
cTcsirUT iawgEjcaWrihevid

udiaWvwq EhebWmugcnih udnwLua



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
 

  ދުގަވާއި ބެހޭމާހިންގުނދު އުޅަރިސްޓް ޓޫދިވެހިރާއްޖޭގައި 
    

  
  ފާއި ނަންތަޢާރުަ

1.  
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިދަކީގަވާމި )  ހ(
ޓޫރިސްޓް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  23ވަނަ މާއްދާއާއި  22 ގެ) ޤާނޫނު

އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރާއި އެފަދަ ،ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި އުޅަނދު
ދައުޅަނދުފަހަރުން ލިބެންހުންނަންޖެހޭނެ ފަސޭހަތަކުގެ މިންގަޑާއި އެފަަ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއއުޅަނދުފަހަރުން ލިބެންހުންނަޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތައް 
  . އިދެކެވެގަވާއެކުލަވާލެވިފައިވާ 

  
ބެހޭމާޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގު ދިވެހިރާއްޖޭގައި"އިދަށް ކިޔާނީ ގަވާމި )   ށ(

  .އެވެ "ދުގަވާއި
  

      
  އްދަ ދޫކުރުންޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމުގެ ހު

  
ޤާނޫނުއް ދުއްވަންވާނީ އުޅަނދެޓޫރިސްޓް ހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ދިވެ ) ހ(  .2  ންއުޅަނދު ހިންގުޓޫރިސްޓް 

ާދާމިގަވާއިއާއި  )ބެހޭ ޤާނޫނުވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާދި( 99/2 ބަރުންަަނަ
ކަމަށް މިނިސްޓަރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑްން އެއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިީި

  .ފަހުގައެވެހުޯދމަށް  ދޫކުރާ ހުއްދަނުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަ
  
ޓޫރިސްޓްހިނދަކު،  ހާވާއިދަކުން މިނޫންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާގައެހެން ) ށ(

ރާއްޖެއިން، ރައްޔިތުންނަށާއި ދިވެހި ދޫކުރެވޭނީއުޅަނދު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 
96/9 ރުނަންބަޤާނޫނު  ގެ ރައްޔިޔުންނަށާއި،ޤައުމުތަކު ބޭރުގެ

ފައިވާއްދާއުފަ ންަދށު ގެ )ބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރޓްނަރޝިޕާ (
ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 96/10 ރުނަންބަޤާނޫނު  ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި

   .ކުންފުނިތަކަށެވެފައިވާ އްދާގެ ދަށުން އުފަ )ޤާނޫނު ބެހޭކުންފުންޏާ
  

އުޅަނދު ހިންގުމުގެޓޫރިސްޓު 
  އެދި ހުށަހެޅުން އަށްހުއްދަ

ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ ގަވާއިދުމި       .3
ހުށަހަޅާއިރުނަށް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަ ރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓް

އަސްލު. ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ެއވާރީގައިތި
ބާރުހުރިނޫން އިތުނުވަތަ އެ އެލިޔުމެއް ދޫކުރި ފަރާތުން ނަމަލިބެން ނެތް
  .ކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެތަސްދީޤު ފަރާތަކުން

  
i. ެޅަނދު ހިންގުމުގެއު ސްޓްޓޫރި"ގައިވާ  1ޖަދުވަލު  މިގަވާއިދުގ



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  ؛ފަހު އެފޯމުފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް "ފޯމު  ހުއްދައަށް އެދޭ
  

ii.  ްހޯދުމަށް ހުއްދަގުމުގެ ހިންއުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި  ޓޫރިސްޓ
ޕޯރޓްއުޅަނދަށް މިނިސްޓަރީ އޮފް ޓްރާންސްހުށަހަޅާ  އެދި

  ؛ރަޖިސްޓަރީދޫކޮށްފައިވާ  އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން
  

iii.  ޫގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްރިސްޓް އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ހިންޓ
ރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓްއުޅަނދަށް މިނިސްޓްއެދި ހުށަހަޅާ 

ސަލާމަތީ ޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާއެންޑް ކޮމިއުނިކޭ
  ؛ތައްސެޓްފިކެޓް

  
iv. ްޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށ

ރީ އޮފްމީހުން އުފުލުމަށް މިނިސްޓް ޅަނދުގައި އު އެދި ހުށަހަޅާ
  ؛ކޮށްފައިވާ ހުއްދަޝަނުން ދޫރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޓްރާންސްޕޯ

  
v.   ުހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތަކީހިންގުމުގެ  އުޅަނދުޓޫރިސްޓ

ދޭގައިދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަން އެމީހެއްގެދިވެހި ފަރުދެއްނަމަ، 
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް އިންޖެއަދި ރާއްކާޑު 
  ؛ކޮޕީ

  
vi.  ،ަހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތަކީ، ޕާރޓްނަރޝިޕެއްނަމ

އެޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޕާރޓްނަރޝިޕް
އްޔިތެއްކަންބައިވެރިންގެ ދިވެހި ރަ އަދި ހުރިހާ .އެއްބަސްވުން

ރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްބޭ އިންއަދި ރާއްޖެ އަންގުވައިދޭ ކާޑު
.ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއެމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ހިމެނޭނަމަ 

އުޅަނދުނަރޝިޕްގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓް ޕާރޓް(
  ؛.)ހިންގުން ހިމެނިފައިއޮންނަންވާނެއެވެ

  
vii.  ުޏެއްނަމަ،ންހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފ

ގަވާއިދާއިނީގެ އަސާސީ ރީއާއި ކުންފުސްޓްއެކުންފުނީގެ ރަޖި
ނާއިތު ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގުއެވަ އިގަވާއިދާ ހިންގާ

ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންޑިރެކްޓަރުން
ދޫކޮށްފައިވާ ހެން ރެޖިސްޓަރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިންއެނގޭނޭ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންރުންގެ ޙިއްސާދާ ކާއި ހުރިހާލިޔުމަ
ޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައިކުންފުނީގެ މަޤް. (ޑުއަންގައިދޭ ކާ



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

 ؛.)ންނަންވާނެއެވެޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުން ހިމެނިފައި އޮ
  

viii. ުއެދި ހުށަހަޅާ ގެ ހުއްދައަށްޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ހިންގުމ
ފަރާތަކީ، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ނަމަ،

ފަރާތާ ދެމެދު ގެ ވެރިފަރާތާއި ހުއްދައަށް އެދޭއުޅަނދު
.އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބްަސވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ ނަމުގައި ޓޫރިސްޓްމި 
އުޅަނދުގެ ހުއްދަ ނަގައި ހިންގުމުގެ ޢިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ

  .މާއްދާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ
  

ix. ެހުއްދަ ހިންގުމުގެޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ދަށުން  މިގަވާއިދުގ
)ފަސްހާސް( ރ5000/- ދިނުމުގެ ފީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 .ރުފިޔާ
  

