	   to	   work	   in	  
partnership	  to	  restart	  economic	  activity,	  bearing	  in	  mind	  always	  that	  the	  safety	  
and	  security	  of	  Maldivians	  and	  visitors	  is	  paramount.	  

	  

We	  will	  need	  to	  plan	  and	  reopen	  eventually	  irrespective	  of	  a	  COVID19	  solution	  
(treatment	  or	  vaccine).	  

	  

Lockdown	  is	  not	  a	  practical	  long-‐term	  solution	  

While	   a	   lockdown	   is	   necessary	   to	   break	   the	   rapid	   transmission	   caused	   by	  
exponential	   growth	   of	   positive	   cases,	   it	   is	   at	   best	   a	   temporary	   emergency	  
measure,	  and	  it	  is	  not	  realistic	  to	  continue	  for	  a	  long	  duration	  for	  a	  long	  duration.	  

As	  the	  WHO	  has	  pointed	  out,	  there	  is	  no	  guarantee	  that	  a	  vaccine	  will	  work,	  and	  
there	  is	  very	  little	  likelihood	  of	  a	  vaccine	  being	  available	  for	  at	  least	  a	  year.	  Even	  
if	  the	  vaccine	  is	  produced	  earlier,	  it	  is	  not	  likely	  to	  have	  any	  practical	  impact	  for	  
at	  least	  two	  years.	  

Speaker of People's Majlis Mohamed Nasheed
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While	   there	   is	   no	   officially	   sanctioned	   treatment	   for	   advanced	   stages	   of	   the	  
illness,	  there	  are	  promising	  treatments	  that	  have	  been	  shown	  to	  help	  reduce	  
viral	  load	  and	  speed	  up	  recovery	  if	  the	  disease	  is	  treated	  at	  an	  early	  stage.	  It	  is	  
possible	  that	  some	  form	  of	  combination	  therapy	  will	  be	  adopted	  to	  minimise	  the	  
chance	  of	  disease	  becoming	  severe	  before	  a	  vaccine	  can	  be	  widely	  deployed.	  
	  

A	  long-‐term	  lockdown	  may	  have	  negative	  consequences	  

It	   is	   now	   becoming	   abundantly	   clear	   around	   the	   world	   that	   continuing	  
lockdowns	  could	  lead	  to	  more	  deaths	  than	  those	  caused	  by	  the	  virus,	  as	  a	  result	  
of	  the	  stress	  and	  the	  consequences	  of	  unemployment	  arising	  from	  a	  prolonged	  
period	  of	  economic	  stagnation.	  

This	  crisis	  is	  already	  a	  grave	  danger	  to	  the	  Maldives,	  as	  its	  economy	  is	  heavily	  
dependent	   on	   tourism.	   The	   country’s	   national	   debt	   burden	   is	   increasing	  
exponentially	  without	  foreign	  exchange	  entering	  the	  country.	   If	  no	  action	   is	  
taken	  immediately,	  poverty	  and	  crime	  will	  rise	  as	  unemployment	  surges.	  

	  

The	  Maldives	  is	  not	  like	  other	  countries	  (Negatives)	  

It	  should	  be	  noted	  that	  the	  current	  short-‐term	  loans	  offered	  by	  Maldivian	  banks	  
at	  6%	  is	  a	  very	  inadequate	  measure	  compared	  to	  the	  efforts	  all	  other	  countries	  
have	  taken	  to	  minimise	  damage	  to	  their	  respective	  economies.	  

Most	   larger	  countries	  have	  a	  more	  diversified	  economy	  and	  the	  possibility	  of	  
encouraging	   domestic	   tourism,	   which	   can	   support	   the	   tourism	   sector	   in	   the	  
short	   term,	   and	   their	   priorities	   are	   not	   focused	   on	   attracting	   international	  
inbound	   travellers.	   However,	   some	   citizens	   of	   these	   countries	   are	   heavily	  
motivated	   to	   travel	  overseas	  as	  a	   result	  of	   long	  periods	  of	   lockdown	  and	  are	  
actively	  weighing	  up	  relative	  risks	  when	  trying	  to	  formulate	  their	  future	  travel	  
plans.	  

Countries	  that	  depend	  upon	  inbound	  tourism,	  such	  as	  the	  Bahamas,	  St.	  Lucia	  
and	   Seychelles,	   are	   already	   aggressively	   marketing	   and	   advertising	   their	  
readiness	  to	  welcome	  tourists.	  	  
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The	  Maldives	  marketing	  efforts	  have	  been	  minimal	  by	  comparison,	  and	  more	  
proactive	  efforts	  in	  this	  area	  would	  be	  needed.	  

	  

The	  Maldives	  is	  not	  like	  other	  countries	  (Positives)	  

It	  should	  be	  noted	  that	  the	  Maldives	  has	  the	  perfect	  geography	  for	  lockdown,	  
isolation,	   quarantine	   and	   contact	   tracing.	   Almost	   all	   Maldives	   resorts	   have	  
rooms	  with	  individually	  isolated	  air-‐conditioning	  systems.	  All	  islands	  (even	  those	  
large	  ones	  catering	   for	  a	  mass	  market)	  have	  ample	  space	  on	   the	  beaches	   for	  
excellent	  physical	  distancing.	  No	  other	  country	  has	  all	  these	  anti-‐virus	  measures	  
already	  built	  in	  and	  ready	  to	  receive	  guests.	  

	  

The	  challenges	  are	  daunting,	  but	  together	  we	  could	  do	  better	  

To	  sum	  up,	  it	  is	  in	  the	  interest	  of	  the	  Maldives	  to	  find	  a	  way	  to	  safely	  open	  up	  
its	  economy	  while	   taking	  appropriate	   safety	  measures.	  Since	   tourism	   is	   the	  
mainstay	  of	  the	  economy,	  reviving	  and	  reopening	  Maldives	  to	  tourism	  is	  the	  
fastest	  way	  to	  achieve	  this,	  

The	  Maldives	  has	  the	  possibility	  to	  emerge	  as	  the	  world's	  most	  desirable	  tourism	  
destination,	   where	   guests	   could	   enjoy	   a	   private	   and	   isolated	   vacation	   with	  
minimal	  disruption.	  

This	  can	  only	  be	  possible	  if	  public	  and	  private	  spheres	  work	  together	  towards	  a	  
common	   purpose	   –	   to	   restore	   and	   repair	   the	   economy,	   and	   to	   get	   the	  
population	  into	  full	  employment	  as	  soon	  as	  possible.	  
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Discussion	  points	  

Guest	  Houses,	  Hotels,	  and	  floating	  accommodation	  

•   While	  this	  discussion	  deals	  with	  restarting	  tourism,	  the	  main	  focus	  is	  on	  
reopening	   tourist	   resorts	  and	   restarting	  economic	  activity,	  because	   the	  
geographical	   separation	  of	   these	   islands	  makes	  an	   immediate	  and	   low-‐
risk	  reopening	  possible.	  Initially,	  it	  is	  not	  possible	  to	  open	  guest	  houses,	  
floating	  accommodation	  such	  as	  liveaboards	  and	  diving	  yachts	  for	  foreign	  
visitors	  because	  of	  the	  obvious	  concerns	  about	  disease	  transmission	  into	  
the	   local	   community	   (guest	   houses)	   and	   physical	   distancing	   issues	  
(floating	  accommodation).	  
	  

•   People	  who	   are	  managing	   the	   guesthouses	   cannot	   afford	   to	   pay	   their	  
rents/	   service	   their	   loans	   indefinitely,	   and	   retain	   their	   staff,	   if	   they	  are	  
unable	   to	   accommodate	   visitors	   from	   abroad.	   Therefore,	   measures	   to	  
restore	  operation	  of	  guesthouses	  and	  floating	  accommodation	  should	  be	  
considered	  an	  urgent	  priority.	  
	  

•   Once	  resort	  operations	  start	  and	  some	  confidence	  is	  restored,	  it	  will	  be	  
possible	  to	  phase	  in	  the	  reopening	  of	  guest	  houses,	  hotels	  	  and	  floating	  
accommodation	   for	   international	   tourists	   with	   the	   first	   arrivals	   from	  
countries	  that	  have	  strongly	  reduced	  numbers	  of	  positive	  cases.	  
	  

•   It	   would	   also	   be	   necessary	   to	   adopt	   a	   policy	   to	   contact	   tracing	   and	  
aggressively	  treat	  any	  positive	  cases	  with	  the	  most	  promising	  treatment	  
that	  has	  been	  effective	  in	  combating	  the	  virus	  during	  its	  early	  stages.	  	  This	  
needs	  to	  be	  discussed	  with	  health	  care	  professionals,	  as	  the	  reopening	  of	  
guest	  houses	  and	  floating	  accommodation	  is	  also	  a	  critical	  requirement	  
for	  the	  country.	  
	  

•   Guest	  House	  operators	   should	  understand	   the	  dangers	   in	   commencing	  
operations	  immediately,	  while	  no	  clear	  procedures	  have	  been	  established	  
to	  treat	  and	  isolate	  possible	  cases,	  once	  they	  are	  identified	  in	  an	  inhabited	  
island.	  It	  is	  important	  that	  these	  concerns	  are	  addressed	  as	  part	  of	  any	  
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overall	  mitigation	  or	  suppression	  strategy,	  and	  health	  authorities	  need	  
to	  see	  this	  as	  another	  urgent	  matter	  for	  their	  attention.	  

	  
Safe	  reopening	  of	  the	  airport	  

Funding	  for	  testing	  

•   If	  funding	  is	  an	  issue,	  one	  possibility	  is	  for	  the	  government	  to	  canvass	  the	  
local	  tourism	  stakeholders	  to	  provide	  the	  initial	  funds	  needed	  to	  purchase	  
testing	  kits,	  PPE	  and	  cleaning	  equipment,	  and	  for	  the	  development	  of	  
testing	  facilities	  in	  the	  regional	  health	  centres.	  
	  

•   This	  may	  be	  seen	  as	  a	  short	  term	  loan	  to	  be	  repaid	  through	  testing	  charges	  
that	  are	  paid	  for	  by	  arriving	  passengers,	  or	  concessions	  on	  various	  taxes	  
and	  duties.	  
	  
There	  needs	  to	  be	  discussion	  with	  respect	  to	  minimising	  costs	  related	  to	  
testing	  and	  other	  safety	  measures:	  
	  

o   The	   Government	   needs	   to	   find	   the	   most	   cost	   /	   time	   efficient	  
manner	  to	  conduct	  testing	  and	  charge	  the	  passenger	  an	  affordable	  
price.	   There	   are	   strategies	   to	   reduce	   the	   costs	   associated	   with	  
testing	   e.g.	   pooling	   the	   tests,	   better	   organisation,	  more	   training.	  
	  

o   Discussion	  between	  stakeholders	  regarding	  funding	  should	  keep	  in	  
mind	   the	   collective	   benefits	   of	   securing	   adequate	   funding	   for	  
testing:	  assuring	  peace	  of	  mind	  for	  passengers,	  foreign	  workers	  and	  
the	  citizens	  of	  Maldives	  as	  well	  as	  the	  travel	  and	  tourism	  industry.	  
	  

o   Incentives:	  Resorts	  who	  are	  willing	  to	  fund	  the	  initial	  start-‐up	  costs	  	  
should	   be	   entitled	   to	   some	   form	   of	   concession	   from	   the	  
government	  (e.g	  Tax	  breaks,	  or	  land	  rent	  concessions).	  Resorts	  who	  
are	  not	  willing	   to	   fund	   the	   initial	   test	   kits	   to	   reopen	   the	   airport,	  
should	   not	   be	   entitled	   to	   special	   concessions	   arising	   out	   of	   this	  
specific	  matter.	  	  
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o   Proof	  of	  testing	  on	  arrival	  /	  testing	  prior	  to	  departure:	  It	  is	  proposed	  

that	  testing	   is	  undertaken	  at	  arrival	  and	  departure	  at	  the	  time	  of	  
reopening.	  However,	  these	  requirements	  could	  be	  relaxed	  if	  there	  
are	  bilateral	  or	  multilateral	  agreements	  to	  streamline	  testing	  and	  
quarantine	   requirements,	   such	  as	  a	   recognised	   test	   certificate	  or	  
“immunity	  passports”.	  

	  
•   Protocols	  need	  to	  be	  put	  in	  place	  to	  supplement	  existing	  rules	  governing	  

the	   running	   of	   the	   airport.	   Some	   of	   the	   relevant	   measures	   are	  
summarised	  below.	  
	  

On	  Arrival	  Tourist	  Visa	  

Existing	  entry	  requirements	  should	  be	  varied	  to	  suit	  current	  conditions	  instead	  
of	  creating	  new	  visa	  categories	  specifically	  designed	  for	  the	  pandemic.	  

Current	  policy	  of	  not	   charging	   for	  30	  Day	  on	  arrival	  Tourist	  Visas	   should	  be	  
maintained.	  Guests	  need	  to	  be	  made	  aware	  of	  the	  temporary	  changes,	  such	  as:	  

ü   Arrangements	  to	  look	  after	  Guests	  who	  test	  positive	  for	  COVID19.	  
ü   New	  requirements	  for	  pre-‐purchasing	  travel	  insurance	  for	  their	  stay.	  
ü   The	  price	  of	  testing	  at	  the	  airport	  (for	  arrival	  and	  departure).	  

While	  there	  will	  no	  doubt	  be	  travellers	  who	  arrive	  in	  their	  personal	  jets,	  the	  vast	  
majority	  of	  tourist	  arrivals	  are	  made	  up	  of	  more	  cost	  conscious	  travellers.	  In	  a	  
time	  where	  competing	  destinations	  offer	  many	  incentives	  towards	  an	  affordable	  
stay,	   the	  Maldives	  should	  not	  be	  seen	  as	  a	  place	   ready	   to	   fleece	  visitors	  by	  
increasing	  or	  adding	  exorbitant	  visa	  and	  landing	  charges	  on	  top	  of	  testing	  fees.	  
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Private	  Jets	  and	  Charter	  Flights	  

Private	  Jets	  and	  Charter	  Flights	  are	  also	  an	  important	  	  tourism	  segment,	  and	  they	  
should	  not	  be	  charged	  exorbitant	  rates	  to	  land.	  These	  passengers	  should	  be	  	  
encouraged	  with	  the	  pre	  existing	  fee	  structure	  prescribed	  by	  MACL,	  perhaps	  
with	   the	   addition	   of	   a	   reasonable	   fee	   to	   cover	   increased	   cleaning	   and	  
disinfection	  charges.	  

	  

Travel	  Insurance	  and	  Coverage	  

Travel	  Insurance	  needs	  to	  be	  compulsory	  and	  should	  cover	  all	  costs	  incurred	  
as	  a	  result	  of	  falling	  ill	  with	  the	  virus	  (especially	  in	  case	  the	  guest	  needs	  to	  be	  
quarantined	  or	  hospitalised	   for	   a	  duration	   longer	   than	   the	  originally	   planned	  
holiday).	  This	  needs	  to	  be	  communicated	  to	  guests	  well	  in	  advance.	  

Insurers	  and	  the	  industry	  will	  need	  to	  work	  together	  to	  see	  what	  policies	  will	  be	  
suitable.	  

	  

Guests	  and	  staff	  at	  airports.	  

•   All	   passengers	   and	   staff	   must	   wear	   appropriate	   Personal	   Protective	  
Equipment	   (PPE)	   at	   all	   times,	   and	   be	   provided	   hand	   sanitiser	   together	  
with	   other	   disinfectant	   products	   /	   have	   access	   to	   better	   washroom	  
facilities.	  These	  products	  and	  wash	  basins	  should	  have	  no-‐touch	  sensors	  
where	  possible	  to	  ensure	  contactless	  and	  hygienic	  cleansing	  procedures.	  
	  

•   The	  airport	  has	  to	  be	  sealed	  off	  completely	  from	  Male’	  and	  other	  islands.	  
Access	  to	  the	  airport	  will	  be	  through	  an	  interface	  zone	  where	  procedures	  
have	   to	   be	   in	   place	   for	   monitoring,	   testing	   and	   implementation	   of	  
quarantine	  and	  isolation.	  
	  