      
ރާއްޖެއިން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް
ރުޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަ

  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ރާއްޖެދިވެހިދަށުން  މިގަވާއިދުގެ  .4
ހިމެނޭއްޞާ ހިގެ ޔިތެއްޤައުމެއްގެ ރައް ނޫން އެހެން އްޖެރާދިވެހިނުވަތަ 

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުރާއްޖޭގައި  ނާޝިޕަކަށްޕާރޓްކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ 
ހުއްދައަށް އެދޭިހންގުމުގެ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ، އެފަދަ ފަރާތަކުން 

އެނދު )ސާޅީސް( 40 އާއި ކޮޓަރި )ވިހި( 20އުޅަނދުގައި މަދުވެގެން 
  .ހުރިނަމައެވެ

      
ސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމުގެޓޫރި

  ހުއްދަ ދޫކުރުން
  

ވަނަ މާއްދާގައި 3މި ގަވާއިދުގެ ގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ހިންގުމުޓޫރިސްޓް އުޅަނދު   .5
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮށްބުނެފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ

ރީ އޮފްމިނިސްޓްއޭޝަންއަށް ުހށަހެޅުމަށްފަހު ރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިޓޫ
އައްޔަން އިންރީތަ އެމިނިސްޓްނުވަ އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޓޫރިޒަމް

ޓޫރިސްޓް އެއުޅަނދަކީކުރާފަރާތަކުން އެއުޅަނދެއް ބެލުމަށްފަހު، 
ވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގައުޅަނދުފަހަރުން ލިބެން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް މި 

ޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަސޭހަތަކާއިގަވާގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މި މިން
  .ޚިދުމަތްތައް އެ އުޅަނދަކުން ލިބެންހުރި އުޅަނދެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ

      
އަހަރު ދުވަހުގެ )ފަހެއް( 5ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ިހންގުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ  6  

  .މުއްދަތަށެވެ
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4 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ބަލައި ޗެކު ފަހަރުއުޅަނދު
  ކުރުން

ދީފައިވާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ކޮންމެދަށުން ހުއްދަ ގަވާއިދުގެެމި        .7
މިނިސްޓްރީ އޮފްޚްތިޔާރު ގަޑިއެއްގައިވެސް ބަލައި ޗެކް ކުރުމުގެ އުި

ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ނުވަތަ އެމިނިސްޓްރީއިން އައްޔަން
  .ކަށް ލިބިގެންވެއެވެކުރާފަރާތަަ

      
      

ހިންގުމަށް  ދީފައިވާ ހުއްދަ
  ބާތިލު ކުރުން

ދީފައިވާ ފަރާތަކުން އެއުޅަނދެއްހިންގުމަށް ހުއްދަ ނދު އުޅަ ޓޫރިސްޓް)   ހ(  .8
ކަން މިނިސްޓަރީ އޮފްހިންގުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ

ޓް އުޅަނދުޓޫރިސް އަންގައި  ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ޓޫރިޒަމް އެންޑް
  .ހުއަްދ ބާތިލް ކުރަންވާނެއެވެ ދޫކޮށްފައިވާ ށް އެފަރާތަށްހިންގުމަ

  
ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މިގަވާއިދުގެއްދަ ބާތިލުނުކުރާނަމަ ގަވާއިދުން ހު)   ށ(

އަދި އެފަދަ ކަންތައްތައް. ތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެކަން
ދުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަިތން އެފަދައިވާގަފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ 

  .ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ
  

      

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކަށް ދެވިފައިވާ ދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާއިވާގަމި )  ހ(  .9  ހުއްދަ އައުކުރުން
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ އުޅަނދު ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގެ

ދަށުން ދީފައިވާ ގެގަވާއިދުގޮތުގައި އިތުރަށް ހިންގަން ބޭނުންނަމަ މި 
ގެމިގަވާއިދުކުރިން ދުވަސް ) ފަނަރަ( 15ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

މަށް އެދި މިނިސްޓްރީހުއްދަ އައުކުރުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ  4
  .ރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއޮފް ޓޫ

  
ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ަކނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު) ށ(

ފަސް(ރ 500/- ކަށް ކޮންމެ ދުވަހައައުނުކޮށް ހޭދަވާ  ހުއްދަހަމަވުމުން 
   .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ) ސަތޭކަ

  
      

ހުއްދަ އެހެން ފަރާތަކަށް
  ންބަދަލުކުރު

ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދައެއް އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށްގެ ގަވާއިދުމި ) ހ(  .10
ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެޢަމަލުކުރާނީ މި  ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

  .މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  
ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދައެއް އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ގަވާއިދުގެ މި) ށ(
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5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްވެސް
އެ ޓެކްސްއަކާއި ޓެކްސް ނުދެއްކުމުގެ ،ވާނަމަ އެއްޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

ބުން ނުވަތަ ެޓކްސްސަބަބުން ނުވަތަ ޓެކްސް ލަހުން ދެއްކުމުގެ ސަބަ
ީޝޓު ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޓެކްސް ޝީޓު ލަހުން ހުށަހެޅުމުގެ
ަސބަބުން ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ

މަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށް ދައްކާޕާރޓްޑި
  .ޚަލާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

      

ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ދުގެގަވާއިމި  )ހ(  .11  ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން
)ހަތެއް( 7ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ވެރިފަރާތް ބަދަލުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް
ގެ އައު ރަޖިސްޓަރީއާއި ސަލާމަތީއަންގައި އުޅަނދު ށްއޭވިއޭޝަނަ

ެސޓްފިކެޓާއި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
އުޅަނދު ހިންގަނީ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ވެރިފަރާތް ބަދަލުވި) ށ(

)ހަތެއް( 7ފަރާތަކުންނަމަ، ވެރިފަރާތް ބަދަލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ރިފަރާތާއި އުޅަނދު ހިންގާ ފަރާތާއި ދެމެދުއައު ވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

އުޅަނދު ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
  .ޓިޫރޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

     

ފައިވާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައިދަށުން ހުއްދަ ދެވި ގަވާއިދުގެމި ) ހ(  .12  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުން
ތިރީގައިވާނަމަ ރިސްޓުން ބޭތިއްބުމަށް ރިޒަވޭޝަނެއް ހަދާޓޫ

 .ތައްތަކާމެދު ރިޒަވޭޝަން ހަދައިދެވޭ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވާންވާނެއެވެކަން
 

i. ްރިޒަވޭޝަން ކޮންފާރމް ކުރާނެގޮތ. 
ii. ުފައިސާ ދައްކާނެގޮތާއި މުއްދަތ. 
iii. ުކެންސަލްކުރެވޭނެ ގޮތާއި މުއްދަތ.  
iv. ްރިޒަވޭޝަން ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ބާތިލް ކޮށްފިނަމަ ހަދާނެގޮތ.  

  
ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޒަވޭޝަނެއް ކޮންފާމްގައި ބަޔާ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު އެއްބްަސވެފައިވާގޮތް ނޫން ގޮތަކަށްކުރުމަށްފަހު، 
ޓޫރިސްޓަކަށް ގެންޅިކެންސަލްކުރުމާ ގު ރިޒަވޭޝަނެއްހިންގާ ފަރާތަކުން 

ޒިންމާ ންގާ ފަރާތަކުންޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިދަތިތަކަށް ދިމާވާ ހުރިހާ 
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6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  .ނަގަންވާނެއެވެ
  

      

ފާއާބެހޭ ހުރިހާކަންތައްތަކާއި،ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކުން ) ނ(    
އެފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން

ރަންވާނީވަކިވާނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރާނަމަ އެމުވައްޒަފަކާ ދޭރެތެރޭ ޢަމަލުކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އިެޑއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއީމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް

"ޢިދާގަވާބެހޭ  އާދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ"ސެކިއުރިޓީއިން ހައްދަވާފައިވާ 
  .މަތިންނެވެ ގެގޮތު އެއްގޮތްވާ

      

ހުއްދަ ދީފައިވާ ދަށުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނުދ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެމި ) ރ(    
ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރާނަމަ ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރެއް ބަދަލުވާނަމަ،

ނަރޝިޕެއްގެޕާރޓްނުވަތަ ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ބަދަލުވާނަމަ
އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ނަރެއް ބަދަލުވާނަމަާޕރޓް

ދުވަސްތައްބަންދު ރޭޑުން ހުއްދަ ދޭތާ ރަސްމީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ތިނެއް( 3ފިޔަވައި 

 .އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

      

ލިބިފައިވާުމުގެ ހުއްދަ ގުއުޅަނދު ހިންރިސްޓް ޓޫދަށުން  ގަވާއިދުގެމި ) ބ(    
މި. އެފަރާތަކާ ގުޅޭނެ އޮފީހެއް ހުންނަންވާނެއެވެަފރާތަކުންވެސް  ކޮންމެ

މި އޮފީހުގެ އެޑްރެސް. އޮފީހުގައި ފޯނު އަދި ފެކްސް ހުންނަންވާނެއެވެ
ދުވަސްތައް ފިޔަވައިއެޑްރެސް ބަދަލުވާތާ ރަސްމީ ބަންދު، ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މިނިސްޓްރީ) ތިނެއް( 3
  .އެވެލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެ ށްސިވިލް އޭވިއޭޝަނަ

  
ހިންގުމުގައިއުޅަނދު  ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޓޫރިސްޓް ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު) ޅ(

ވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެންގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަނޫނުތަކާއި 
ކޮށްފިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑްމިފަދަ ކަމެއް  .ނުވާނެއެވެ

ޚިލާފުވުމުން މިގަވާއިދާހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް 
މަލުކުރުމުގެޢަޢަމަލުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދު 

ހެއްޓުމުގެއިތުރުްނ އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ
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7 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

      

     
 ންޖެހޭނެ ފަސޭހަތަކާއިއުޅަނދާއި އުޅަނދުން ލިބެން ހުންނަ ޓޫރިސްޓް

  ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި މިންގަނޑު
  

އުޅަނދުން ލިބެން ހުންނަ
އުޅަނދުގެޚިދުމަތްތަކާއި 

  ފެންވަރު
  

އުޅަނދެއްގެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ކޮންމެ އުޅަނދަކާއި އެއުޅަނދެ ޓޫރިސްޓް ) ހ(  .13
ބަޔާން ވަނަ މާއްދާގައި 14 ގަވާއިދުގެމި މަދުމިނުން ޚިދުމަތްތައް 

  .ވާނެއެވެ ލިބެން ހުންނަން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ޓޫރިސްޓުންނަށް 
ންނަތައްޔާރުކުރެވިފައި ހު

ތައް ހުންނަންޖެހޭކޮޓަރި
  މިންގަނޑު

  
  
  
  
  
  
  
  

ކޮޓަރިތެރޭގައި ހުންނަންޖެހޭ
  ފަރުނީޗަރާޢި ފިޓިންގސް

ހުންނަން ޖެހޭނީރިތައް ކޮޓަޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ  )ހ(  .14
ކޮޓަރީގައި .ވަކިވަކީން ހެދިފައެވެވަދެވޭގޮތަށް  ބޭރުން ކޮންމެ ކޮޓަރިއަކަށް

ކޮންމެ ދޮރެއްގައި ތަޅުލެވޭގޮތަށް ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ
  .ހުންނަންވާނެވެ

  
ބަހައްޓާނަމަ، އެ ދޮރު ހުންނަންވާނީދޮރު  ޓަރި ދޭތެރޭގައި ކަނެކްޓިންގދެކޮ) ށ(

އެއްވެސް .ދެކޮޓަރި ވަކިކޮށްލެވޭގޮތަށެވެތަޅުލާ  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ނީވާދެވޭގޮތަށް ހުންނަންގެ ތެރެއިންލާފައި ވަޓަރިއަކަށް އެހެން ކޮޓަރިއެއްކޮ

  .ކުންނެވެދެވަނަ ދޮރަ
  
ވެންޓިލޭޓް އެއްވެސް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާގޮތަށްކޮންމެ ކޮޓަރި) ނ(

ފެންލައިޓް ނުވަތަ ޕޯޓްހޯލް ހުންނަނަމަ .ވޭގޮތަށް ހެދިފައެވެކުރެ
އަދި .ވެހުޅުވޭގޮތަށެއެތެރެއަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހުންނަންވާނީ 
ހުންނަންވީާނ ލައްޕާލުމުން ފެންނުވަންނަ ނުވަތަ ޕޯޓްހޯލް މި ފެންލައިޓް

  .)ވޯޓަރ ސީލްޑް(ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ ގޮތަށް 
  
ކޮޓަރިއެއް ހުންނަންވާނީކޮންމެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ) ރ(

ކު ތިރީގައި މިވާއާއެފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް ތިރީގައި މިވާ 
  .މިންގަޑުތަކަށް ހެދިފައެވެ

   
i.   ްޑަބަލް އެނދު 1ނުވަތަ  ،ސިންގަލް 2ގިނަވެގެނ. 

  
ii.   ުއިންޗިއަށްވުރެ" 4" ރަނގަޅުކޮންމެ އެނދެއްގައި ފެންވަރ

ނުވަތަ ގރިންއިސްޕަންޖު ނުވަތަ ސްޕްތުނި ނޫން، 
އެއްގޮދަޑި ހަދާފައިވާ އެއްޗަކުންވެސް އެފަދަ ންއެނޫ



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

8 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ގޮދަޑިއެއްގައި އޮންނަންވާނީ އަދި ކޮންމެ .އޮންނަންވާނެއެވެ
އެނދު މަތީގައި އަޅާފައި އޮންނަ. އަޅާފައެވެބެޑްޝީޓު