•   Airport	  staff	  will	  need	  to	  be	  based	  at	  the	  airport.	  Because	  of	  the	  14	  day	  
quarantine	   period	   involved,	   and	   the	   need	   for	   prevention	   of	   local	  
transmission,	  it	  will	  not	  be	  possible	  for	  staff	  to	  commute	  daily	  from	  the	  
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airport	   to	   any	   population	   centre.	   If	   staff	   leave	   the	   airport	   daily,	   this	  
increases	   the	   chances	   of	   triggering	   waves	   of	   infection	   in	   population	  
centres,	  
	  

•   Airport	  staff	  movements	  to	  and	  from	  the	  airport	  need	  to	  follow	  the	  same	  
regulations	  as	  for	  other	  visitors	  to	  population	  centres.	  
	  

•   All	  airports	  in	  Maldives	  will	  need	  to	  follow	  the	  same	  protocols	  in	  order	  to	  
maintain	  an	  effective	  seal	  throughout	  the	  internal	  air	  transit	  network.	  
	  

•   Currently	  there	  are	  approved	  PCR	  tests	  which	  are	  available	  for	  around	  
$20	   per	   test	   and	   which	   yield	   results	   in	   a	   matter	   of	   hours.	   However,	  
organising	  the	  routine	  safe	  and	  rapid	  testing	  of	  large	  numbers	  of	  samples	  
will	   be	   a	   considerable	   challenge	   and	   a	   critical	   requirement	   for	   any	  
reopening	  of	  borders.	  Collaboration	  between	  the	  	  relevant	  authorities	  will	  
be	  vital	  for	  delivering	  this	  service	  in	  a	  timely	  and	  efficient	  manner.	  

	  

HPA	  Oversight	  

•   The	  health	  surveillance	  protocols	  have	  to	  be	  reinforced	  and	  included	  in	  
the	  current	  arrival	  and	  departure	  procedures.	  The	  HPA	  must	  be	  consulted	  
and	   must	   oversee	   these	   procedures	   in	   accordance	   with	   existing	  	  
guidelines.	  
	  

•   Arriving	  Passengers	  who	   receive	  negative	   test	   results	   for	  COVID19	  on	  
their	  initial	  screening	  should	  be	  allowed	  to	  promptly	  leave	  the	  airport	  to	  
their	  destination	  without	  needless	  delay.	  
	  

•   Passengers	   	  who	  test	  positive,	   including	  visitors	  to	  Male’	  or	  any	  other	  
inhabited	  island,	  will	  need	  to	  be	  accommodated	  	  and	  provided	  the	  care	  
appropriate	  to	  their	  symptoms	   in	  comfortable	   isolation	  at	  a	  designated	  
quarantine	  /	  isolation	  facility.	  
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•   Costs	   incurred	   by	   passengers	   who	   test	   positive	   for	   COVID19	   must	   be	  
covered	   through	   their	   insurance	   policy.	   Therefore,	   it	   is	   extremely	  
important	  for	  the	  relevant	  authorities	  to	  discuss	  with	  insurance	  providers	  
and	  airlines	  to	  decide	  on	  a	  suitable	  policy	  	  for	  all	  passengers	  travelling	  to	  
the	  Maldives.	  
	  

•   Negative	  Test	  Result	  for	  COVID19	   -‐	  Guests	  who	  receive	  a	  negative	  test	  
result	  can	  continue	  on	  their	  journey	  as	  planned	  with	  limited	  restrictions	  
and	  are	  required	  to	  report	  any	  future	  symptoms	  to	  the	  HPA.	  
	  

•   Positive	  Test	  result	  for	  COVID19	  -‐	  A	  Guest	  who	  is	  notified	  that	  they	  are	  
positive	  for	  COVID19	  would	  have	  to	  be	  isolated,	  monitored	  and	  treated	  
with	  care.	  They	  would	  also	  have	  to	  stay	  until	  they	  are	  free	  of	  symptoms	  
and	  return	  a	  negative	  test	  (in	  accordance	  with	  the	  current	  international	  
guidelines)	  
	  

Immigration	  and	  Baggage	  Collection	  

•   The	  processes	  of	  immigration	  and	  luggage	  collection	  must	  be	  streamlined	  
so	   that	   minimal	   contact	   and	   physical	   handling	   is	   involved.	  
	  

•   Bags	  must	  be	  disinfected	  while	  they	  are	  unloaded	  and	  when	  they	  are	  
being	   loaded	   at	   the	   departure	   airport	   (airport	   authorities	   and	   airlines	  
need	  to	  do	  this	  in	  line	  with	  regulations)	  
	  

•   It	  will	  be	  very	  helpful	   if	   the	  government	   introduces	  an	  app,	  which	  all	  
visitors	   must	   download	   before	   they	   arrive	   or	   once	   they	   land	   in	   the	  
Maldives.	   (Free	  Wifi	  must	  be	  provided	  at	   the	  airport	   for	   this	  purpose).	  
This	  app	  should	  be	  designed	  to	  cover	  all	  arrivals	  and	  departures	  to	  the	  
country	  and	  to	  facilitate	  delivery	  of	  test	  results,	  contact	  tracing	  and	  any	  
other	  matters	  related	  to	  management	  of	  all	   inbound	  passengers	  during	  
the	  pandemic.	  
	  

•   It	  may	  be	  necessary	  to	  provide	  a	  low-‐cost	  or	  complimentary	  SIM	  card	  in	  
order	  to	  enable	  proper	  functioning	  of	  the	  app.	  
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•   Immigration	  cards	  may	  be	  incorporated	  into	  this	  app	  so	  that	  long	  queues	  

can	  be	  avoided	  once	  they	  land.	  
	  

•   Tourists	  who	  pass	  immigration,	  and	  complete	  their	  health	  screening,	  can	  
be	   safely	   transferred	   to	   their	   respective	   pre-‐booked	   accommodation,	  
with	   appropriate	   physical	   distancing	   measures	   enforced.	   They	   must	  
remain	   in	   isolation	  at	   the	  respective	  resort	   they	  are	  going	  to	  until	   they	  
receive	   their	   test	   results	   through	   the	   app	   (visits	   to	   the	   beach	  may	   be	  
possible	   provided	   strict	   physical	   distancing	   is	   followed).	   Once	  
confirmation	   is	   received,	   guests	   can	   go	   to	   other	   areas	   of	   the	   resort	  
designated	  for	  their	  use.	  	  	  
	  

Travel	  and	  Departure	  Airport	  selection	  	  

Where	  should	  we	  be	  expecting	  the	  first	  guests	  from	  (with	  safety	  in	  mind)?	  

•   Passenger	   and	   aircraft	   numbers	   are	   initially	   expected	   to	   be	   very	   low.	  
Therefore,	  the	  temptation	  will	  be	  strong	  to	  allow	  arrivals	  from	  as	  many	  
destinations	   as	  possible.	  However,	   it	  would	  be	  wise	   to	   select	   a	   limited	  
number	  of	  airports	  based	  on	  current	  pandemic	  status	  and	  the	  strength	  of	  
their	   health	   protection	   measures.	   Similarly,	   passenger	   health	   status,	  
residence,	  departure	  and	  transit	  cities	  should	  be	  the	  main	  criteria,	  rather	  
than	  nationality,	  when	  deciding	  upon	  permission	  to	  enter.	  
	  

•   Possible	   countries	   to	   consider	   could	   be	   Dubai,	   Singapore,	   Sri	   Lanka,	  
Germany,	  China,	  India	  and	  Hong	  Kong.	  In	  practical	  terms,	  anyone	  in	  the	  
world	  can	  reach	  the	  Maldives	  through	  these	  transit	  points,	  for	  example	  
on	  Emirates	  or	  Qatar	  Airways.	  
	  

•   Direct	  flights	  from	  across	  Europe	  could	  also	  be	  considered	  after	  the	  first	  
two	   weeks,	   if	   healthcare	   authorities	   are	   reasonably	   confident	   of	  
management	  of	  the	  risks	  involved.	  
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Passenger	  screening	  protocols	  

Inbound	  travellers	  should	  be	  tested	  prior	  to	  departure	  

•   Most	  countries	  and	  airlines	  require	  evidence	  of	  a	  negative	  COVID19	  test	  
result	  taken	  a	  maximum	  of	  24	  to	  72	  hours	  before	  being	  allowed	  to	  board	  
their	  flight.	  

	  

Inbound	  travellers	  should	  also	  be	  tested	  as	  soon	  as	  they	  arrive	  

•   Regardless	  of	  the	  above,	  it	  would	  be	  advisable	  for	  all	  arriving	  passengers	  
to	  be	  tested	  upon	  arrival	  for	  the	  time	  being.	  However,	  this	  requirement	  
may	  be	  waived	  if	  there	  is	  bilateral	  or	  multilateral	  agreement	  on	  testing	  
and	  screening	  procedures.	  
	  

•   Arriving	  passengers	  should	  be	  advised	  these	  tests	  are	  subject	  to	  charges	  
in	   advance	   and	   the	   price	   must	   be	   made	   known	   to	   them	   prior	   to	  
confirmation	  of	  their	  booking.	  
	  

•   As	  there	  will	  be	  a	  considerable	  delay	  involved	  in	  waiting	  for	  test	  results	  
(possibly	  up	  to	  8	  hours),	  a	  decision	  has	  to	  be	  taken	  how	  passengers	  can	  
be	  accommodated	  within	  physical	  distancing	  rules	  during	  this	  time.	  
	  

•   Even	   if	   passengers	   going	   to	   resorts	   could	   be	   transferred	   with	   special	  
precautions,	  those	  going	  to	  Male	  or	  other	  inhabited	  islands	  will	  need	  to	  
be	  catered	  for.	  

	  	  

What	  kind	  of	  testing	  solutions	  to	  be	  used?	  

•   Current	  approved	  tests	  and	  testing	  procedures	  should	  be	  used	  (e.g.	  RT-‐
PCR,	  possibly	  with	  saliva	  collection	  instead	  of	  nasopharyngeal	  swabs).	  
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•   Testing	  capacity	  needs	  to	  be	  increased	  with	  a	  dedicated	  testing	  facility	  at	  
the	   airport.	   Sufficient	   machines	   and	   personnel	   should	   be	   available	   in	  
order	  to	  minimise	  waiting	  time	  for	  results.	  
	  

•   Faster	  “single-‐pot”	  tests	  can	  be	  introduced	  when	  approved.	  
	  

•   Current	   temperature	   screening	   and	   visual	   surveillance	   for	   possible	  
symptoms	   (cough,	   runny	   nose,	   breathing	   difficulties)	   needs	   to	   be	  
strengthened.	  
	  

•   The	   inward	   health	   declaration	   needs	   to	   be	   streamlined	   and	   the	   data	  
collected	  in	  a	  form	  that	  allows	  faster	  scanning	  and	  automated	  collection	  
(possibly	  in	  an	  app	  that	  is	  capable	  of	  integrating	  both	  symptom	  reporting	  
and	  contact	  tracing).	  

	  	  

Isolating	  an	  infected	  passenger	  (and	  those	  sitting	  nearby?)	  

•   If	   any	   inbound	   traveller	   tests	   positive,	   they	   should	   be	   sent	   for	   further	  
testing	   and	   contact	   tracing	   along	   with	   any	   accompanying	   family	   and	  
passengers	  seated	  in	  the	  same	  row	  and	  two	  rows	  forward	  and	  backwards.	  
NOTE:	   This	   is	   a	   suggestion	   based	   on	   common	   current	   practice	   -‐	   the	  
actual	   numbers	   will	   of	   course	   need	   to	   be	   set	   by	   local	   healthcare	  
professionals.	  
	  

•   All	   remaining	   passengers	   on	   the	   flight	   who	   test	   negative	   should	   be	  
monitored	  more	   carefully	   and	   should	   be	   required	   to	   report	   symptoms	  
more	  often	  (again	  possibly	  through	  an	  app).	  
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Matters	  to	  consider	  when	  setting	  up	  airport	  testing	  facilities	  

•   There	  must	  be	  dedicated	  testing	  facilities	  as	  testing	  passengers	  at	  resorts	  
is	  neither	   feasible	  nor	   safe.	   If	   arrivals	   cannot	  be	  accommodated	  within	  
physical	   distancing	   guidelines	   for	   several	   hours,	   those	  who	   are	   visiting	  
tourist	  establishments	  should	  be	  transferred	  directly	  to	  their	  rooms	  and	  
remain	  in	  isolation	  pending	  results	  of	  screening	  tests.	  	  
	  
During	  this	  period,	  guests	  should	  be	  allowed	  to	  go	  the	  beach	  from	  their	  
room,	  observing	  physical	  distancing	  measures	  as	  appropriate.	  This	  	  type	  
of	   isolation	   is	   only	   possible	   in	   the	  Maldives,	   and	   guests	   need	   not	   be	  
forced	  to	  remain	  in	  their	  rooms.	  	  
	  
(NOTE:	  MACL,	  HPA	  and	  industry	  discussions	  are	  essential	  in	  arriving	  at	  
common	  standards	  and	  procedures	  for	  all	   these	  measures)	  Again,	  the	  
app	  will	  be	  very	  helpful	  for	  this	  purpose.	  
	  

•   Arrivals	   to	   Male’	   would	   need	   to	   be	   accommodated	   within	   physical	  
distancing	   rules	   (depending	   on	   time	   taken	   for	   test	   results),	   or	   at	   a	  
designated	  isolation	  /	  quarantine	  facility.	  

	  

What	  about	  departing	  passengers?	  

•   The	  procedures	  for	  departing	  passengers	  should	  include	  advance	  testing	  
24	  hours	  before	  departure	  (sample	  collection	  at	  the	  resort	  and	  dispatch	  
for	  testing	  at	  nearby	  regional	  hospitals	  or	  the	  airport	  the	  day	  before,	  if	  the	  
resort	  does	  not	  have	  an	  approved	  testing	  facility).	  This	  is	  in	  order	  to	  meet	  
arrival	  requirements	  at	  most	  destination	  airports.	  
	  

•   If	  a	  passenger	  tests	  positive,	  the	  laboratory	  must	  notify	  the	  resort/guest	  
before	  the	  passenger	  checks	  out,	  so	  that	  isolation	  and	  quarantine	  can	  be	  
put	  in	  place	  and	  doctors	  notified.	  The	  same	  would	  apply	  for	  passengers	  
departing	  from	  inhabited	  islands.	  
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•   NOTE:	  Departing	   passengers	   should	   have	   already	   been	   advised	   these	  
tests	  are	  subject	  to	  charges	  in	  advance	  prior	  to	  booking.	  
	  

•   If	  the	  departing	  passenger	  tests	  positive,	  the	  passenger	  plus	  any	  contacts	  
need	  to	  be	  identified	  and	  isolated	  as	  required.	  
	  

•   Departure	  screening	  should	  include	  temperature	  and	  symptom	  checks.	  
	  

•   The	  prospect	  of	  14	  days	  of	  quarantine	  upon	  return	  home	  will	  be	  faced	  	  by	  
most	  international	  tourists,	  and	  this	  will	  be	  a	  major	  disincentive	  to	  cross	  
borders	   for	   tourism.	   Therefore,	   the	   government	   of	   Maldives	   and	  
industry	  need	  to	  step	  up	  efforts	  to	  resolve	  this	  issue	  through	  bilateral	  or	  
multilateral	  discussions.	  
	  

•   Proposed	  testing	  before	  departure	  is	  therefore	  suggested	  as	  a	  means	  to	  
avoid	  double-‐quarantine,	  but	  the	  matter	  will	  require	  further	  discussion	  
and	  agreement	  between	  the	  various	  countries	  involved.	  
	  

Many	  resorts	  have	  already	  been	  isolated	  for	  long	  enough	  to	  rule	  out	  infections.	  

•   The	   resorts	   that	   are	   currently	   not	   isolation	   centres	   are	   considered	  
COVID19	   free	   as	   the	   staff	   have	   been	   isolated	   there	   for	   months	   now	  
without	   illness,	   and	  access	  has	  been	   limited	  due	   to	   current	  quarantine	  
rules.	   However,	   existing	   staff	   should	   be	   screened	   before	   any	   further	  
action	  is	  taken.	  
	  

•   Antibody	   testing,	   once	   approved,	   should	   help	   as	   part	   of	   a	   survey	   to	  
determine	  the	  extent	  to	  which	  the	  virus	  has	  spread	  across	  the	  Maldives.	  
	  

•   Resort	   workers	   who	   test	   positive	   for	   COVID19	   antibodies	   are	   more	  
unlikely	   to	   get	   re-‐infected	   with	   COVID19	   again	   based	   on	   existing	   case	  
studies.	  
	  

•   A	   number	   of	   techniques,	   such	   as	   Lateral	   Flow	   Assay,	   are	   currently	  
available	  and	  should	  be	  studied	  and	  approved	  by	  local	  authorities.	  
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Improving	  health	  facilities	  throughout	  the	  country	  

•   It	  is	  no	  longer	  possible	  to	  support	  a	  sustainable	  tourism	  industry	  in	  the	  
Maldives	  without	  significantly	  improving	  the	  quality	  of	  health	  services	  
throughout	  the	  country.	  
	  

•   Ignoring	  this	  basic	  fact	  puts	  the	  industry	  at	  permanent	  risk.	  While	  some	  
deaths	  due	  to	  illness	  are	  inevitable,	  tour	  operators	  and	  guests	  must	  feel	  
safe	  and	  secure	  knowing	   that	   there	  are	  adequate	   trained	  medical	   staff	  
and	  health	  facilities	  capable	  of	  looking	  after	  a	  fairly	  ill	  patient	  at	  least	  until	  
they	  could	  be	  evacuated	  to	  another	  country.	  
	  

•   Insurance	  companies	  may	  be	  willing	  to	  support	  efforts	  to	  develop	  health	  
facilities	  because	  they	  stand	  to	  make	  considerable	  savings	  as	  a	  result.	  
	  

•   Maldives	  already	  has	  hospitals	  built	  in	  most	  atolls,	  and	  some	  of	  these	  are	  
well	  equipped,	  but	  they	  have	  been	  largely	  neglected	  because	  of	  a	  lack	  of	  
staff	  and	  funds,	  and	  the	  tendency	  to	  rely	  upon	  Male’	  for	  everything.	  
	  

•   Now	  would	  be	  the	  time	  for	  resort	  owners	  and	  managers	  to	  be	  involved	  in	  
raising	  the	  funds	  and	  participating	  in	  the	  effort	  to	  bring	  these	  facilities	  into	  
operation,	  not	  only	  to	  treat	  this	  virus,	  but	  to	  deal	  with	  the	  most	  common	  
ailments	  as	  well.	  They	  would	  serve	  the	  inhabitants	  of	  the	  atolls	  as	  well	  as	  
any	  visitors	  who	  fall	  ill.	  
	  

•   The	  government	  could	  help	  by	  ensuring	  that	  healthcare	  workers	  get	  the	  
chance	  to	  take	  part	  in	  the	  effort	  and	  contribute	  their	  professional	  and	  
practical	   local	  knowledge,	  and	  to	  put	  aside	  politics	  and	  corruption	  for	  
the	  sake	  of	  the	  common	  good.	  
	  

•   There	  should	  be	  diagnostic	  facilities	  available	  at	  these	  hospitals	  to	  carry	  
out	  RT-‐PCR	  testing	  as	  well	  as	  other	  common	  diagnostic	  tests	  as	  required.	  
These	  centres	  can	  then	  undertake	  departure	  screening	  and	  regular	  staff	  
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testing	   for	   all	   nearby	   resorts.	   This	   should	   generate	   some	   revenue	   to	  
contribute	  towards	  the	  initial	  operating	  costs.	  
	  

•   Healthcare	  professionals	  in	  Maldives	  are	  probably	  already	  in	  contact	  with	  
specialists	  dealing	  with	  the	  disease	  in	  other	  countries.	  In	  addition	  to	  this,	  
insurance	  companies	  need	  to	  be	  encouraged	  to	  plan	  for	  contingencies	  
such	   as	   emergency	   treatment	   and	   evacuation	   with	   government	  
healthcare	  professionals	  so	  they	  are	  prepared	  to	  act	  fast.	  

	  	  

Treatment	  of	  Positive	  Cases	  

•   Incoming	  guests	  who	  may	  test	  positive	  need	  to	  be	  comforted	  with	  the	  
knowledge	  that	  they	  will	  be	  well	  looked	  after	  (please	  see	  above).	  
	  

•   Resort	   doctors,	   where	   present,	   should	   coordinate	   with	   previously	  
designated	   healthcare	   professionals	   in	   Male’	   or	   the	   nearest	   regional	  
hospital	  in	  managing	  care	  of	  the	  patient.	  
	  

•   A	  combination	  of	  drugs	  has	  proven	  (through	  recent	  clinical	  trials)	  to	  be	  
effective	  in	  treating	  cases	  at	  an	  early	  stage	  of	  the	  disease.	  Therefore,	   it	  
would	  be	  advisable	  to	  ensure	  a	  ready	  stock	  of	  these	  drugs	  is	  available	  to	  
treat	  anyone	  who	  tests	  positive	  and	  is	   in	  a	  group	  at	  high	  risk	  of	  serious	  
disease.	  
	  

•   How	  will	  a	  potentially	  positive	  case	  be	  treated	  in	  atolls	  that	  are	  further	  
away	   from	  Male?	   Industry	  experts	  need	   to	   think	  about	   this.	  A	   sensible	  
solution	  would	  be	  to	  ensure	  that	  the	  nearest	  regional	  hospital	  is	  capable	  
of	  managing	   a	   patient	  whose	   condition	   deteriorates,	   at	   least	   until	   the	  
patient	  can	  be	  evacuated.	  
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Resort	  Protocols	  and	  SOPs	  

Each	  resort	  will	  have	  its	  own	  SOPs	  and	  protocols	  covering	  guest	  handling	  and	  
sanitation,	  and	  it	  is	  likely	  this	  will	  become	  a	  major	  point	  of	  differentiation.	  

Contingency	   planning	   for	   an	   outbreak	   of	   the	   disease	   on	   a	   resort	   must	   be	  
undertaken	   and	   staff	   trained	   accordingly,	   in	   line	   with	   planning	   for	   all	  
emergencies.	  

The	   following	   are	   suggested	   requirements,	   and	   should	   be	   seen	   as	  
recommendations	  for	  discussion:	  

	  

Reservation	  confirmation	  

The	  resort	  must	  ensure	  	  a	  potential	  guest	  	  is	  kept	  up	  to	  date	  of	  any	  change	  in	  the	  
status	  of	  the	  pandemic	  in	  Maldives.	  Passenger	  details	  and	  consents	  need	  to	  be	  
collected	  well	  in	  advance	  of	  the	  arrival	  date.	  

	  

Guest	  safety	  

•   It	  should	  be	  noted	  that	  guests	  will	  be	  spending	  their	  holiday	  in	  line	  with	  
the	  temporary	  	  physical	  distancing	  requirements	  set	  by	  resort	  operators.	  
	  

•   During	  this	  period,	  guests	  will	  have	  all	  meals	  served	  to	  their	  room.	  They	  
are	   free	   to	   go	   from	   room	   to	   beach,	   or	   to	   walk	   in	   any	   area	   reserved	  
exclusively	   for	   them,	   and	   physical	   distance	   must	   be	   maintained	   at	   all	  
times.	  
	  

•   This	   would	   then	   be	   in	   keeping	   with	   existing	   rules	   for	   quarantine	   and	  
isolation.	  This	  will	  also	  be	  a	  major	  selling	  point	  that	  other	  destinations	  
will	  find	  almost	  impossible	  to	  match.	  
	  

•   It	  is	  emphasised	  that	  this	  is	  only	  a	  recommendation	  for	  the	  first	  month	  or	  
two	  of	  reopening,	  and	  these	  restrictions	  can	  be	  relaxed	  (for	  example,	  to	  
allow	  limited	  use	  of	  restaurants	  from	  day	  1	  of	  the	  stay,	  or	  to	  reduce	  the	  
social	   distancing	   procedures)	   as	   soon	   as	   health	   authorities	   feel	   it	   is	  
prudent	  to	  do	  so.	  
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•   Consideration	   should	   be	   given	   to	   collecting	   guest	   health	   data	   and	  

carefully	  monitoring	  guests	  who	   fall	   into	  higher	   risk	  categories	   (eg:	  pre	  
existing	  medical	  conditions,	  hypertension	  &	  diabetes).	  However,	  this	  is	  a	  
matter	   that	  needs	   to	  be	  carefully	  handled	  because	  of	  privacy	  and	  data	  
protection	  issues.	  

	  

Staff	  safety	  

•   Staff	  should	  follow	  all	  physical	  distancing	  and	  PPE	  requirements.	  
	  

•   Staff	  should	  work	  in	  fixed	  teams	  in	  order	  to	  reconstruct	  possible	  infection	  
chains	  in	  a	  shorter	  time	  as	  part	  of	  contact	  tracing.	  
	  

•   Staff	  should	  have	  an	  app	  compatible	  to	  the	  one	  used	  by	  guests	  (preferably	  
the	  same	  app	  in	  two	  modes)	  	  to	  cover	  contact	  tracing,	  symptom	  and	  result	  
tracking	  plus	  any	  other	  requirements	  for	  operations.	  
	  

•   Staff	  need	  to	  be	  trained	  and	  prepared	  to	  multi-‐task	  to	  cover	  for	  colleagues	  
who	  fall	  ill.	  
	  

•   Emphasis	   needs	   to	   be	   placed	   on	   increased	   training	   in	   hygiene	   and	  
sanitation.	  CPR	  and	  breathing	  support	   training	  needs	  to	  be	  compulsory	  
for	  all	  staff.	  
	  

•   It	  would	  be	  advisable	   to	   keep	  all	   staff	   in	   guest-‐facing	   and	  other	   riskier	  
roles	   (such	   as	   laundry	   and	   room	   service)	   under	   35	   years	   of	   age.	   This	  
requirement	  should	  be	  relaxed	  as	  soon	  as	  circumstances	  permit.	  
	  

•   Staff	   health	   should	   be	   screened	   for	   risk	   factors	   for	   the	   virus:	   e.g.	  
diabetes,	   hypertension	   etc.,	   and	   they	   should	   be	   reassigned	   to	   more	  
suitable	  roles	  wherever	  possible.	  
	  

•   All	   staff	   should	   maintain	   physical	   distancing	   on	   and	   off	   duty,	   and	  
accommodation	  should	  be	  adjusted	  to	  allow	  this.	  
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•   Staff	   in	  customer-‐facing	  roles	  and	  other	  higher-‐risk	  roles	  (laundry	  etc)	  

should	   minimise	   social	   contact	   with	   other	   staff.	   If	   possible,	  
accommodation	  areas	  should	  be	  segregated	  wherever	  practical.	  
	  

•   Staff	  will	  need	  to	  remain	  permanently	  on	  resort	  for	  a	  minimum	  period,	  
and	   any	   movement	   of	   staff	   from	   island	   to	   island	   will	   have	   to	   follow	  
quarantine	  and	  isolation	  requirements	  in	  force	  at	  the	  time.	  
	  

•   Routine	  screening	  of	  staff	  should	  be	  carried	  out	  (there	  are	  methods	  of	  test	  
pooling	  where	  costs	  can	  be	  minimised,	  and	  tests	  done	  more	  frequently).	  
	  

•   It	   should	   be	   emphasised	   to	   staff	   that	   most	   of	   these	   are	   temporary	  
measures	  at	  the	  time	  of	  reopening	  and	  that	  they	  may	  be	  varied	  or	  relaxed	  
quite	  soon.	  
	  

•   It	   is	   important	   to	   get	   staff	   to	   provide	   input	   and	   agree	   that	   these	   are	  
important	  measures	  and	  identify	  that	  their	  assistance	  and	  compliance	  is	  
vital.	  

	  

Cleaning	  and	  Hygiene	  

•   All	   guest	   and	   staff	   areas	   (including	   guest	   accommodation)	   should	   be	  
regularly	   cleaned	   and	   disinfected	   with	   appropriate	   approved	  
disinfectants.	  All	  room	  and	  guest	  laundry	  must	  be	  changed/cleaned	  daily	  
as	   required.	   The	   rooms	  must	   be	   vacated	   during	   cleaning	   and	   physical	  
distancing	  must	  be	  maintained	  at	  all	  times.	  
	  

•   Hand	  washing	  facilities	  must	  be	  provided	  throughout	  the	  resort,	  and	  all	  
public	  toilet	  facilities	  must	  be	  inspected	  and	  disinfected	  hourly.	  
	  

•   Setting	  up	  minimum	  common	  hygiene	  standards	  would	  be	  prudent,	  and	  
should	  be	  done	  with	  the	  involvement	  and	  co-‐operation	  of	  all	  public	  and	  
private	  partners	  and	  stakeholders	  in	  the	  tourism	  industry.	  Since	  this	  will	  
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take	  time	  to	  implement,	  it	  would	  be	  best	  to	  handle	  the	  reopening	  period	  
through	  modification	  of	  existing	  guidelines	  where	  necessary.	  Consultation	  
and	  research	  into	  the	  common	  standards	  can	  be	  carried	  out	  in	  parallel.	  

	  

Physical	  Distancing	  Measures	  for	  Guests	  

•   Upon	  initial	  reopening,	  guests	  should	  be	  served	  all	  meals	  in	  their	  rooms,	  
preferably	  through	  contactless	  delivery	  (see	  above).	  
	  

•   Guests	  will	  be	  reminded	  to	  keep	  to	  themselves	  and	  to	  maintain	  physical	  
distance	   from	   other	   guests	   at	   all	   times.	   This	   is	   not	   expected	   to	   be	   a	  
problem,	  as	  most	  guests	  arriving	  at	  this	  time	  will	  prefer	  to	  remain	  away	  
from	  crowds.	  
	  

•   Guests	   should	  be	  permitted	   to	   	  go	   from	  room	  to	  beach	  and	  back	  even	  
under	   quarantine,	   with	   physical	   distancing	  measures	   strictly	   enforced.	  
This	   can	   be	   done	  with	  minimal	   risk	   and	   is	   a	   key	   point	   of	   difference	   in	  
favour	  of	  Maldives	  as	  the	  ideal	  destination	  during	  a	  time	  of	  pandemic.	  
	  

•   It	  would	  be	  advisable	   to	  maintain	   this	  position	   for	  at	   least	  a	  month,	   in	  
order	  to	  train	  staff	  and	  guests	  to	  adjust	  to	  new	  circumstances	  (prepare	  
for	  the	  worst	  case	  scenario).	  
	  

Food	  &	  Beverage	  

•   Restaurants	  can	  be	  opened	  at	  a	  later	  stage,	  but	  buffets	  must	  be	  avoided	  
for	  the	  time	  being.	  Restaurant	  capacity	  must	  be	  limited	  to	  30-‐40	  percent	  
for	  the	  time	  being.	  This	  can,	  of	  course,	  be	  revised	  as	  soon	  as	  practicable.	  
	  

•   Serving	  staff	  must	  be	  isolated	  from	  the	  kitchen	  and	  service	  should	  only	  
be	  through	  a	  service	  hatch	  or	  other	  suitable	  means	  to	  minimise	  contact.	  
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•   It	  is	  expected	  that	  bars	  will	  be	  closed	  for	  the	  time	  being.	  When	  opened,	  
the	  guests	  will	  need	  to	  maintain	  physical	  distance	  and	  capacity	  will	  need	  
to	  be	  strictly	  controlled.	  
	  

•   However,	  any	  open	  air	  or	  outdoor	  sections	  of	  bars	  may	  be	  operated	  from	  
reopening,	  and	   live	  music	  can	  also	  be	  phased	   in,	  with	  bands	   living	   in-‐
house	   for	   the	   time	   being.	   Physical	   distancing	   rules	   will	   continue	   to	  
determine	  bar	  capacity	  and	  seating	  plans.	  
	  