ކޮންމެ އެނދަކަށް ގައިމަތީގައި އަޅާނެބެޑްޝީޓުގެ އިތުރުން 
  .ފޮތިގަނޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

  
iii.  ،ްއިގެންއެއްޗެއް އަޅަ އެހެންނުވަތަ މިފަދަ  ކަފަސްޕޮންޖ

އިންޗީގެ ބާލީސް،" 24" ×" 18"ކުޑަވެގެން  ހަދާފައިވާ
ބާލީހުގެ ނިސްބަތުން 2ކޮންމެ ގެސްޓަކަށް އުރައާއެކު  ބާލީސް

  .ހުންނަންވާނެއެވެ ކޮޓަރީގައި
 

iv. ޮއި ތިބޭރިއެއްގަޓަކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އެކ
.ލަގޭޖް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ ޓޫރިސްޓުންގެ

ޓަރި ތެރޭގައި  ޖާގަ ނެތްނަމަ ކޮޓަރިން ބޭރުގައި ކޮންމެކޮ
ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް އި ތިބޭ ޓޫރިސްުޓންނަށްކޮޓަރިއެއްގަ

ލަގެޖް ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ހެދިފައި
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
v.  ައަލަމާރި ބަހައްޓާ ހެދުންކޮނޑު އެޅުވޭގޮތަށް ހުންނ

ކޮނޑާއެކު، 2ހެދުންއަޅުވާ ޓޫރިސްޓަކަށް ކޮންމެ  )ވޯރޑްރޯބް(
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

 
vi. ެފޮތްކިޔުމާއި މިފަދަ އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރުގ

އަލިކަމާއެކު، އެނދުގައި އޮވެގެން ދިއްލައި ނިއްވޭގޮތަށް
ހަރުކޮށްފައިނުވަތަ ހޮޅިބުރި ބޮކި  ،ސުވިޗްލާފައި ހުންނަ ލޭމްޕު

 .ހުންނަންވާނެއެވެ
 

vii. ެއަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާވަރަށް ކޮޓަރިތެރ
 .ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
viii. ޮކަރަންޓު ނެގޭގޮތަށް ސޮކެޓް ސްވިޗްޓަރިއެއްގައި ކޮންމެ ކ

 .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ix.  ޭއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީގެސްޓުން ތިބ
ކޮޓަރި އެއަރކޮންޑިޝަން ނުކުރާނަމަ، .ގޮތަށެވެދައުރުވާވައި

ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލް ސްވިޗާއި އެކު  ފަންކާ ހަރުކުރެވިފައި
  .ހުންނަންވާނެއެވެ
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9 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  
x. ާނަމަކޮޓަރީގެ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނ

އެންމެމިކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް 
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ކުޑަމިނުން އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ

ލުކޮޓަރީގެ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އްިސތިއުމާ. ޖެހޭނެއެވެ
ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ ކޮޓަރި ތެރޭގައި އަޅިކެނޑި

 .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

xi.  ިޕޭގޮތަށް ހަދާފައިމަތިޖަހާ ލެއްތެރޭގައި ނުވަތަ ފާޚާނާ ކޮޓަރ
 .ނެއެވެހުންނަ ކުނި އަޅާ ވަށިގަނޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާ

  
xii. ޮސާފު ބޯފެން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެޓަރިއެއްގައި ކޮންމެ ކ. 
  

xiii. ްކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އިމަރޖެންސީ ލައިޓެއ
އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް. ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯޗެއް
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

  
xiv. ީއަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއްގައި ކަންކުރަންވީގޮތާއި އިމަޖެންސ

އުޅަނދު ދޫކޮށް ފައިބަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކަންތައްތައް ޙާލަތެއްގައި
އެންމެ އެކުކުރެހުމާ) އެބަންޑަން ޝިޕް ޕްރޮސީޖަރ(ކުރާނެގޮތް 
އަށް ވަންނަ ދޮރުގެޓަރިކޮ ލިޔެ އިނގިރޭސި ބަހުންކުޑަިމނުން 

 .އެތެރެ ފަރާތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ
  

ޓުން ބޭނުންކުރާޓޫރިސް
ފާޚާނަތައް ހުންނަންޖެހޭ

  މިންގަނޑު

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ކޮޓަރީގެ ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާފައިހުންނަ) ހ( 15
މި. ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެފާޚާނާއެއް އެތެރެއިން ވަދެވޭ ގޮތަށް 

ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުރިން އިދަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެގަވާ
ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުން ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ ފަހަރުޓޫރިސްޓު އުޅަނދު

  .އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ
  
ކޮންމެކޮޓަރީގައި ހުންނަ   ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާފައިހުންނަ) ށ(

ްސ އާއެކުފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނީ  ތިރީގައި މިވާ ސާމާނާއި ފިޓިންގް
  . ތިރީގައި މިވާ މިންގަނޑަށް ހަދާފައެވެ

  
i. ީސޭހައިން ފާޚާނަކޮށްފަ ކޮންމެ ފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނ
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10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  .ވެރޭގޮތަށެވެފެން
  

ii. ާޚާނާގެ ބިތްތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެންވަދެފ
ސާފުކުރެވޭފަދަ ންއަދި ފަސޭހައި )ވޯޓަރ ޕްރޫފް( ހަލާކުނުވާފަދަ

 .ކުންނެވެއެއްޗަ
  

iii.  ީފެންވަދެ ހަލާކުނުވާފަދަފާޚާނާގެ ތަޅުން ހަދާފައި ހުންނަންވާނ
ނުކައްސާސާފުކުރެވޭފަދަ  ންފަސޭހައިއަދި  )ވޯޓަރ ޕްރޫފް(

ްޑރެއިން އަދި ތަޅުން އެޅިފައި ހުންނަންވާނީ  .ކުންނެވެއެއްޗަ
ފަސޭހައިންއެޅޭފެން  މައްޗަށް ތަޅުންފަހިވާގޮތަށް ފެން އަށް

  .ދެމޭ ގޮތަށެވެ
  

iv. ާކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި މަތިޖެހޭ ގޮތަށް ހުންނަ އިށީންނަ ފާޚާނ
ސިސްޓަމާއި އެކު ހަރުކުރެވިފައި ތަށި ފްލަޝިންގ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

v. ެފެންވަރާ މާގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވ.  
  

vi. ެމޫނު ދޮންނަ ތައްޓެއް އިސްކުރާއެކު ހުންނަންވާނެއެވ.  
  

vii.  ިހުންނަންވާނެއެވެއެޅުވޭނެގޮތެއް  ތުވާލިފާޚާނާ ތެރޭގައ.  
  

viii.  ެޓޫރިސްޓަކަށް ތުވާއްޔެއްގެ މަގުން ފާޚާނާތެރޭގައި ތުވާލިކޮންމ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ix.  ްޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރފާޚާނާ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށ

  .ނެއެވެވާހުންނަން
  

x.  ިސެނިޓެރީ ބޭގް ހުންނަންވާނެއެވެފާޚާނާ ތެރޭގައ.  
  