•   While	   these	  measures	   can	   easily	   be	   applied	   to	   resorts	   of	   under	   50-‐80	  
rooms,	  higher	  capacity	  resorts	  might	  have	  to	  be	  limited	  in	  occupancy	  to	  a	  
maximum	  of	  about	  60-‐70	  percent	  unless	  they	  are	  able	  to	  deliver	  service	  
in-‐room	  or	  to	  table	  	  in	  a	  restaurant	  that	  operates	  at	  limited	  capacity.	  

	  

Activities	  and	  Leisure	  

•   Diving	  and	  snorkelling	  may	  be	  permitted	  provided	  equipment	  is	  rigorously	  
sanitised	  at	  all	  times,	  and	  all	  equipment	   is	  used	  solely	  by	  the	  individual	  
guest	  until	  departure,	  when	  it	  will	  be	  sterilised	  prior	  to	  reuse.	  
	  

•   Only	  sports	  that	  allow	  considerable	  physical	  distance	  (e.g.	  tennis)	  can	  be	  
allowed.	   Water	   sports	   such	   as	   windsurfing	   can	   only	   be	   allowed	   for	  
experienced	  guests,	  as	  instructors	  would	  be	  unable	  to	  maintain	  physical	  
distancing.	   However,	   it	   is	   considered	   that	   the	   risks	   involved	   in	   water	  
sports	  are	  low,	  so	  this	  may	  be	  considered	  at	  a	  later	  time.	  
	  

•   It	  will	  not	  be	  possible	  to	  offer	  most	  spa	  facilities	  such	  as	  treatments	  until	  
a	  14-‐day	  period	  has	  passed,	   in	  order	  to	  prevent	  possible	  asymptomatic	  
spread.	  After	  this	  period	  has	  passed,	  limited	  spa	  services	  might	  be	  offered.	  
Healthcare	  professionals	  need	  to	  make	  suggestions	  in	  this	  regard.	  
	  

•   Childcare	  can	  be	  offered	  after	  the	  14-‐day	  quarantine	  period	  has	  passed.	  
Again,	  the	  procedures	  need	  to	  be	  looked	  into	  in	  detail.	  
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Dear Mr. President Nasheed. 

following yesterday friendly conversation I would like to begin by Thanking you and the Maldives 
Government for the great Leadership in handling this unprecedented crisis situation. 

 As discussed after reviewing the MOT Guidelines draft document for reopening of Tourism, I would like 
to highlight the below points which are not favorable for our Tourism operations and will have adverse 
immediately effects and on the future of Tourism in Maldives. 

 14 days minimum stay restriction it’s impossible! 

1. for business as this will displace Asian, Indian and Middle east business historical average stay is 
4/5 days.  

 
 

1. As per the feedback we have been receiving from FIT, OTA, European Tour operators Guests are 
not willing to consider travelling to Maldives if the minimum stay period is 14 
days.                    Historical Average stay in Maldives from Europe is 7 day !!! 

 
 

1. Tourists cannot be restricted to their rooms until the PCR screening results are received as the 
results may take up to 48 hours in 
Maldives.                                                                                                                All the others 
competitors leasure destinations worwide don’t have this restriction !!!! 

3. USD 50,000 license fee for each resort to obtain the license to reopen the resort. This is very 
hefty fee considering the Resorts are not operational for few months and suffering from losses. 
Emerald has been operational for 8 months only and as Investors are struggling to pay the bank 
loans, Land lease fee, staff salaries and other expenses during the closure. Charging USD 50,000 
for resort reopening is very substantial amount for new Resorts like us 

  

With the minimum stay restriction of 14 nights we don’t foresee any resort achieving occupancy higher 
than 5% which might result in redundancies and closure of businesses. 

Critically it is the negative financial consequence of the restricted trade that causes the great concern 

  

Mauritius is now covid19 free, Vietnam, Dubai and Seychelles are planning  to open for the 
Tourists. With my personal experience of investments and managing properties in Mexico, 
Caribbean to East Africa and based on the daily correspondence with the Tour Operators in 
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Europe, I am 100% sure that  if the above restrictions are in place the business from Maldives 
may be shifted to other destinations ....! 

  

Many Europeans may consider inbound locations like Spain,Italy , France Grecia, Montecarlo , Costa 
Smeralda, Ibiza and inexpensive destinations like Spain, Greece and the Mediterranean sea in the last 
quarter of 2020. 

 
 

Several countries are offering stimulus packages, waived license/lease hold fees to save the Tourist 
establishments. We are not seeking for such support and indeed sincerely committed to make sacrifices 
to relaunch and promote Tourism in Maldives. 

 
 
Worldwide there aren’t country with leasure destinations that the tourists pay Visa 100 usd to entry !!! 
 
 

 We are  willing to lower our rates to remain competitive compared to other destinations and drive 
volumes to Maldives. As we head out of this pandemic we have a chance to do something extraordinary 
and as stakeholders of the Industry we will support you at every step. 

 
 

 Would appreciate if you could consider my humble sincerely suggestions above before making decisions 
that will affected and stop definitely the tourism in Maldive . 

 
 

Thank you in advance for taking the time to read this letter also in the interest of all Maldivian's 
employees in all resorts to maintain their job, salaries and their service charge.  

My Best Regards  

 
 
GIldo Scarapicchia  
Fasmedhoo Ermerald Collection Maldives 
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  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ ގެ ( MSTG" ) ގައިޑްލައިން  ޓޫރިޒަމް  ސޭފް  މޯލްޑިވްސް "  އެކުލަވާލައްވާފައިވާ  ޓޫރިޒަމްއިން އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ރުޖަމާ ތަ ދިވެހި   -މަޢުލޫމާތުތައް   ފޮނުއްވާފައިވާ   ރައީސް   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ 

 

 1.0ފްރޭމްވޯކް  ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވާނެ ގެ ޙާލަތުގައި 19-ކޮވިޑް

އްޓުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއި ށަރަކާތްތައް ނުފަޙަަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ،ތަކާ ޚިލާފަށްޤައުމުއެހެން 

  ގާތްވަނީއެވެ.ނަ ކުއަރޓަރ ނިމުމާވާއިރު، މާލީ ދެވަފުރަަބންދުކޮށްފައި ޤައުމުވާނެކަމެއް ނޫނެވެ. މުޅި 

މަށްޓަކައި ށުޒިލްތައް މިހާރު ދަނީ ފުރަބަންދު އުވާލަމުންނެވެ. ތިންވަނަ ކުއަރޓަރގައި އަލުން ޓޫރިޒަމް ފެއެހެން މަން

ކްޓަރ އަދި ޕްރައިވެޓް ރަކާތްތަކެއް ހިންގަންޖެހެއެވެ. ޕަްބލިކް ސެޙަސުރެ ސްޓްރެޓެޖިކް އަދި އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިހާރުއް

މަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ. ށުކުގައި ޕާޓްނަރޝިޕް އުސޫލުން އަލުން އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ފެސެކްޓަރ ގުޅިގެން އެ

އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަަބދުވެސް އަށް ޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖެމިކަމުގައި ދިވެހިރައް

 އެވެ.ދޭން ޖެހޭނެސަމާލުކަން

ލަތުން އަރައިގަތުމަށް ރަނގަުޅ ޙާ އް )ފަރުވާއެއް ނުވަތަ ވެކްސިނެއް( ނުހޯދުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިޙައްލެއަށް    19-ކޮވިޑް

 ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި އަލުން ހުޅުވާލަން ޖެހެއެވެ. 

 އް ނޫނެވެ.ޙައްލެދާއިމީ  ފުރަބަންދުކުރުމަކީ

ފުރަބަންދުކުރަން މުހިއްމުވީނަމަވެސް، އެއީ ވަގުތީ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި ދިގު ރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ަބލި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތު 

 ކަށް ކުރެވޭނެކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.މުއްދަތަ

އްހަތާެބހޭ ވުޒާރާ ޑަްބލިއު.އެޗް.އޯ އިންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ަބއްޔަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދި އެ ޞިދުނިޔޭގެ 

އޭގެ އަސަރު އަމަލީ ، ންކުރުމަށް އަދި އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެއެވެ. އަދި ވެކްސިނެއް އަވަހަށް އުފެއްދިނަމަވެސްޭބނު

 ގޮތުން ފަރުވާއެއް ލާތަކަށް ރަސްމީޙަަބލީގެ އެކި މަރު ރުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެއެވެ.ހަގޮތުން ފެނުމަށް ދެއަ

އްޖެނަމަ، ަބލި ފެތުރޭ މިންވަރު ކުޑަކުރެވި، ބަލިން ނގަޅަށް ފަރުވާކުރެވިަބލީގެ ކުރީކޮޅު ރަ ކަނޑައެޅިފައިނުވިނަމަވެސް،

ެބލެވޭ ގޮތުގައި ވެކްސިނެއް އުފެއްދެންދެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ރަނގަޅުވާ މިންވަރު އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް އެނގެއެވެ.

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވެ، ދަށްކުރުމަށްލަތު އިތުރަށް ގޯސްޙާވިފައިވާ ތެރަޕީއެއް ަބލައިގަނެގެން މި ަބލީގެ އެކުކުރެ
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 ދިގު މުއްދަތުގެ ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުކުންނާނެއެވެ.

ރަކާތްތައް މަދުވެ، ވަޒީފާ ގެއްލޭ ޙަމުޅިދުނިޔޭގެ ފުރަބަންދުގެ ސަަބުބން އިޤްތިޞާދީ  ވާ ގެންލުމަށްވުރެވައިރަސްގެ ސަަބުބން

ވަނީ ގިނަވެފައިވާކަން މިހާރު ވަރަށް ހާމަކަން ދަދުޢަވުމުގެ ސަަބުބން މަރުވާ މީހުންގެ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި، ހާސް

 އެނގިގެން ހިގައްޖެއެވެ.  ޮބޑުގޮތެއްގައި

ދުމިވަނީ ވަރަށްވެސް ޞާޤްތިތުގެ ސަަބުބން ރާއްޖޭގެ އިޢަނާޞިދު ބިނާވެފައިމިވާ ފަތުވެރިކަމުގެ ޞާތިޤްއިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފައިސާ ވަންނާނެ ދޮރު މިވަނީ  އުމަށް ޭބރުޤަ، ގެ ދަރަނި ދުވަހެއްދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން ދާއިރުޤައުމު. ފުންވަޅުގަޑެއްގައެވެ

ފިނަމަ، އަތްމަތިދަތިކަމާއި ކުށްގިނަވުމާއި ވަޒީފާ ނެތުމުގެ ިބރު އިއް ނާޅަފިޔަވަޅެބަންދުވެފައެވެ. މިކަމަށް އަވަސް 

 އިތުރުވެދާނެއެވެ. 

 

 )(ސްދެކޮޅުކަންކަން )ނެގެޓިވް)އުމެކެވެ. ޤަތަކާ ތަފާތު ޤައުމުދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެހެން 

ތަކުގެ ޤައުމު ލޯނަކީ އެހެންހިމެނޭ  އިންސައްތަ އިންޓަރެސްޓް 6 ފޯރުކޮށްދޭއެކި ޭބންކުތަކުން  ރާއްޖޭގެދިވެހިމިހާރު 

 އަޅާަބލާއިރު ވަރަށްވެސް ކުޑަމިންވަރެކެވެ.  ދާޞާތިޤްއި

)ޑައިވަރސިފައިޑް އިކޮނޮމީ(  މާއެކުށްވުތަކަކަިބނާކުރެވިފައިވާ އިޤްތިޞާދު ކީ އެކި ކަންކަމަށްތަކުގެ އިޤްތިޞާދަޤައުމުޮބޑެތި 

ދިނުމުގެ ަބދަލުގައި އެތެރޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ސަަބުބން އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ސަމާލުކަން

ތަކުގެ ަބއެއް ޤައުމުތެރިކަމެއް ލިިބގެންދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އެހީ ތަށްޢަނާޞިމުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ކުރު

ތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިއުމުގައި ނަގަންޖެހޭ ހިރާސްތަކާމެދު ވިސްނާ ޤައުމުރައްޔިތުން ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގައި އެހެން 

 އެވެ.މުން އެަބގެންދެކޮށް ހަދައެކަމަށް ދަތުރު ޕްލޭން

ތަކުން މިހާރު ފުޅާ ޤައުމުންޑް ފަތުރުވެރިކަމަށް ަބރޯސާވާ ފަދަ އިންަބއުއަދި ސީޝެލްސް ންޓް ލޫޝާަބހާމާސް، ސެއި

ފަތުރުވެރިންނަށް  ،ދިއުމާއެކުރަކާތްތައް ާބރުމިނެއްގައި ކުރިއަށްގެންޙަދާއިރާއެއްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ 

ރުކުރުމުގެ ތަކާ އަޅާަބލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާޤައުމުހާތަނަށް ަބލާއިރު އެ ތައްޔާރުވަމުންދެއެވެ. މިއެަބކިޔުމަށް މަރުހަާބ

 ގެންދަންޖެހެއެވެ.ކުރިއަށްދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކެއް ގިނަ ޙަރަކާތްތަރަކާތްތައް ވަރަށް މަދެވެ. އަދި މިހާރަށްވުރެ ޙަ
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 ()ޕޮސިޓިވްސް(ންކަން )އެއްކޮޅުކައުމެކެވެ. ޤަތަކާ ތަފާތު ޤައުމުދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެހެން 

ފަސޭހަވެދެއެވެ. ހުރިހާ  ކުރުމާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށްފުރަަބންދުކުރުމާއި، އެކަހެރި ތުންގޮދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ

އެވެ. އަދި އެއެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރެވިފަ ވަނީންކޮޓަރިތަކުގައި ވަކިވަކި އެކުޓެއްގައިވެސް ކޮޓަރިތައް އެކަހެރިކޮށް ހުރުމާޒޯރި

މި ަބއްޔާދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލާފަށް ޚި ތަކާޤައުމުހުރުމަކީ އެހެން އިއިމުވެފަޤާީބޗް އޭރިއާއެއް  ޞައްޚާ ތަކަށް ވަކިކޮޓަރި

 ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.ތައްޔާރީކުރެވިފައިވާ 

 

 އަލިމަގެއް ފެންނާނެއެވެ.ކޮށްފިނަމަ އުނދަގޫ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް

ޖުމްލަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާަބއަށްޓަކައި، އިޤްތިޞާދީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު 

އަލުން ތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައިގަނޑަށްވެފައި، ޢަނާޞިފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 ކަމަށް ެބލެވެއެވެ.ޙައްލު ހުޅުލުމަކީ މިކަމަށް އޮތް އެންމެ އަވަސް ނާޢަތްޞިފަތުރުވެރިކަމުގެ 

އްޓީ ޗުދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމިއްލަ އަދި އެކަހެރި ރަށްރަށުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ އުނދަގުލެއް ނުފޯރާ 

  ޫބލު ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލަކަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.ޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޤުހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތުއޮތުމާއެކު، ދިވެހިރާއް

އިޤްތިޞާދު އަލުން  އިލުކުރުމަށާޞިޙާއަދި ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އެކުގައި އެއް މަޤްޞަދެއް  ވާނީ ޕްރައިވެޓްލުޞިޙާއެކަން 

 ކަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ދެވިގެންނެވެ.ލޯއިމެންޓްއަފުލް އެމްޕް މަސައްކަތްކޮށް އަދި  އާރާސްތުކޮށް އަލުން ފެށުމަށް

 

 މަޝްވަރާކުރާ ނުކުތާތައް:

 ހޮޓެލްސް އަދި ފްލޯޓިން އެކޮމޮޑޭޝަން، ގެސްޓްހައުސް

ޓުތައް އަލުން ހުޅުވައި ޒޯ، ޓޫރިސްޓު ރިމާއެކުމި މަޝްވަރާކުރުންތަކަކީ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފެށުމަށްކަމަށްވު •

ވަކި ރަށްތަކަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަކި ސަަބަބކީމަށް އިސްކަންދޭންޖެހެއެވެ. ށުފެ އަލުން ތައްރަކާތްޙައިޤްތިޞާދީ 

  ބެހިފައިވާ ޤައުމަކަށްވެފައި ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާލުމަށް އޮތް ހިރާސްތައް ކުޑަވާނެތީއެވެ.

ތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެ ހައުސްގެސްޓްގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޭބރު ފަތުރުވެރިން ނާންނަކަމުގައި ވާނަމަ، އެ  •

ފަރާތްތަކަށް އުފުލޭނެ މާލީ  ކީ އެމުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމަ އްކުމާއެކުލޯނު ދެ ތަންތަނުގެ ކުލި ދައްކައި
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 ވަރަށް ށްށުމަުބރައެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ފްލޯޓިން އެކޮމޮޑޭޝަންތަކުގެ ހިންގުން އަލުން ފެ

 ވެ. ދޭންޖެހޭނެއެޮބޑު އިސްކަމެއް

، ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި، ހޮޓެލްތަކާއިކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިތުާބރު ހޯދުމުން  އި،ށަޓުތަކުގެ ހިންގުން އަލުން ފަޒޯރި •

ދާ މިންވަރު ފެންނަމުންޓިވް ކޭސްތައް ޒިޤްވާމީ ފަތުރުވެރިންނާއެކު ޕޮއް ަބއިނަލްއަފްލޯޓިން އެކޮމޮޑޭޝަންތަ

  ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.މަކީ ށުއުމުތަކުން ފުރަތަމަ އަންނަ މީހުންނާއެކު ފެޤަން މަދުވެފައިވާ ނުޮބޑުތަ

ޓްވާ ފަރާތްތަކަށް ަބލީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިއަށް ޕޮ 19-ކޮވިޑްކޮންޓެންކްޓް ޓްރޭސިންއަށް ޕޮލިސީއެއްހަދައި  •

ޞިއްޙީ  ކަމާ ގުޅޭގޮތުންއިސްކަންދޭންޖެހެއެވެ. އަދި މި ބަލިޖެހޭ މީހުންނަށް އަވަސް ފަރުވާދިނުމަށްމަރުހަލާގައި 

ރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. އެއީ ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި، ހޮޓެލްތަކާއި ، ފްލޯޓިން މަޝްވަރާކު މާހިރުންނާ

 މަކަށްވާތީއެވެ.މޮޑޭޝަންތައް އަލުން ހުޅުވާލުމަކީ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ޭބނުންތެރިކައެކޮ

އިމްވެފައި ޤާކޭސްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ސާފު އުސޫލެއް އަދި ަބލް ޕޮސި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި މިހާތަނަށް •

މުގައި ހުރި ށުގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ހިންގުން ފެގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އަލުން  ނުވާއިރު،

ނުރައްކާތެރިކަން އެނގުން ވަރަށްވެސް މުހިންމެވެ. އަދި މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ސްޓެރެޓެޖީއެއް 

 މިކަން ގެނައުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ންދާއިރާގެ ސަމާލުކަ ޙީއްޞިކުލަވާލައި، އެ

 

  ހުޅުވުން.ރައްކާތެރިގޮތުގައި އެއަރޕޯޓް

 ހޯދުން. ޓެސްޓްކުރުމަށް އެހީ

 ޕީ.ޕީ.އީ އަދި ޓެސްޓްކިޓްތަކާއިޓެސްޓްކުރުމަށް ޭބނުންވާ  އެއް ގޮތަކީފަންޑްހޯދުމަށް ދަތިތަކާ ދިމާވާނަމަ،  •

ސާފުކުރުމަށް ޭބނުންވާ އާލާތްތައް ހޯދުމަށާއި ރީޖަނަލް ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުގައި އްތާލައި ޖަރާސީމު ނަ

ސަރުކާރުން އެތެރޭގެ ޓޫރިސްޓް  ލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އިނީޝިއަލް ފަންޑްޞީޓެސްޓްކުރުމުގެ ވަ

 ހޯދުމެވެ.  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ފަރާތުން

އަންނަ މީހުންގެ  އަށްގައި ަބލައި، ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ދިވެހިރާއްޖެތުގޮ ގެމިއީ ކުރު މުއްދަތުގެ ލޯނެއް •

 ނުވަތަ ފީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.ފަރާތުން ޓެސްޓިން ޗާރޖަސްގެ ގޮތުގައި ޓެކުހެއް 
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ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު ކަމުގެ އި އެހެނިހެން ރައްކާތެރިއާޓެސްޓްކުރުމުގަ

 ރަންޖެހެއެވެ.ރާކުޝްވަމަ

o  ްސަރުކާރުން ޓެސްޓްކުރުމަށް އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ އަވަސްގޮތްތަށް އެންމެ ކުޑައަގެއްގައި ނެގޭނެފަދަ ގޮތަކަށ

މިސާލަކަށް ޕޫލިންގ )ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ އެކި ކަހަލަ  ޖެހެއެވެ.ކަނޑައަޅަން ޢަދަދުމި 

ފިޔަވަޅުތައް  (ފަދަތަމްރީންތައް ގިނަކުރުންއި، ލުމާލަވާޓެސްޓްސް، ރަނގަޅު އޮނިގަނޑެއް އެކު

 އެޅިދާނެއެވެ.

o   ިއިރު ދެ ވަރާކުރާޝްމަ ންމެހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެޓެސްޓްކުރުމަށް ޭބނުންވާ މާލީ އެހީ ހޯދުމުގައ

ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ފަތުރުވެރިންނާއި ، ފަރާތަށް ފައިދާވާގޮތަށް

 ށް ޔަޤީންކަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ނާޢަތަޞިއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރިކަމާދަތުރުވެ

o ިކަންކަމަށް އެހީވެދޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެ ޓްތަކުގެ ފަރާތުން މިޒޯނާޔަތް: ޓޫރިސްޓް ރިޢ 

ޅުވުމަށް އް ދޭންޖޭހޭނެއެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ހުޔެކުލީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޓެސްކް ލުފަރާތްތަކަށް ިބމުގެ 

  ތުން އިސްތިސްނާކުރެވިދާނެއެވެ.ނާޔަޢިޓްތަކަށް މި ޒޯއެހީނުވާ ރި

o  ުން ފަތުރުވެރިދިވެހިރާއްޖެ އައުމާއި ފުރުމުގައި ޓެސްޓްކުރިކަމުގެ ހެކި: އަލުން ހުޅުވާލާއިރ

ންޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ރެވެވެސް ޓެސްޓްކުއި ދިއުމުގައިއާއައުމުގަ އަށްރާއްޖެދިވެހި

ޓެސްޓް ހެދުމަށާއި  ޓަރަލް އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުންގަޑުތަކަށް ަބއިލެޓަރަލް ނުވަތަ މަލްޓިލެމިން

 މިސާލަކަށް ޓެސްޓް ސެޓިފިކެޓެއް ނުވަތަ "އިމިއުނިޓީ ޕާސްޕޯޓް" އެއް ،ކުރުމަށްކަރަންޓީނު

  އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ލުޔެއް ދެވިދާނެއެވެ.

 

 ވިސާ ޖަހައިދިނުން. ޓްފަތުރުވެރިންނަށް ޓޫރިސް އަންނަ )އޮން އެރައިވަލް(އަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ގޮތަށް ަބދަލުކޮށް ފަރުމާކުރަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން އެކަށޭނަ ލަތާޙާ ވިސާދޫކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް މިމިހާރު 

 ންނަށްތުރުވެރިަބދަލުތައް ފަވަގުތީ ގެނެވޭ  ދުވަހުގެ ވިސާޖަހަން ނުޖެހޭގޮތަށް އޮތުމާއި 30މިހާރުވެސް އޮންނަ 

 :މިގޮތުން އެނގެންޖެހެއެވެ.
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 ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް. ފަތުރުވެރިންގެ ޓްވާޒިޕޮއަށް  19-ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ✓

 ޕަރޗޭސިންގ ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސް. -ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތަށް އަލަށް ޭބނުންވާ ޕްރީ ✓

  ފަސިންޖަރުންނާއި ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ( ފީގެ ޢަދަދު )އަންނަ އެއަރޕޯޓްގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ނަގާ ✓

އަމިއްލަ ޖެޓްތަކުގައި އަންނަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތައް ތިިބކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ގިނަ ފަތުރުވެރިންނަކީ އެމީހުންގެ ޚަރަދުތަކަށް 

 ދުވަސްވަރަކަށްވުމުން، ކާއި ވާދަވެރިކަން ޮބޑުަބލައިގެން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ އެހެން މަންޒިލްތަ

ކަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ފޯރާވަރުގެ ދުވަސްތަކަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެން އޮންނަ

އް ުބއްދިވެރިކަމެ މަކީގުކުރަންޖެހެއެވެ. ޓެސްޓިންގ ފީއެއް ނަގާއިރު ވިސާ ފީ އަދި ލޭންޑިން ފީގެ ގޮތުގައި އިތުރު ފީތައް ނެ

 ނޫނެވެ.

 

 ލައިޓްސްޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކާއި ޗާރޓަޑް ފް

 ކަމަކަށްވާއިރު، އެއެއްވާ ވަރަށް މުހިންމު ހިއްސާ ގައިޕްރައިވެޓް ޖެޓް އަދި ޗާރޓަޑް ފްލައިޓްތަކަކީ ފަތުރުވެރިކަމު

ހާރެކޭ އެއްފަދައިން ހުރި އަގުތަކުގައި ންނަށް މިދަތުރުވެރިފަރާތްތަކުން ނަގާ ލޭންޑިން ޗާރޖްސް އެހާ ޮބޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ކުރުމަށް އިތުރު ފީއެއް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ،ބަހައްޓައި

 

 :އަދި ކަވަރޭޖް ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސް

 ހުރިހާ ޚަރަދެއް ަބލި ވެއްޖެނަމަ ،ހަދައިއެއްޗަކަށް  ކީ މަޖުޫބރުޝުއަރެންސަދަތުރުވެރިންގެ ޓްރެވަލް އިން

މަޝްވަރާކުރެވި އެކަށޭނަ އުސޫލެއް  ކަވަރުވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކަމަށް އިންޑަސްޓްރީއާއި އިންޝުއަރެންސް ދޭ ފަރާތްތަކާ

 ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ. 

 ގެސްޓުންނާއި އެއަރޕޯޓް ސްޓާފުން

ރޮޓެކްޓިވް އިކްވްޕްމެންޓް )ޕީޕީއީ( ހުންނަން ޖެހޭނީ ރައްކާތެރި ޕާރސަނަލް ޕޮޓާފުން ސް ދަތުރުވެރިންނާއި ހުރިހާ •

ނުގައި ހުންނަ ތައިގެންނެވެ. އަދި ސެނެޓައިޒާއާއި ސާފުތާހިރު ވޮޝްރޫމް ހުންނަންޖެހެއެވެ. އަދި މިފަދަ ތަންއަޅަ

 ށްފައި ހުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ލުމުގެ ަބދަލުގައި ސެންސާރ ހަރުކޮއިސްކޫރާއި ޑަސްޓްބިންފަދަ ތަކެތީގައި އަތް
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ށްރަށުން ނޭރޭނެހެން ަބންދުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓަށް ންވާނީ މާލެއާއި އެހެނިހެން ރަ ހުންނައެއަރޕޯޓް •

ސްޓްކުރެވޭ އަދި އެކަހެރި ކުރެވޭނެ އިންޓަރފޭސް އުސޫލެއްގެ ދަށުން މޮނީޓަރކުރެވި، ޓެ ޞައްޚާވަންނަންޖެހޭނީ 

 ންނެވެ. ޒޯނެއްގެ ތެރެއި

އިމުވެ ތިބެންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދަރުތުވެރިންނެކޭ ޤާއެއަރޕޯޓް ތެރޭގައި  އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން •

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިވެހިއެއްފަދައިން ސްޓާފުންވެސް ވަދެ ނިކުތުމަށް އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ. 

 އެއަރޕޯޓެއްގައިވެސް މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހެއެވެ. 

$ ހޭދަވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 20ލަތްތަކުން ޓެސްޓް ހެދުމަށް ޞީކުރާ ވަހާރު ބޭނުންަބއްޔަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް މި •

 ޯބޑަރު ހުޅުވާލާނަމަ އެއްފަހަރާ އެތައް ސާމްޕަލްއެއް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ. 

 

 އެޗްޕީއޭގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިކަން

މިހާރު ހެދިފައިވާ އަންނަ މީހުންނާއި ފުރާ މީހުންނާ ގުޅޭ  ންލުކުރުމަޢަހެލްތް ސަރވައިލަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކަށް  •

 ަބލައި ގަވާއިދުތައް އަޅާފައިވާއެކަށަ މިހާރު އެކުބެލެހެއްޓުންތެރިކަމާ އެޗްޕީއޭގެހިމަނަންޖެހެއެވެ. އުސޫލުތަކުގައި 

 . ޖެހޭނެއެވެ ހޯދަން ޔާލުޚި މެދުފިޔަވަޅުތަކާ އެޅޭނެ ށްއިތުރަ ރައްކާތެރިވުމަށް

ލަސްނުކޮށް   މަންޒިލަށްފަރާތްތަކުގެ އްޔަށް ނެގެޓިވްވާ ދަތުރުވެރިން އެއްވެސް ލަސްވުމެއްނެތި އަވަހަށް އެަބ •

 ދިއުމުގެ ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،ރަށްރަށުން އަންނަ ނުވަތަ އަންނަމާލެއިން  ، ޓިވްވާޒިޔަށް ޕޮަބއް •

އުސޫލުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިވާ ފެސިލިޓީއެއްގައި އް ނުވަތަ އެކަހެރިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެ

 ދަށުން އެކަހެރިކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދެވެންޖެހޭނެއެވެ. 

 .ން ކަވަރުވާންޖެހޭނެއެވެފަރާތްތަކުގެ އިންޝުއަރެންސު މި ޓިވްވާ ފަސިންޖަރުންގެ ޚަރަދުތައްޒިއަށް ޕޮ 19-ކޮވިޑް •

ގެ ޚިދުމަތް ފޮރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކާއި އެހެންކަމުން، ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާއި އިންޝުއަރެންސް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއް އެކު އެއަރލައިންތަކާ

 އެކުލަވާލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ.
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ޝަންއާ އެއްކޮށް ލިމިޓެޑް ރެސްޓްރިކްގޮތަށް ވާ ފަރާތްތައް، އެ ފަރާތްތަކުން ރާވާފައިވާށް ނެގެޓިވްއަ 19-ކޮވިޑް •

ޓީ ހޭދަކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ަބއްޔަށް ޝައްކުވާ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއް

 އެޗް.ޕީ.އޭއަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.

ކޮށް، ަބލަހައްޓައި އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދޭންވާނެއެވެ. ޓިވްވާ ފަތުރުވެރިން އެކަހެރިޒިއަށް ޕޮ 19-ކޮވިޑް •

ގެ އަލާމާތްތަކުން އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމާ ހަމައަށް )ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ގަވާއިދުތަކާ  19-ކޮވިޑްއަދި 

 އެއްގޮތަށް( އެކަހެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

 

 ލެކްޝަންޖް ކަގޭދި ބެއިމިގްރޭޝް އަ

ރަންޖެހޭނެކަމަށާއި ހަމަކުކަލެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއް ރަކާތްތަކާއި ދަތުރުވެރިންގެ އަތްދަަބސްޙައިމިގްރޭޝަންގެ  •

މިންވަރު  ގެކަލް ހޭންޑްލިންގޒިފިމިންވަރު މަދުކުރުމަށާއި  އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވާ އެކަމުގެ ސަަބުބން

  ދަށްކުރެވޭނެއެވެ.

 އެއަރޕޯޓްގައި ލޯޑްކުރާއިރު ޖަރާސީމު ނައްތާލުމަށްއި ޑިޕާރޗަރ ތައް އަންލޯޑްކުރާއިރާތްދަަބސްން އަމިގޮތު •

)އެއަރޕޯޓްގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތަކުންނާއި އެއަރލައިންތަކުން ކަމާގުޅުންހުރި ޑިސްއިންފެންކްޓް ކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ. 

 ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ.(

ސަރުކާރުން ނެއް ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ފަސޭހައަށް މޯަބއިލް އެޕްލިކޭޝަ ޞައްޚާށް މަމިކަމީގެ އިތުރުން  •

ތައްޔާރުކޮށް ހިލޭ އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. މި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ދަތުރުވެރިންގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާއާއި 

. މީގެ ނުމަށް ފަރުމާކުރެވެންޖެހޭނެއެވެކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމާއި އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދި

ހިއްސާކުރެވި ދިގު  ލޫމާތު އެޕާޢުކާޑުގެ މަ ކުޑަ ގޮތެއްގައި ސިމްކާޑް ފޯރުކޮށްދީ އިމިގްރޭޝަން ރަދުޚައިތުރުން 

ގެ ސްކްރީނަށްފަހު ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ންކިއުތައް މަދުކުރުމަށް އެހީވާންޖެހޭނެއެވެ. އިމިގްރޭޝަ

 އެކު ދެވެންޖެހޭނެއެވެ.ދަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލަން ގައިދުރުކަމާދެން ލިެބން

މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ކުޑަ ސިމް ކާޑެއް ނުވަތަ ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ ސިމް  •

 ކާޑެއް ދޫކުރުން މުހިންމެވެ.
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މަށް މި އެޕްލިކޭޝަންގައި ދުމުން ދުރުހެލިވުދިގު ކިޔުތައް ހެ ގައިދިވެހިރާއްޖެ އައުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން •

 އިމިގްރޭޝަން ކާޑް ހިމެނިދާނެއެވެ.

ުބކިންގ ހަދާފައިވާ -ން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޕްރީއިމިގްރޭޝަނު •

އެއްގޮތަށް ަބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި  ޑުތަކާދުރުކުރުމުގެ މިންގަމަންޒިލްތަކަށް ފަތުރުވެރިޔާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގައި

ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ލިެބންދެން އެމީހުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮޓަރީގައި 

ފުރިހަމައަށް އެކަހެރިވާންޖެހޭނެއެވެ. )ީބޗަށް ނުކުމެ އުޅުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ގައިދުރުކުރުމުގެ މިންގަޑުތަކަށް 

 ވޭނެއެވެ.ދެގެންސަރަހައްދުތަކަށް  ޅޭމަތިންނެވެ.( އަދި ނަތީޖާ ލިބުމުން ރިޒޯޓުގައި ކަނޑައެ ގޮތުގެމަލުކުރާޢަ

 

 ޔާރުކުރުންޚިފުރުމަށް އެއަރޕޯޓެއް  ،ދަތުރާއި

 ރައްކާތެރިކަން ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިގެން()؟ ކުންނައެންމެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ އަންނާނެކަމަށް ެބލެވެނީ ކޮންތަ

މަދުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅުގައި ޖަރުންނާއި އެއަރލައިންތައް އަންނަ ޢަދަދުތައް ންފަސި •

ވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ އައުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގައިއެހެންކަމުން، ގިނަ މަންޒިލްތަކު

އް މިންގަޑުތަކަށްަބލައި ވަކި އެއަރޕޯޓްތަކެ ކަމުގެރައްކާތެރި ޙީއްޞި ށާއިލަތަޙާޕެންޑަމިކް  ގެރަނގަޅުވާނީ މިހާރު

ކަނޑައެޅުމެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކްރައިޓީރިއަރ ކަނޑައެޅުމުގައި  ވަކި 

(، ޑިޕަރޗަރ އަދި ލަތާއި، ރަށްވެހިކަމާއި )ރެސިޑެންސްޙާ ޙީއްޞިޤައުމަކަށް ނުަބލައި ފަސިންޖަރުންގެ 

 ށް ެބލިދާނެއެވެ.ޓްރާންސިޓް ސިޓީއަ

، ވިލާތްރުމަން، ޖަރާއްޖެއަށް އަންނާނެ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުާބއީ، ސިންގަޕޯރ، ސްރީލަންކާވެހިދިމިގޮތުން  •

 ޗައިނާ، އިންޑިޔާ އަދި ހޮންކޯންގް ހިމެނެއެވެ. އެހެނަސް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މަންޒިލަކުންވެސް ފަތުރުވެރިން

އައުން  (މިސާލަކަށް އެމިރޭޓްސް ނުވަތަ ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން)ޓްރާންސިޓް ޕޮއިންޓެއް މެދުވެރިކޮށް 

 އެކަށީގެންވެއެވެ. 

 ޞިއްޙީއަޅާފައިވާ  ންމުވައްސަސާތަކު ޞިއްޙީދެ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި  ކުގައި،ދަތުރުތަކުރާ އަދި ޔޫރަޕުން ސީދާ •

 ލައިޓްތައް ޭބއްވިދާނެއެވެ.  މިންގަޑުތަކަށް އިތުާބރުކުރެވޭނަމަ ފް



10 
 

 ދަތުރުވެރިން ސްކްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް

 ޓެސްޓްކުރަންޖެހެއެވެ.އިންަބއުންޑް ފަތުރުވެރިން ފުރުމުގެ ކުރިން 

 72ގަޑިއިރާއި  24އެންމެ ގިނަވެގެން ފްލައިޓް ޯބޑުކުރުމުގެ  ރާއްޖެއިން ފުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުންދިވެހި •

ތަކުންނާއި ޤައުމުޓެސްޓް ނެގެޓިވްވިކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުރިހާ  19-ވިޑްދާފައިވާ ކޮގަޑިއިރު ކުރިން ހަ

 ވެއެވެ.އެއަރލައިންތަކުން ބޭނުން

 ންަބއުންޑް ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއައުމާއެކު ޓެސްޓްކުރަންޖެހެއެވެ.އި

ންގެ ކިަބއިންވެސް މި ޓެސްޓް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިމަތީގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  •

އްަބސްވުމަކުން މި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި ދޭތެރޭގައި ހެދޭ އެ ޤައުމު އަވަހަކަށް ހަދަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވީހާވެސް

 ތިޔާރުކުރެވިދާނެވެ. ޚްލުއިތަކެއް އި

ލޫމާތު ޢުެބހޭގޮތުން މަ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ދަތުރުގެ ކުރިން ޓެސްޓް ހެދުމާއި އޭގެ އަގުތަކާއަށް ރާއްޖެދިވެހި •

 ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. 

ބެލެހެއްޓުމުގެ  ފަތުރުވެރިންތީއާއެކު، ނަތީޖާ ލިެބންދެން ހޭދަވާވަގުތެއް ގިނަ ލިުބމަށް  ނަތީޖާ ގެޓެސްޓު •

  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ތަކާ އެއްގޮތަށްރުމުގެ މިންގަޑުގައިދުރުކުއިންތިޒާމްތައް 

މާލެއާއި އެކި ރަށްރަށަށް ދާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި،  ޞަޓުތަކަށް ފުރުވާލުމުގައި ޚާއްޒޯފަތުރުވެރިން ރި •

 ފަތުރުވެރިންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފޮނުވަންޖެހެއެވެ. 

 

 ޓެސްޓް ކުރާގޮތް

 ؟ންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކޮންބާވަތެއްޓެސްޓިންގ ސޮލިއުޝަ

ނޭފަތުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ  –މިހާރު ހުއްދަދެވިގެން ކުރާ ޓެސްޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ އާރްޓީ ޕިސީއާރު  •

 ަބދަލުގައި އަގައިން ސާމްޕަލް ނެގުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. 
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އް އެއްފަހަރާ އިމުކޮށް ވީހާވެސް ގިނަ ސާމްޕަލްތަކެޤާ ތަނެއް އެއަރޕޯޓްގައި ޞައްޚާ ޓެސްޓްކުރުމަށް ވަކި •

ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިމްތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ފަންނީ އާލާތްތަކާއި މީހުން ހޯދާއި ނަތިޖާއަށް 

 ވަގުތު ކުޑަކުރަންޖެއެއވެ.  މަޑުކުރާ

 ސްޓުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ޓެން މުއަވަހައްކުރެވޭ 'ސިންގަލް ޕޮޓް' ޓެސްޓްކުރުމަށް ހުއްދަލިުބ •

)ކެއްސުން، ނޭފަތުން ފެންއައުން، ނޭވާލާން  ފަތުރުވެރިންގެ ފިނިހޫނުމިން ސްކްރީންކުރުމާއި ަބލީގެ ނިޝާންތައް •

 ވިޝުއަލް ސަރވައިލެންސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވޭނެއެވެ.  އުދަގޫވުން(

މައަކުން ގެންދިއުމަށް އް އެއްހަވޭ މަޢުލޫމާތުތައަދި އެއްކުރެލަތައް އެއްަބސްވާ ފޯމު ޙާ ޞިއްޙީފަތުރުވެރިންގެ  •

 ވިދާނެއެވެ.އަދި އޮޓޮމެޓިކްކޮށް ކުރެ ހަށްއަވަ މެދުވެރިކޮށް ލިކޭޝަންއެޕް އެކަށީގެންވާނަމަ

 

 ބަލިޖެހިފައިވާ ފަތުރުވެރިޔާ އެކަހެރިކުރުން

ކްޓް ޓްރޭސިން ހަދަންޖެހޭނެއެވެ. ކޮންޓެ އެކުޓެސްޓެއް ހެދުމާ ފަތުރުވެރިއެއް ަބއްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ، އިތުރު •

މިގޮތުން ދަތުރުވެރިޔާގެ އާއިލާއާއި ކުރީ ދެސަފު އަދި ފަހަތު ދެސަފުގައި ތިިބ ހުރިހާ އެންމެން އެކަހެރި 

މާހިރުންނާއިއެކު މަޝްވާރާކުރެވި  ޞިއްޙީނަމަވެސް  މުންދާމިހާރު ބޭނުންކުރަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. )މި މިންގަޑު

 ނެއެވެ.(ދާންގަޑެއް އެކުލަވާލެވިވާ މިށިގެންއެންމެ އެކަ

ފަރާތްތައްވެސް މޮނީޓާކުރެވި ަބލީގެ ނިޝާނެއް  ފްލައިޓްގައި ތިިބ ާބކީ ފަތުރުވެރިން ަބއްޔައް ނެގެޓިވްވިއަސް އެ •

 ނަމަ އަވަސްކޮށް ކުރިން ދެންނެވި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓް ކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ. ނަފެން

 

 ރުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެއަރޕޯޓް ޓެސްޓް ފެސިލީޓީ ތައްޔާ

އެތެރެވާ  އަށްފެސިލިޓީއެއް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ރާއްޖެ ޞައްޚާއެއަރޕޯޓްގައި ަބއްޔަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ވަކި  •

 ގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާޓުޒޯ، ސީދާ ރިގިނަ އިރުތަކެއްވަންދެން ަބއިނުތިއްބޭނަމަ އެކުފަތުރުވެރިން ގައިދުރުކަމާ

 ރޫމްތަކުގައި ނަތީޖާ ލިެބންދެން ެބހެއްޓެންވާނެއެވެ.  
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ކުރެވިފައިވާ ީބޗްސަރަހައްދައް ނިކުމެ އުޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވެންވާނެއެވެ. ޞައްޚާ ނަށްމި ވަގުތުތަކުގައި ފަތުރުވެރިން

ގައި ތިުބމަށް އެހެނީ މިކަމަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ކަމަކަށް ވާއިރު ފަތުރުވެރިން ރޫމުތަކު

 މަޖުޫބރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ހަމައަށް ދިޔުމަށް މަގުފަހިވާންވާނެއެވެ.  ހުންގެ މަންޒިލާއެކު އެމީރާއްޖެ އަތެރެވާ ފަތުރުވެރިން ގައިދުރުކަމާ •

 

 ؟ރާއްޖޭއިން ފުރާ ދަތުރުވެރިން

ގައި ޓެސްޓް ޓުޒޯރި ވެ.ޓެސްޓްކުރަން ޖެހޭނެއެ ގަޑިއިރު ކުރިން 24 ފުރުމުގެ ރާއްޖެއިން ފުރާ ފަތުވެރިން •

ނުވަތަ އެއަރޕޯޓަށް ސާމްޕަލް  ސާމްޕަލްނަގައި އެންމެ ކައިރި ޓެސްޓިން ފެސިލީޓީއަކަށް ނުކުރެވޭނަމަ

 ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.

ޓަށް ޒޯފަތުރުވެރިޔާ ަބއްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ، ފަތުރުވެރިޔާ ޗެކް އައުޓް ވުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަށް ނުވަތަ ރި •

ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ގެންގޮސް ފަތުރުވެރިޔާ އެކަހެރިކޮށް ކަރަންޓީން ފެސިލީޓީއަށް އަންގައި 

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ. މި ފިޔަވަޅު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްރަށުން ފުރާ ފަތުރުވެރިންނަށްވެސް އަޅަންވާނެއެވެ. ޢަ

ކުރުމުގެ ކުރިން ެބހޭގޮތުން ފްލައިޓް ުބކް ކާރަދުތަޚަޅޭ އެންމެހާ ގުފަތުރުވެރިޔާއަށްވެސް މިކަމާ ފުރާނޯޓު: •

 އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.  

 ފުރާ ފަތުރުވެރިޔާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ އެހެން ގުޅުންހުރި ފަރާތް ތައްވެސް އެކަހެރިކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  •

 ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. ފުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ފިނިހޫނުމިން ަބލައި ަބލީގެ ނިޝާންތައް ހުރިތޯ  •

ދުވަހަށް ކަރަންޓީންކުރުމަށް މަޖުޫބރުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން  14ވުމުން ލުޞިރުވެރިން އެމީހުންގެ މަންޒިލަށް ވާފަތު •

އް ހޯދައި އެއްަބސްވުމެއް ޙައްލެމެދު މިކަމަށް މަޝްވަރާކުރެވި އެކަށޭނެ ދެ ތަކާޤައުމުރާއްޖެއާއި އެހެން 

 އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ.  

އިން ޢާކުރުމަށް ކުރިން ބުނެވިދިޔަ އެއްަބސްވުމުގެ ޒަރީހަދައި ދެފަހަރަށް ކަރަންޓީނުޓުއެހެނީ ފުރުމުގެ ކުރިން ޓެސް •

 ނުޖެހޭނެއެވެ.
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 ޓްތަކަކީ ބަލިނެތްކަމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނެވެ.ޒޯގިނަ ރި

ކުގައި ޓްތަކަކީ އެކަހެރިގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަންތައްކަމަށް ވާއިރު، ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަޒޯގިނަ ރި •

ކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ކޮވިޑް ފްރީ ތަންތަނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ތިިބ ސްޓާފުން ސްކްރީން އެތަންތަނަކީ

 އަޅަންވާނެއެވެ. 