xi. ާއަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކިއެކަށީގެންވާވަރަށް  އެތެރެ ގެފާޚާނ
ހަރުކުރެވިފައިފާޚާނާތެރޭގައި ހޮޅިބުރި  ނުވަތަ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

xii. ޮޭޝވަރއިލެކްޓްރިކް ންމެ ފާޚާނައެއްގައި ކ
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11 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ރަންޓުކަވޯލްޓްގެ  110އާއި  220 ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
  .ހުންނަންވާނެއެވެ ނެގޭގޮތަށް ސޮކެޓް ހަރުކުރެވިފައި

  
xiii.  ްވައިކޮންމެ ފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށ

  .ދައުރުވާގޮތަށެވެ
  

xiv. ަހަރުކުރެވިފައި ފަތްއި ދޮރުކޮންމެ ފާޚާނައެއްގ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
xv. ިދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާނަމަ ފާޚާނަ އެތެރޭގައ

އެންމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނިޝާނެ މިކަން އަންގައިދޭ
ފާޚާނައިގެ ތެރޭގައި ކުޑަމިނުން އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ

ފާޚާނަ އެތެރޭގައި. ޖެހޭނެއެވެ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން
ތެރޭގައިފާޚާނަ އެދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ 

އަޅިކެނޑި ބަހައްޓާފައި) އެކެއް( 1މަދުވެގެން 
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
xvi.  ިޕޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ކުނިތިޖަހާ ލެއްމަފާޚާނާ އެތެރޭގައ

މިފަދަ. ހުންނަންވާނެއެވެ އަޅާ ވަށިގަނޑެއް ބަހައްޓާފައި
ވަށިގަނޑެއް ކޮޓަރިތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، ފާޚާނާގައިި

  .ބެހެއްޓިއަސް ފުދޭނެއެވެނު
  

xvii. ޑެއް ފާޚާނާގައިއެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ މޫނު ބަލާ ލޯގަނ
މޫނު ބަލާ ލޯގަނޑު. ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
އެކަށީގެންވާވަރަށް އަލިކަންކުރިމަތީގައި ހުންނަ މީހަކަށް 

 .ލިބޭގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ
  
  

ކާގެ ނުވަތަ ކާތަން
  ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު

  

މަދުމިނުންހުންނަންވާނީ  ހެދިފައި) ޑައިނިންްގ އޭރިއާ(ކާގެ ނުވަތަ ކާތަން ) ހ( 16
  .ަަށެވެމިންގަނޑ އެވާފިޓިންގްސް އާއެކު ތިރީގައި  ސާމާނާއި އެވާތިރީގައި 

     
i.  ްއެއުޅަނދެއްގެ ބެޑްކެޕޭސިޓީއާކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސ

ކެވޭނެ ގޮތަށްހުރިހާ ގެސްޓުންނަށް  އެއްފަހަރާ އެއްވަރަށް
.އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ޑައިނިންގ އޭރިއާ އެއް ހުންނަންވާނެއެވެ

މިއޭރިޔާ ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް ތިރީގައި މިވާ
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12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ފަސޭހަތަކާއެކު ތައްޔާރުފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް އާއި 
އިނިންގ އޭރިއާއެއްގެ ގޮތުގައިމި އޭރިޔާ ޑަ. ކުރެވިފައެވެ

ކަމަކަށް ވެސް މިފަދައެނޫން ގުތު ތަކުގައިވަ ނުކުރާނުންބޭ
  .ޭބނުންކުރެވިދާނެއެވެ

 
ii. ްވެންޓިލޭޓް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނ

ފެންލައިޓް ނުވަތަ ޕޯޓްހޯލް ހުންނަނަމަ .ވޭގޮތަށް ހެދިފައެވެކުރެ
އެތެރެއަށްލަތެއްގައި ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާހުންނަންވާނީ 

ނުވަތަ ޕޯޓްހޯލް އަދި މި ފެންލައިޓް .ވެހުޅުވޭޮގތަށޭ
ހުންނަންވާނީ ލައްޕާލުމުން ފެންނުވަންނަ ގޮތަށް

  .)ވޯޓަރ ސީލްޑް(ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ 
  

iii. ުފަސޭހައިން އިށީނދެގެން މަތީގައި ތަށިބަހައްޓައިގެންމޭޒ
ބެހެއްޓިފައިމޭޒު ސޯފާ، ގޮނޑި ނުވަތަ ބެންޗް އަދި ކެވޭގޮތަށް 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ
 

iv. ްމޭޒުދޮށުގައި ތިބެގެން ފޮތްކިޔުމާއި މިފަދަ އެހެން ކަންކަމަށ
ބޮކިތަށް ލިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އަ

 . ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ ނުވަތަ ހޮޅިބުރި
  

v. ިލެކްޓްރޯނިކްސްގެސްޓުން ބޭނުންވާ އި ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނުގައ
)ހައެއް( 6 ށް ކޮންމެބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓު ނެގޭގޮތަ

އިސޮކެޓް ސްވިޗްގެ މަގުން ހަރުކުރެވިފަ)އެކެއް( 1ކަށް ގެސްޓަ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
vi. ްހެދިފައިއެއަރކޮންޑިޝަން ނުކުރާނަމަ  ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނ

 .ދައުރުވާގޮތަށެވެ ވާނީ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައިހުންނަން
  

vii. ަެއެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނުގ
ނުވަތަކުރުން މަނާ ނަމަ މިކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް 

އެންމެނަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެލިޔުމެއް 
ކާގެ ނުވަތަ. ފެންނާނޭހެން ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ ތެރޭގައި ކާތަނުގެ
އަޅިކެނޑި ނުވަތަ) އެކެއް( 1މަދުވެގެން ކޮންމެ މޭޒަކަށް 

އަޅިކެނޑީގެ) އެކެއް( 1ގެސްޓަކަށް  )ހަތަރެއް( 4ންމެ ކޮ
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13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

 .ނިސްބަތުން އަޅިކެނޑި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

viii. ެޖެންސީ ލައިޓެއްތެރޭގައި އެމެކާގެ ނުވަތަ ކާތަނުގެ އ
ޖެންސީ ލައިޓްއަދި އެމެ. އި ހުންނަން ވާނެއެވެހަރުކުރެވިފަ

ވޭގޮތަށް ޓޯރޗެއްމަސައްކަތް ނުކޮށްފި ހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެ
   .ންނަންވާނެއެވެއޮބެހެއްޓިފައި 

  
     

ބަދިގެ ހުންނަންޖެހޭ
  މިންގަނޑު

17.  
  