 މެދު ސާވޭއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެކު ަބލިފެތުރޭ ގޮތްތަކާހެދުމަށް ހުއްދަލިުބމާ އެންޓިޮބޑީ ޓެސްޓިން •

 ފަހަރަށް ބަލިޖެހުމަކީ ނާދިރުކަމެވެ. ދެވަނަ ޓެސްޓަށް ޕްޒިޓްވެފައިވާ ސްޓާފުން •

އެކު ބޭނުން ލެޓްރަލް ފުލޯ އެސީ، އެންމެހާ މުވައްސަސާތަކެއްގެ ހުއްދައާ ގައިގޮތު ކުގެއިތުރު އާލާތްތަ •

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

 ދުމަތް ހަރުދަނާކުރުން ޚި ޞިއްޙީމުޅިރާއްޖޭގެ  

ނާޢަތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ޞިށް ޓޫރިޒަމް ނުކޮ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ޞިއްޙީދިވެހިރާއްޖޭގައި  •

 ގެންދިޔުމަކީ ވަރަށް ނާދިރުކަމެކެވެ.ކުރިއަށް

 ފަހަރު މީހުންަބލީގައި ަބއެއް ވެ. ނާޢަތް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެޞިއެކަމަށް އަޅާނުލައިފިނަމަ ދާއިމީގޮތެއްގައި  •

އެކަށީގެންވާ އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް  ވާލެވެންދެންފުރުއުމަކަށް ޤަަބލިވާ މީހުން އެހެން  މަރުވިނަމަވެސް،

ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ފަތުރުވެރިންނަށް  ލިެބމުންދާނަމަ ޚިދުމަތްތައް ޞިއްޙީޚިދުމަތްތެރިންނާއި،  ޞިއްޙީ

 ކަން އިހްސާސްކުރެވޭނެއެވެ.މާޔަތް ލިޭބނެޙިރައްކާތެރިކަމާއި 

ކުންފުނިތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެ ޚިދުމަތްދޭ ޝުއަރެންސްތަރައްޤީކުރުމަށް އިންދުމަތްތައް ޚި ޞިއްޙީ •

 ފައިދާކުރާނެތީއެވެ.ކަމުން އެ ކުންފުނިތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކަންދާނެކަމަށާއި އެއީ އެތައްޔާރަށް ތިެބ

ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، އެ އިމްޤާއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކެއްގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަ •

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ނުހިފި ވަރަށް ޮބޑަށް އިހުމާލުވެފައިވެއެވެ. ސަަބަބކީ އެކަށީގެންވާ 

 މާލެއަށް ަބރޯސާވެފައިވުމެވެ. ނެތުމާއެކު މުވައްޒަފުންނާއި ަބޖެޓު
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އި، މި ވައިރަހަށް ށަގެ މަސައްކަތްތައް ފަތަންތަނުއެފަދަ  ވެރިންނާއި މެނޭޖަރުން ތަކުގެޓުޒޯރި ލަތަކީޙާމި  •

އިސްނަގައިގެން  ލާމާތްތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޢަންމު ޢަފަރުވާކުރުމުގެ އިތުރުން ަބލީގެ 

 މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތެވެ.

ތު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޞަފުރުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމުލީމާއި ތަޖުރިާބ ޢުތަ ގެންޚިދުމަތްތެރި ޞިއްޙީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  •

އެއްފަރާތްވެ، އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ  ކުންކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަ ދެކޮޅުވެރިކަމާއިސިޔާސީ ލިިބދިނުމަށާއި އަދި 

 ލާަބއާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.

ންމު ފަރުވާއަށް ޢާޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއި  –އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް އާރް.ޓީ  •

ލަތްތައް ޤާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ. އެފަދަ ސެންޓަރުތަކުގައި ރަށުން ފުރާ ޞީމަށް ޭބނުންވާ ވަޭބނުންވާ ޓެސްޓްތައް ހެދު

މިކަމުން  ޓެސްޓްކުރެވިދާނެއެވެ. ޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންޒޯރަށާ ކައިރި ރިމީހުން ސްކްރީންކުރުމާއި 

 މަޖެއްސިދާނެއެވެ.އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ފުރަތަމަ ހިންގުމަށް ހޭދަކުރި ޚަރަދުތައް ހަ

ތަކުގައި މި ަބލީގައި ޤައުމުޭބރު ޚިދުމަތްތެރިންނާއި  ޞިއްޙީދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ  •

އޮންނާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޝުއަރެންސް  މިހާރު ގުޅުން ދެމެދު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ

 ފަންނީ ޞިއްޙީތްތަކުގައި ފަރުވާލިބިދޭނެ ގޮތާއި ސަރުކާރުގެ ލަޙާ މިސާލަކަށް ކުއްލި)ކުންފުނިތަކުން 

ހަށް އަވަ ފަރާތްތަކުން ންޓިންޖެންސީ ޕްލޭންތައް ހެދުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެކޮ (ފަދަޚިދުމަތްތެރިންގެ އިވެކުއޭޝަން

 މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ތައްޔާރުވެތިެބވޭނެއެވެ.

 

 ޓިވްވާ ކޭސްތަކަށް ފަރުވާދޭނެގޮތް:ޒިޕޮ

ޓިވްވާ ފަތުރުވެރިންނަށް، އެ ފަރާތްތައް މި ަބއްޔަށް ޒިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޕޮދިވެހި •

ޅަށް ވަރަށް ރަނގަތްތަކުގެ ޭބސްފަރުވާގެ ކަންކަމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާ

 ހަމަޖެހޭނެކަން އިހްސާސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ދުމަތްތެރިޔާ ޚި ޞިއްޙީލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި މާލޭގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ބަލިމީހާ ެބ •

ގުޅިގެން ރިޒޯޓުގައި ހުންނަ ޑޮކްޓަރު  އިރީގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއާއެކު ނުވަތަ  އެންމެ ކަ

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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އެއް ކަހަލަ ޭބސްތައް ބޭނުންކުރުމުން މި ބަލިން ރަނގަޅުވާކަން ވަނީ މި ަބލީގެ ކުރީކޮޅު ފަރުވާ ދިނުމަށް ަބ •

ޓްވާ ޒިހަމަޖައްސައި، ޕޮސްތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ޭބޓެސްޓްތަކުން ދައްކާފައެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ 

ވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ޮބޑު ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އަވަހަށް ފަރުވާ ދެ ަބލީގެ ނުރައްކާއަދި   ފަރާތްތަކަށް

 ހަމަޖައްސަން ލަފާދެމެވެ.

ކަމާގުޅޭ  ގެނާޢަތުޞި؟ ޓިވްވާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދޭނީ ކިހިނެތްޒިމާލެއާ ދުރު އަތޮޅުތަކުގައި މި ަބއްޔަށް ޕޮ •

ށްދާ ލަތު ދަށަޙާއްލަކަށްވާނީ ޙަ އެކަށީގެންވާތަޖުރިާބކާރުން މިކަމާމެދު ވިސްނުން މުހިންމެވެ. އެކަމަށް އޮތް އެންމެ 

ަބލިމީހުންނަށް އެމީހުން ފަރުވާއަށް ޭބރަށް ގެންދެވެންދެން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް 

 ވެ.ހަމަޖެއްސުމެ

 އެރައިވަލްސް(އޮން ފަރާތްތައް ) އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ :ލޯ ޗާޓްފް
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 ޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ(އި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާޢަޓުތަކުން ޒޯރި

 ޓެއްގެޒޯރި އެ ޓަކުންވެސްޒޯރި ކޮންމެ ކޮށްގެންޞަޚާއް ސެނިޓައިޒޭޝަންއަށް މަލުކުރުމަށާއި،ޢަ ފަތުރުވެރިންނާމެދު

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ޕީއެއް.އޯ.އެސް އަމިއްލަ

އެކުލަވާލައި އެ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ސީ ޕްލޭނެއް ކޮންޓިންޖެން އަމަލުކުރާނެ ހާލަތެއްގައި ފެތުރިއްޖެ ަބލި ރިޒޯޓުގައި

 ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 .ފެންނަންވާނެއެވެ ހުށަހެޅުންތައް ޭބނުންވާ މަޝްވަރާކުރުންތަކަށް މިންގަޑުތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ އިތިރީގަ

 

 :ރވޭޝަން ކޮންފަރމޭޝަންޒަރި

ލަތަށް އަންނަ ަބދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަތުރުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ޙާޖޭގެ ޕެންޑަމިކް ޓުތަކުން ދިވެހިރާއްޒޯރި

 ފަސިންޖަރުން އައުމުގެ ކުރިން ފަސިންޖަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ އެއްަބސްވުންތައް ހޯދަންވާނެއެވެ.  

 

 ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން:

ޓު އޮޕަރޭޓަރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަގުތީ ގައިދުރުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޒޯ ރިއްޓީ ހޭދަކުރަންވާނީފަތުރުވެރިން ޗު •

 އެއްގޮތަށެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭނީ އެމީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮޓަރިއަކަށެވެ. ގައިދުރުކުރުމުގެ  •

އްދަކަށް ޙަކޮޓަރިން ޭބރަށް ީބޗަށް އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސަރަ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކަށް

 ދެވޭނެއެވެ. 

އެއްގޮތަށެވެ.  އެކަންކަން ހަމަޖައްސަންވާނީ މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަރަންޓީނުކުރުމާއި އެކަހެރިކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ •

ފަދަ އެހެން މަންޒިލްތަކަށް ވާދަނުކުރެވޭ ށްވެޮބޑު އުކުޅަކަބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ  އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި މި ކަމަކީ

 ކަމަކަށް ވާނެއެވެ.
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 ކަމުގައިމަލުކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންކަންޢަމި ހުށަހެޅުމަކީ ފަތުރުވެރިކަން އަލަށް ހުޅުވާލާ ފުރަތަމަ ދެމަސް ތެރޭގައި  •

ރެންޓް ބޭނުންކުރުމަށް މިސާލަކަށް ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ރެސްޓޯ)ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެފަދަ ހުރަސްތަކަށް 

ގެ ކަމާގުޅުންހުރި ޞިއްޙީ ދާއިރާ (ހުއްދަދިނުމާއި ގައިދުރުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުން ފަދަ ކަންކަން

  ލުއި ދެވިދާނެއެވެ.ނދެއްގައި ކަށް ފެނިއްޖެ ހިތްތަފަރާ

ކޮށް ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ހައި ޞަޚާއްތައް އެއްކުރުމަށް ވިސްނާލުމަށާއި މައުލޫމާތު ޞިއްޙީފަތުރުވެރިންގެ  •

، ލޭމައްޗަށްދާ މީހުންނާއި އިމެޑިކަލް ކޮންޑިޝަނެއް ހުންނަ މީހުންނާ ރިސްކް ކެޓަގަރީއަށް ނިސްަބތްވާ )ޕްރީ

 ވާނެއެވެ.މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށް ވިސްނާލަން( ހުންނަ ހަކުރުަބލި

 

 މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން:

 މުވައްޒަފުން ގައިދުރުކުރުމާއި ޕީޕީއީ މިންގަޑުތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. •

މިއީ އަލުން އުފެދިދާނެ އިންފެކްޝަން  ކެއްގައެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ ގްރޫޕްތަ ޒަފުން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މުވައް •

 ޓްރޭސިންގެ ބޭނުމަށްޓަކައެވެ.ޗެއިންގެ ކޮންޓެކްޓް 

 އް މުވައްޒަފުންވެސް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.ފަތުރުވެރިން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެ •

ހުރިހާ ފަރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްކުރެވޭނެގޮތަށް  ދެއްގައި އެނކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ަބލިވެއްޖެ ހިއެ •

 މުވައްޒަފުންނަށް މަލްޓި ޓާސްކްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެ، ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދޭންވާނެއެވެ.

ށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ސީޕީއާރު އަދި ތަމްރީންތައް ދިނުމަ ޞަސާފުތާހިރުކަމަށާއި ސެނިޓައިޒްކުރުމަށް ޚާއް •

 ދިނުމަށް ޭބނުންވާ ތަމްރީންތައް ދިނުމަކީ މަޖްޫބރުކަމެކެވެ. ްބރީތިންގ ސަޕޯޓް

އެހެނިހެން ނުރައްކާތެރިކަން ޮބޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި އި އާފަތުރުވެރިންނާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގަ •

ހަމަޖެއްސުމަކީ އަހަރުން ދަށުގެ މުވައްޒަފުން  35ސް( )މިސާލަކަށް ލޯންޑަރީ އަދި ރޫމް ސަރވި

 އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

ހަކުރުަބލީގެ މީހުންނާއި، ލޭ މައްޗަށްދާ މީހުން މުވައްޒަފުންގެ މި ަބއްޔަށް ނުރައްކާ ޮބޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ  •

 މަސައްކަތްތަކެވެ. ތެރެއިން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންނާ ހަވާލުކުރަންވާނީ އެކަށީގެންވާ
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އެނޫންވެސް ވަގުތުތަކުގައި ގައިދުރުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން  ލުގަޔާއިމަސައްކަތުގެ މާހައު •

 އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުން ދިރިއުޅުމުގެ އިންތިޒާމްތައްވެސް ހުންނަންވާނީ އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކާ ޮބޑު މަސައްކަތްތައް )ލޯންޑަރީގެ ނުރައް ހޭ މަސައްކަތްތަކާއިމަލާތްކުރަންޖެޢާފަތުރުވެރިންނާ ސީދާ މު •

ގައިދުކުރުމާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ދިމާވުން ކުޑަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ޢީމަސައްކަތް( ކުރާއިރުގައި އިޖްތިމާ

 .ވަކިން ދިރިއުޅުމުގެ އިންތިޒާމް )އެކޮމަޑޭޝަން( ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ އެކަށީގެންވާނަމަ،

ދާއިމީގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުން ތިެބންވާނީ ރިޒޯޓުގައެވެ. އަދި ރިޒޯޓުން ޭބރަށް މުވައްޒަފު ދާނަމަ ކަރަންޓީނުކުރުމާއި  •

 މަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ޢަޑުތަކަށް ނއެކަހެރިކުރުމުގެ މިންގަ

. )ޚަރަދުކުޑަކޮށް، އަވަސް ގަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ަބއްޔަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ •

 އަވަހަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ގޮތްތައް ހުރެއެވެ.(

ގޮތުން ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލެވޭއިރު އެޅުމަށް އެކަށެއެޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ގިނަ މިންގަޑުތަކަކީ ވަގުތީ •

 ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން އަންގައިދިނުން މުހިންމެވެ.

އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ ވަރަށް  އި މިކަމުގައި ހޯދައި، މުވައްޒަފުންގެ އެއްާބރުލުމާރާމުވައްޒަފުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަ •

 މުހިންމުކަމެކެވެ.

 

 ސާފުތާހިރުކަން:

 ފަތުރުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ތިޭބ ތަންތަން ގަވާއިދުން ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ސާމާނު •

 ރަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ކޮޓަރިތަކާއި ގެސްޓް ލޯންޑަރީތައް ކޮންމެނައްތާލައި ސާފުކުޭބނުންކޮށްގެން ޖަރާސީމު 

ދުވަހަކު ސާފުކޮށް ަބދަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ަބދަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސާފުކުރާއިރު ކޮޓަރިތައް ހުސްކުރުމަށާއި 

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަގައިދުރުކުރުމުގެ މިންގަޑުތަކަށް 

ންމުން ބޭނުންކުރުމަށް ހުންނަ ޢާއަތް ދޮވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ރިޒޯޓުގެ  •

 ޖަރާސީމު ނައްތާލައި )ޑިސްއިންފެކްޓް( ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އި،ފާހާނާތައް ގަޑިއިރަކު އެއްފަހަރު ަބލަ
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ންމުންނާއި ޢާޑުތަކަށް ކަމުގެ މިންގަޑުތައް އެކުލަވާލައި، އެ މިންގަމަލުކުރަންޖޭ ސާފުތާހިރުޢައެންމެ ކުޑަމިނުން  •

ލުވެ އެއްާބރުލުންދޭންވާނެއެވެ. ޣޫތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތައް މަޝްޢަނާޞިމުޅި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ރު މިހާރު ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް މަލުކުރުމަށް ވަގުތުނަގާނެކަމާއި، އަދި އަލުން ހުޅުވާލާއިޢަމިފަދަ ކަންކަމަށް 

ންމު އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާހޯދުމާއި ޢަތައް ގެނައުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. ޙުލާޞްގެންނަންޖެހޭ އި

 ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްހަމައެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

 

 އުސޫލުތައް:ފަތުރުވެރިން ގައިދުރުކުރުމުގެ 

އެދެވިގެންވަނީ އެއްވެސް  މީހެއްގެ ކޮޓަރީގައެވެ.އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ފަތުރުވެރިންގެ ކެއުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެ •

 ވަރަކަށް ދިމާނުވާގޮތަށް ކެއުން ގެންގޮސްދިނުމަށެވެ.

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި އެއް ފަތުރުވެރިއަކު އަނެއް ފަތުރުވެރިއަކާ ގައިދުރުވެ ތިުބމަށް ހަދާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މި  •

މަލުތައް ޢަށް ޭބނުންވާ ފަތުރުވެރިންކަމަށްވުމުން، އެގޮތަށް ލަތުގައި އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަކީ ގައިދުރުކުރުމަޙާ

 މައްސަލައަކަށް ވާނެކަމަށް ނުެބލެއެވެ. ންެބހެއްޓުމު

މަލުކުރުމާއެކު ކޮޓަރިން ޭބރަށް ީބޗަށް ޢަކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި ގައިދުރުކުރުމުގެ މިންގަޑުތަކަށް ފުރިހަމައަށް  •

އި ދާނެއެވެ. މިކަން ކުރަންވާނީ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ަބލަދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަތުރުވެރިންނަށް ދެވި

 ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މި ޕެންޑަމިކްގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަންޒިލަށް ހެދޭނެގޮތްތަކަށް ަބލައިގެންނެވެ.

ށް އެންމެ މަދުވެގެން އެއް އަހުލުވެރިވުމަ ކަންހުރިގޮތްތަކަށްމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށާއި ފަތުވެރިން އައު  •

 ލަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް(ޙާ)އެންމެ ނުރައްކާތެރި  ށް ލަފާދެމެވެ.މަލުކުރުމަޢަމަސްދުވަހު މި މިންގަޑުތަކަށް 

 

 ވަރޭޖް:ފުޑް އެންޑް ބެ

ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި ބުފޭތައް އެއްވެސް ގޮތަކަށް  ނަމަވެސްލާއެއްގައި ހުޅުވިޙަރެސްޓޯރެންޓްތައް ފަހުގެ މަރު •

 އިންސައްތައިގައި ެބހެއްޓުމަށް 40-30. މިވަގުތު ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ހެއްޓިގެންނުވާނެއެވެެބ

 ގޮތުން ކުރެވޭނެގޮތަށް މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.މަލީޢަމިކަންކަން  ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.
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. އަދި ކާންގެންގޮސްދޭންވާނީ މަތި ނީ ަބދިގެއާ އެކަހެރިކުރެވިފައެވެއުން ފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުން ހުންނަންވާކެ •

 އްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ކޮންޓެކްޓްނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.ޖަހާފައި ހުންނަ ސަރވިސް ހެޗެ

ފަތުރުވެރިން ގައިދުރުކުރުމުގެ މިންގަޑަށް  ވޭނެއެވެ. އަދި ހުޅުވާއިރު،ބަންދުވާނެކަން ެބލެލަތުގައި ާބތައް ޙާ މި •

 ޕޭސިޓީ ހަރުކަށިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހެއެވެ.ކެއަމަލުކުރުމަށާއި 

ސެކްޝަންތައް ލައިވް އެހެންނަމަވެސް، އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ާބގެ އޯޕަން އެއަރ ނުވަތަ ޭބރަށް ހުންނަ  •

ދެ ހިންގިދާނެއެވެ. ާބގެ ކެޕޭސިޓީ އަދި އިށީނލަތަށް ހަމައެކަނި ރިޒޯޓުގައި ތިޭބ ޭބންޑްތަކުން، ޙާ މިއުޒިކާއެކު، މި

 ގެ އިންތިޒާމްތައް ބިނާވެގެންވަނީ ގައިދުރުކުރުމުގެ މިންގަޑުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.ތިިބމު

މަލުކުރެވޭނެ މިންގަޑުތަކަކަށްވާއިރު، މަތީ ޢަގެ ރިޒޯޓުތަކަށް ކޮޓަރީ 80-50މި މިންގަޑުތަކަކީ ފަސޭހައިން  •

ތަށް ލިމިޓްކުރުމަށާއި ނުވަތަ ގޮވުރެ މަތިނުވާނެސައްތައަށްއިން 70-60ޓުތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީ ޒޯރި ތަކުގެކެޕޭސިޓީ

އެކު ނުވަތަ ލިމިޓެޑް ކެޕޭސިޓީއާއެފަދަ ރިޒޯޓުތަކުގައި ކޮޓަރިއަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެވޭނަމަ އެގޮތަށްކަށް 

 ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހިންގުމެވެ.

 

 ޙަރަކާތްތައް: ކުޅިވަރާއި އިތުރު

މަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު އަަބދުވެސް ޖަރާސީމު ލިންގއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ. އެކަޑައިވްކުރުމާއި ސްނޯކް •

 ސާމާނު ފަތުރުވެރިއަކުގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިއަކު ފުރަންދެން އެ ނައްތާލައި ރަނ

ކޮށް ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އަލުން އެހެން ޞައްޚާބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެ ސާމާނެއް އެ ފަތުރުވެރިއަކަށް 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ސްޓެރިލައިޒްކުރަންވާނެއެވެ. ފަތުރުވެރިއަކު

 (މިސާލަކަށް ޓެނިސް ކުޅުމަށްކަށް )ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްދަދެވޭނީ ގައިދުރުކުރުމަށް ާބރުއަޅާ ކުޅިވަރުތަ •

ވޭނީ ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ހުއްދަދެމޫދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން މިސާލަކަށް ވިންޑްސަރފިން ވެ.ޏެއެކަން

އިންސްޓްރަކްޓަރެއްނެތި އެފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ތަޖުރިާބ ހުރި ފަރާތްތަކަށެވެ. ސަަބަބކީ އިންސްޓްރަކްޓަރެއް 

 ނުރައްކާމަލުކުރުން ދަތިވާނެތީއެވެ. މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޢަޭބނުންވާނަމަ، ގައިދުރުކުރުމުގެ މިންގަޑަށް 

 އި ހުއްދަދިނުމާމެދު ވިސްނާލެވިދާނެއެވެ.ލާއެއްގަޙަކުޑަކަމުގައިވީނަމަވެސް، ފަހުގެ މަރު
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ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  14ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ.  14 •

ހިދުމަތްތެރިންގެ ހުށަހެޅުމެއް  ޞިއްޙީގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދެވިދާނެއެވެ. މިކަމާ

 ވެ.ހޯދަންވާނެއެ

ގުޅޭ ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. މިކަމާ 14ކުޑަ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ  •

 އުސޫލުތައް ތަފްސީލްކޮށް ަބލަންޖެހެއެވެ.
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  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ ގެ ( MSTG" ) ގައިޑްލައިން  ޓޫރިޒަމް  ސޭފް  މޯލްޑިވްސް "  އެކުލަވާލައްވާފައިވާ  ޓޫރިޒަމްއިން އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ރުޖަމާ ތަ ދިވެހި   -މަޢުލޫމާތުތައް   ފޮނުއްވާފައިވާ   ރައީސް   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް،

މަނިކުފާނާއި ދިވެިހ  ،އެްނމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެގޮތުން މަނިކުފާނާ ަބއްދަލުވެ އިއްޔެ ުކރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު
ސަރުކާރުން މި ދަނޑިވަޅުގައި އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ މަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑު 

 ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ކުރިްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ދެލިކޮޕީ މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު 
ދިެވިހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ަކންތައްތަކުގެ ސަަބުބން ފަދައިްނ، ރާކޮށްފައިވާނެމަޝްވަ

ެއ ކަންތަންތަކުގެ ސަަބުބން ފަުތރުވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް   ،ޞިނާޢަތަށް ދުރުރާސްތާގައި ގެްއލުންތަކެއް ލިިބާދނެކެމަށާއި
  ފާހަގަކުރަމެވެ.ރެވޭތީ އަންނަނިވި ނުކުާތތައް އަޅުގަނޑު ނެކަމަށް ފާހަގަކުރުތަކެއްކުރާވަގުތުން ވަގުތަށް ނުރަނގަޅު ައސަ

 ވެ.ކަމެއްނޫނެ ނެކީ ކުރެވޭން ލާޒިމުކުރުމަދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަޑުކުރަ 14އެންމެ މަދުވެގެން  •
މެދުއިރުމަތިން އަންަނ ަފތުރުވެރިން އެވްރެޖްކޮށް މަޑުކުރާ މުއްދަތަީކ ޢާންމުގޮތެއްގައި އޭޝިއާ، ިއންޑިއާ އަދި  -1

 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެކެވެ. 5ދުވަހާއި  4
އެފް.އައި.ޓީއާއި އޯ.ޓީ.އޭއިން ލިިބފައިވާ ފީޑްެބކްތަކަށް ަބލާއިރު، ޔޫރަޕްގެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް  -2

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި  14ރިން އެންމެ މަދުވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެ
 ވެއެވެ.ެބލެދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަޖުޫބރުވާނަމަ  މަޑުކުރަން

ދުވަހުެގ  7ނީ އެގޮތުން ޔޫރަޕުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ެއވްރެޖްކޮށް ރާއްޖޭގައި ތިެބ
 މުއްދަތަށެވެ. 

ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެްއ  48ަނތީޖާ ިލުބމާ ދެމެދު  އިދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕީ.ސީ.އާރް ސްކްރީނިންގ ހެދުމާ -3
އިރު، ނަތީޖާ ިލެބންެދން ފަތުރުވެރިން އެމީހުްނގެ ކޮޓަރީގައި ބަންދުވެގެްނ ތިެބްނ ނަގާ

އެއްވެސް   އެހެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގެ ވާދަކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖެއާ އެއީމަޖުޫބރުކުރެވިގެންނުވާނެއެވެ. 
 ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއްނޫނެވެ. މަންޒިލެއްގައި

 
އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ،   50،000ލައިސަންސް ފީގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަށް ނަގަންޖެހޭރިޒޯޓުތައް އަލުން ހުޅުވު •

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ރިޒޯޓުތައް ަބއްދުކޮށްފައިވުމުގެ ސަަބުބން ިލިބފައިވާ ގެއްލުންތަކާ އަޅާަބލާއިރު ޮބޑު ފީއެއްކަން  
 ގެ މުއްދަތަކަށް މަސްދުަވހު 8ންމެ ންގާފައިވަނީ އެއެމެރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ ހި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކަމަށްވެފައި، ރިޒޯޓު ބަންދުޮކށްަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޭބންުކ ލޯނުތައް އަނުބރާ ދެއްކުމަށާިއ ރިޒޯޓުގެ ިބމު 
ކުއްޔާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަދި އެނޫންވެސް ޚަރަދުތައް ކުަރންޖެހުމުގެ ސަަބުބން އިންވެސްަޓރުންނަށް ގިަނ 
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އެމެރިކާ ޑޮލަރު   50,000 ދައްކަންޖެހޭ ރިޒޯޓު އަލުން ހުޅުވުމަށް ،ންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިާވއިރުގޮންޖެހު

  ފީއެކެވެ.  ކޭ ވަރަށްވުރެ ޮބޑުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޒޯޓުފަދަ ރިޒޯޓުތަކަށް ދެއް

 

 
 އްޖެނަމަޖެހޭގޮަތށް ަކނޑައެޅިރިޒޯޓުގައި ަބްނދުވެގެން ތިެބން ފަތުރުވެރިން ގެ މުއްދަތަްށ ރޭ 14މަދުވެގެން  •

ނެކަމަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވެއެެވ. އަދި އެހެްނ ރާއަށްވުރެ މައްޗަށް އަ  5އެއްވެސް ރިޒޯޓެއްގެ އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓު %
ޖެހިދާނެކަމަްށ ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަަބުބން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ވިޔަފާރިތައް ބަންދުކުރަން

 އެއީ ވިޔަފާރިތަކަށް ނޭދެވޭ މާލީ އަސަރުތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާނެކަމަށް ވާނެއެވެ.  ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.
 

އިން   19ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާދަވެރި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްކަމަށްވާ މޮރިޝަސް މިހާރުވަނީ ކޮވިޑް  •
ސީޝެލްސް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލުމަށްދަީނ އާއި އީވިއެޓްނާމާއި ދުާބ ،މީގެއިތުރުންސަލާމަތްވެފައެވެ. 

އިރުމަތީ އެފްރިކާގައި ހިންގަމުންާދ ޤައުމުތަކުން ފެށިގެން  ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މެކްސިކޯއާއި ކެރީިބއަންގެ
ޔޫރަޕްގައި   އި،ވިޔަފާރިތަކާއި ކުރަމުންދާ އިްނވެސްޓްމަންޓްތަކުން އަޅުގަނޑަްށ ލިބެމުންާދ ތަޖުރިާބގެ ައލީަގއާ

ިއްސެވ ެދްނެނިވ ، ށް ަބލާއިރުޙަރަކާތްތެރިވާ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރެވެމުންދާ މުޢާމަލާތްތަކަ

ކަށް ރިސްޓްރިކްޝަންތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރި އެހެން މަންޒިލަ
  ކަށަވަރެވެ. 100ޅުގަނޑަށް %ން އަަބދަލުކުރަންޖެހިދާނެކަ 

 
ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ަބޔަކު ސްޕެއިން، އިޓަލީ، ފްރާންސް، މޮންޓެކާރލޯ، ވަނަ އަހަރުގެ ަފހު ުކއާޓަރުގައި  2020 •

ކާއި، ގްރީސްއާއި މެޑިޓެރޭނިއަން ޤައުމުތައްފަަދ ކޮސްޓަ ސްމަރަލްޑާ އަދި އިީބޒާފަދަ ދުރުނޫން ސަރަޙައްދުތަ
 ތިޔާރުކޮށްފާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. އަގުހެޔޮ މަންޒިލްތައް އިޚް

 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެގޮތުްނ ދުނިޔޭެގ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ސްޓިމިުއލަސް ޕެކޭޖްތައް  •

އެކު ލައިސަންސް ފީތަކާއި ލީސް ހޯލްޑް ފީތައްަދނީ މަޢާފްކޮށްދެމުްނނެވެ. ނަމަެވސް އަޅުގަނޑުމެން  އިތަޢާރަފްކުރުމާ
މިއެދެނީ އެފަދަ އެހީތައް ފޯރުކޮްށދިނުމަކަށްނޫނެވެ. އަިދ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޅުގަނޑުމެން މިތިީބ ތައްޔާރަށެވެ. އަލުން ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް އަ
 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޤައުމެއް ދުނިޔޭގެ  100ޓޫރިސްޓު ވިސާގެގޮތުގައި ޤައުމަށް އެތެރެވުމަށް  •
 ށްލަމެވެ ފާހަގަކޮމި ފުރުޞަތުގައި  ވެސްއި ނެތްކަން ެތރޭގަފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލްތަކުގެ

ހޭ ފީތައް ދައްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން މަންޒިލްތަާކ ފަތުރުވެރިކަމަށް ދައްކަންޖެ
ވާދަކުރުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށްޓަކައެވެ. މި ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި 
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ޢަތުގައި ހިއްސާވާ ފަރާތެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ކޮންެމ ފިޔަވަޅެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާދިވެހިރާއްޖެއިން ނަގާ 

  ަކމުގައި ދަންނަވަމެވެ.އަޅުގަނޑުމެން އެއްާބރުލުންދޭނެ

 ހުއްޓުމަަކށް އަންނަަފދަ ނުވަތަ އެ ޞިނާަޢތަށް ގެްއލުމެއް ލިޭބފަަދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު
  ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެންވުަމށް ަދންނަވަމެވެ. ދެންނެވިނިންމެވުމެއް ނިންމެވުމުގެ ކުރިްނ އަޅުގަނޑު މި 

އި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންެގ ށާމި ސިޓީ ކިޔުއްވުމަށް ތިޔަ ހޭދަކުރެއްވި ވަގުތަ
 ވަޒީފާތަކާއި މުސާރަ އަދި ސަރވިސް ޗަރޖްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިޔަ ދެއްވާ އެއްާބރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 އިޙްތިރާމް ޤަޫބލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

My Best Regards  
GIldo Scarapicchia  

Fasmedhoo Ermerald Collection Maldives 

 

 

  

 

 