  
   
  
  

ތިރީގައި މިވާ ސާމާނާއި ފިޓިންގްސްމަދުމިނުން ހުންނަންވާނީ  ބަދިގެ) ހ(
  .މިވާ މިންގަނޑަށް ހަދާފައެވެ އާއެކު ތިރީގައި

  
i. ައި ބަދިގެ ހެދިފައިޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބާ އުޅަނދު ފަހަރުގ

ީސގައި ތިބޭނދެއްގެ ފުލް އޮކިއުޕަންހުންނަންވާނީ އުޅަ
ބޮއި ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާއިއެންމެންނަށް ހުރިހާއިރެއްގައި ކަ

މަތްކެއްކުމުގެ ޚިދު ކާއެއްޗެހި ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް
 .ގައެވެވަރަށް ސާމާނާ އެކުންށްދެވޭ ފެފޯރުކޮ

 
ii. ްނަށް ދަތިކަމެއް ނެތި ކާއެއްޗެހިބަދިގޭގައި އުޅަނދުގެ އެންމެނ

ވަނާއި ޓޯސްޓަރ އަދިއުނދުނާއި، އަތައްޔާރު ކުރެވޭފަދަ 
ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގްރައިންޑް މެޝިނާއި،

ފަދަރުމަށް ބޭނުންވާ ފްރިޖު ރެފްރިޖްރޭޓަރ ކާބޯތަކެތި ރައްކާ ކު
 .ހުންނަންވާނެއެވެސާމާނު 

  
iii.  ީއެތެރޭގެ ވަސްބަދިގޭގެ ބަދިގެ ހެދިފައި ހުންނަންވާނ

ތަނެއްގައި އެފަދަޓޫރިސްޓުން ތިބޭ ހިސާބަށް ނާންނާނޭ ފަދަ 
އަދި ވަހާއި ހޫނު .ވެަގެންނެގޮތަކަށް ފަރުމާ ކުރެވި

ބޭރުކުރުމުގެ މަސްނޫއީ ނިޒާމެއްޓަަކއި ވައިބޭރުކުރުމަށް
މިގޮތުން .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކުރެވިފައި

އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައި ވައްދައި ބޭރު ކުރެވޭ ގޮތަށް
އެގްޒޯސްޓު ފަންކާއެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ނިޒާމެއް

 .ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ
  

iv. ެންމެންނަށްއުޅަނދެއްގެ ފުލް އޮކިއުޕަންސީގައި ތިބޭ އ
ބޮއި ހެދުމަށްޓަކައި ފުދޭވަރަށް ރަނގަޅުކައިހުރިހާއިރެއްގައި 

ކެއިން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަށި، ވަޅި، އޫ، ފެންވަރުގެ
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14 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

އަދި ވަޅި ސަމްސާ އޫ. ނެއެވެންވާހުންނަސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި 
 .ތަކެއްޗަށެވެ ނީ ދަބަރު ނުޖަހާ ވާންވާފަދަ ތަކެތި 

  
v.  ެހިރުކަމާއެކު ރައްކާކޮށްނެއް ސާފު ތާހުރިހާ ސާމާބަދިގޭގ

ގޮތަށް ހަދާފައިވާ އަލަމާރިއެއް ނުވަތަ ހަރުގަނޑެއްބެހެއްޓޭ 
އެއަލަމާރީގައިއަދި މިތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ . ހުންނަންވާނެއެވެ

ބެހެއްޓިފައި މިފަދަ ސާމާނުއަދި . ނުވަތަ ހަރުގަނޑުގައެވެ
ވެއްޓޭނެ ފަދަނު ނަންވާނީ ގަދަ ކަނޑެއްގައި ދުއްވާއިރުހުން

އަލަމާރި .ގެންނެވެގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ކުރެވި
އެއްފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭނެ މެޓީރިއަލްހަދާފައިހުންނަވާނީ 

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ
  

vi. ިނިޒާމެއް ހެދިފައިއެކަށީގެންވާ ދޮވެވޭނެ  ބަދިގޭގައި ތެލި ތަށ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 
vii. ެކު ކުނި އެއްކުރުމަށްޓަކައިބަދިގޭގައި ސާފުތާހިރުކަމާއ

ގޮތަށް ހަދާފައިހުންނަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑެއްމަތިޖެހޭ
މިވަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ވަކިން ކުނި. ހުންނަންވާނެއެވެ

ކުނި އަޅާ .ފައެވެލާ ނަގައިގެން ގެންދެވޭ ގޮތަށް ކޮތަޅެއް
 .ވެމަތި ޖަހާފައެވަށިގަނޑު އަބަދުވެސް ހުންނަންވާނީ 

 
viii. ިބަދިގެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޮތްޗާއި ތުވާލ

ކޮށް ސާފު އަދި އަތް. އަދި ސައިބޯނި ހުންނަންވާނެއެވެޓިޝޫ 
ދޮވެ ފުހޭނެ ސައިބޯންޏާއި ތުވާލި ނުވަތަ ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި

 .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ix. ޭކެޓްޔަރ ބްލެންނިވާ ފުޅި އާއި ފަގައި އަލިފާން ބަދިގެ ތެރ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާކައި ވުމަށްޓައްނުވަތަ އަލިފާން ނި

ނިޒާމެއް މިންގަނޑަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ހެދިފައިވާ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ ޤާއިމްކުރެވިފައި

  
x. ިލިބޭވަރަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އަލި ބަދިގޭގައި ހުރިހާ ދިމާއެއްގައ

 .ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

xi. ްބަދިގޭގައި ކުރާ މުވައްޒަފުންބަދިގޭގައި މަސައްކަތ
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15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މެއްގައިހެދު ސާފުތާހިރުމަސައްކަތްކުރާއިރު ތިބެންވާނީ 
ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ. އަޅައިގެންނެވެ ބޮލުކޮށްޕި

މުވައްޒަފުންގެ ސާފުތާހިރުކަން ހުންނަންވާނީ ސަރުކާރުގެ
 .ކާ އެއްގޮތަށެވެކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑަ

  
xii. ިއިމަރޖެންސީ ލައިޓެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ބަދިގޭގައ

އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް މަސައްކަތް ނުކޮށްފި. ވާނެއެވެ
 ް.ވެނެއެވާކުރެވޭގޮތަށް ޓޯޗެއް އޮންނަންހިނދެއްގައި ބޭނުން 

  
xiii. ާބެހޭކަމާސަރުކާރުގެ ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ކެތި ބޯތަކ

ކާބޯ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި އެއިރެއްގައިފަރާތަކުން 
  .ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

  
އެއުޅަނދެއްގައި މުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންހިންގުޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ) ހ( 18  ބާރ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު

ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ހުއްދަ ބަނގުރާ ިވއްކަން ބޭނުން
   .ނަގަންވާނެއެވެ އިދާރާއިން

  
ވާ ފަސޭހަތަކާއި އެކު އެކަމަށްތިރީގައި މި ބަނގުރާ ވިއްކަންވާނީ) ށ(

ޑައިނިންގް އޭރިޔާގެ އެތެރޭގައި ބާރ. އްސަކޮށް ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައެވެޚާ
ބާރ ވަކިން ހަދާނަމަ، .ށް ކައުންޓަރެއް ހަދައިގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެއަ

އެއްވަރަށް އާ 60%ގެ ހުންނަންވާނީ އެއުޅަނދެއްގެ ބެޑްކެޕޭސިޓީ
ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެއެއްފަހަރާ ހުރިހާ ގެސްޓުންނަށް ތިބެވޭގޮތަށް މި 

ގަނޑަށްއަޅާފައިވާ މިންއިނިން އޭރިޔާ ހުރުމަށް ކަނޑަމާއްދާގައި ޑަ
  .ލާފައެވެ ރުފަރުނީޗަފެތޭގޮތަށް ފަސޭހަތަކާ އެކު 

  
ހުރިހާ. ބާރ ގައި ބަނގުރަލާއި އެހެނިހެން ބުއިންތައް ވިއްކިދާނެއެވެ) ނ(

ބުިއމެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ބާރ ތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއި
ޚިދުމަތް. ވެއެބެހެއްޓިފަ ތިކޮށްކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ރީރައްކާތެރި

ާސމާނު ހުންނަންވާނީ އެހެންބަނގުރާގަޑިތަކުގައި ބާރ ގައި ހުންނަ  ނުދޭ
  .ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ތަޅުލައި ރައްކާ ކުރެވިފައެވެ މީހުނަށް
  

ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށް ދިވެހީން ތިބެގެން ބުއިންބަނގުރާ އެކުލެވޭ ) ރ(
ރުންގެ ގޮތުގައިވެއިޓަ ސް އީެހތެރިންގެ ގޮތުގައާއިނަމަވެ. ނުވާނެއެވެ

  .ދިވެހިންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ
 



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  
އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނާއި

  މުވައްޒަފުން
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަންވާނީ އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ )ހ( 19

ބެހޭ ފަރާތަކުން ދީފައިވާކެޕްޓަންކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާ
  .މީހެކެވެ

  
ވެސް އުޅަނދުގެ ވަޒީފާއަށްއްޒަފަކުވަކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކުވެސް އަދި މު) ށ(

ހިންގުމުގެ ހުއްދަނުވަތަ އުޅަނދު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ލާންވާނީ 
ޮސއި ކާ ދެމެދު ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމެއްގައިއްޒަފަމުވަލިބިފައިވާ ފަރާތާއި އެ

ން އޮންނަންވާނީ އެކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްއެއްބަސްވުމި  .ގައެވެކުރުމަށް ފަހު
ފައިވާހައްދަވާ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އެކަމާބެހޭގޮތުން

  .އިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެގަވާ
  

ފާޚާނާ، ބަދިގެ، މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ ކޮޓަރި، އޮފީސް ) ނ(    
”STAFF ONLY“ "މުވައްޒަފުންނަށްހަމައެކަނި "ތަންތަނުގައި ފަދަ 

  .ނެއެެވވާބަހައްޓަން ފެންނާނޭހެން  ،މިހެން ލިޔެ
  
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަޅުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން) ރ(

ޑިއުޓީ ގަޑީގައި ތިބެންވާނީ ފަޅުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް
  .ޔުނީފޯމެއްގައެވެޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

      
އްޒަފުންވަފަޅުވެރިންނާއި މުއުޅަނދުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ޓޫރިސްޓު) ބ(    

STAFF“"އްޒަފެއްނަމަ ވަމު ،ގައިޔުނީފޯމްގޮތަށް ނެއެނގޭ ވަކިވާނޭހެން
ޓެގެއް ނޭމް ފައިވާމިހެން ލިޔެ  ”CREW“ފަޅުވެރިއެއްނަމަ

  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ވަދެވޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ނިދައި ހެދުމަށް ވަކި ވަކިންރިތަކާ ކޮޓަޓް ގެސް) ޅ(    
އަދި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ނިދާނެ އެނދަކާ،. ކެބިންއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ

އަދި ވަތްގަނޑެއްއެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ އަލަމާރިއެއް ނުވަތަ ތަޅުލެވޭ 
.ންނަންވާނެއެވެހު ގެ މަގުން ފާޚާނާމީހަކަށް ފާޚާނާއެއް 6ކޮންމެ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ގޮތުގައިށް އިދަގަވާމި
މި މާއްދާއިްނ އްހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުތަ

  . އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
  
  .ނެއެވެވާގައި ތިރީގައި ވާ ތަކެތި ހުންނަންތަކުފާޚާނާއްޒަފުންގެ ވަމު )ޅ(
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17 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

i. ޮސޭހައިން ފާޚާނަކޮށްފަ ންމެ ފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނީކ
  .ފެންވެރޭގޮތަށެވެ

  
ii. ެފާޚާނާގެ ބިތްތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެންވަދ

ސާފުކުރެވޭފަދަ ންއަދި ފަސޭހައި )ވޯޓަރ ޕްރޫފް( ހަލާކުނުވާފަދަ
 .ކުންނެވެއެއްޗަ

  
iii. ާފަދަފާޚާނާގެ ތަޅުން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެންވަދެ ހަލާކުނުވ

ސާފުކުރެވޭފަދަ ނުކައްސާ ންއަދި ފަސޭހައި )ވޯޓަރ ޕްރޫފް(
އަދި ތަޅުން އެޅިފައި ހުންނަންވާނީ  ޑްރެއިން .ކުންނެވެއެއްޗަ

އަށް ފެންފަހިވާގޮތަށް ތަޅުން މައްޗަށް އެޅޭފެން ފަސޭހައިން
  .ދެމޭ ގޮތަށެވެ

  
iv. ާކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި މަތިޖެހޭ ގޮތަށް ހުންނަ އިށީންނަ ފާޚާނ

ތަށި ފްލަޝިންގ ސިސްޓަމާއި އެކު ހަރުކުރެވިފައި
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
v. ެމުސްލިމް ޝަވަރު ހުންނަންވާނެއެވ.  

  
vi. ެފެންވަރާ މާގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވ.  

  
vii. ެމޫނު ދޮންނަ ތައްޓެއް އިސްކުރާއެކު ހުންނަންވާނެއެވ.  

  
viii.  ިހުންނަންވާނެއެވެއެޅުވޭނެގޮތެއް ތުވާލި ފާޚާނާ ތެރޭގައ.  

  
ix.  ާޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ފާޚާނ

  .ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ
  

x. ާއަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކިއެކަށީގެންވާވަރަށް  އެތެރެ ގެފާޚާނ
ހަރުކުރެވިފައިފާޚާނާތެރޭގައި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

xi. ިކޮންމެ ފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައ
  .ރުވާގޮތަށެވެދައު
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18 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

xii.  ިފަތްދޮރުއެތެރެއިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައ
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
xiii.  ިދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާނަމަ ފާޚާނަ އެތެރޭގައ

މިކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެންމެ
ގެ ތެރޭގައިފާޚާނައި ކުޑަމިނުން އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ
ފާޚާނަ އެތެރޭގައި. ހަރުކުރެވިފައި ުހންނަން ޖެހޭނެއެވެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ ފާޚާނަ އެތެރޭގައި
  .އަޅިކެނޑި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ 1މަދުވެގެން 

  
xiv. ިފާޚާނާ އެތެރޭގައި މަތިޖަހާ ލެއްޕޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ކުނ

މިފަދަ. ޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެއަޅާ ވަށިގަނ
،ކޮޓަރިތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާނަމަމުވައްޒަފުންގެ ވަށިގަނޑެއް 

  .އެވެނުބެހެއްޓިއަސް ފުދޭނެނައިގައި ފާޚާ
  

xv. ިއެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ މޫނު ބަލާ ލޯގަނޑެއް ފާޚާނާގައ
ލޯގަނޑު މޫނު ބަލާ. ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
އެކަށީގެންވާވަރަށް އަލިކަންކުރިމަތީގައި ހުންނަ މީހަކަށް 

  .ލިބޭގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ
                  

      
ރިތައްޓަހުންނަ ކޮތިބުމަށް ހަދާފައިއްޒަފުންނާއި ފަޅުވެރިން ވަމު) އ(

ތިރީގައި މިވާ ސާމާނާއި ފިޓިންގްސް އާއެކު ތިރީގައި މިވާނީ ވާހުންނަން
 .މިންގަނޑަށް ހަދާފައެވެ

  
i. ަކޮންމެ އެނދެއްގައި ތުނިވެގެން ކާއިކޮންމެ މީހަކަށް ވަކި އެނދ

ކޮންމެ އެނދަކަށްއިންޗީގެ ގޮދަޑިއަކާއި ބެޑްޝީޓެއް އަދި " 4"
  .ުއުރައާއެކު ބާލީހެއް

  
ii.  ްތެރޭގައި ހުންނަންވާނެއެވެ ކެބިންމޫނު ބަލާ ލޯގަނޑެއ.  

  
iii. ިނުވަތަހައްޓާނެ ތަނެއް، ކެބިންތެރޭގައި  ބަ ދަބަސް ،ފޮށ

މުއައްޒަފަކަށް ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ކެބިން ބޭރުގައި ކޮންމެ
  .ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެއް
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iv. ެހެދުން ބަހައްޓާނެ އަލަމާރިއެއް އްގައިކޮންމެ ކެބިން އ
)އްޭޭދ( 2މަދުވެގެން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަށީގެންވާ 

  .ކޮނޑާއެކު
  

v. ިކެބިންގެ އެތެރެ އަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރ
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
vi. ްތިނެއް( 3ކޮންމެ  ކޮންމެ ކެބިން އެއްގައި ކަރަންޓު ނެގޭގޮތަށ(

ގެ ނިސްބަތުންސޮކެޓް ސްވިޗް) އެކެއް( 1 މުވައްޒަފަކަށް
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ސޮކެޓް ސްވިޗް

  
vii. ެއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ތައް ހުންނަންވާނީބިންކ

އެއަރކޮންޑިޝަން ނުކުރާނަމަ، ސްޕީޑް. ވެގޮތަށެއުރުވާދަވައި
ކޮންޓްރޯލް ސްވިޗާއި އެކު  ފަންކާ ހަރުކުރެވިފައި

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

viii. ޮތަށް ތަޅެއްކޮންމެ ކެބިންއެއްގެ ދޮރުގައި އެތެރެއިން ތަޅުލެވޭގ
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ix. ަކެބިންގެ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާނަމ

އެންމެ ،މިކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް
ހަރުކުރެވިފައި ކުޑަމިނުން އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކެބިންގެ އެތެރޭގިައ .ވާނެއެވެހުންނަން
އަޅިކެނޑި) އެކެއް( 1ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ މަދުވެގެން 

  .ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

x.  ްކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އިމަރޖެންސީ ލައިޓެއ
އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް. ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

ތަށް ޓޯޗެއްއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮމަސައްކަތް ނުކޮށްފި ހިނދެ
  .ވެނެއެވާއޮންނަން

  
      
  ދިމާވެދާނެ ޙާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވުން    
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20 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގައިއަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކުން ސަ) ހ( 20  ނިވި ބެހެއްޓުންއަލިފާން
  .އަންނަނިވި ތަންތަނުގައި އަލިފާންނިވި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

    
i. ުއްޒަފުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ކޮޓަރިތައް ހުންނަވަގެސްޓުންނާއި، މ

  .ހިސާބު
ii. ްއެތެރެއާޢި ބޭރުގައި( އިންޖީނު ރޫމ(  
iii. ެއެތެރެއާއި ބޭރުގައި( ބަދިގ(  
iv. ައިނިން އޭރިޔާބާރ އާއި ޑ.  
v. ްކޮރިޑޯތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތައ 

  
      

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް
  ޕްލޭން

ކޮންމެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައިވެސް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް) ހ( 21
މި ޕްލޭނުގައި އަލިފާނުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް. އޮންނަންވާނެއެވެ

ންނާއި ފަޅުވެރިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެމަނަ ޓޫރިސްޓުހާ
 .ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

  
      

އެބެންޑަން ޝިޕް ޕްރޮސީޖަރ
  ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުން

  
  
  

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއްގައިއަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ) ށ(
ތާއި އިމަޖެންސީ ޚާލަތެއްގައި އުޅަނދު ދޫކޮށް ފައިބަންކަންކުރަންވީގޮ
އެބަންޑަން ޝިޕް(ކުރާނެގޮތް އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އަމަލު ޖެހިއްޖެނަމަ 

ލިޔެ ބަހުން އިނގިރޭސިދިވެހި ބަހާއި ކުރެހުމާއި އެކު ) ޕްރޮސީޖަރ
ތަންތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައި އެވާތިރީގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން

 .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

i. ުއްޒަފުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ކޮޓަރިތަކާ ކެބިންވަގެސްޓުންނާއި، މ
  .ތަކުގެ ވަންނަ ދޮރުގެ އެތެރެ ފަރާތް

  
ii. ްއިންޖީނު ރޫމުގެ ތެރޭގައި އެރޫމް ތެރެއަށް ފަސޭހައިނ

  .ފެންނާނޭހެން
  

iii. ްބަދިގެ އެތެރޭގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެނ.  
  

iv. ައި ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެންބާރ އާއި ޑައިނިންގް އޭރިޔާގ. 
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21 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

v. ްކޮރިޑޯތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތައ 

  
      
އެއް ދިމާވެއްޖެނަމަހާދިސާ އެއްވެސްޓޫރިސްޓު އުޅަނދަށް ކަނޑުމަތީގައި ) ހ( 22  

ކޯސްޓް ގާޑަށް އަށާއިލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއެކަން މޯ
އި އުޅަނދުގެ ވެރިއަދި ދިމާވާ ހާދިސާގަ. އަންގަންވާނެއެވެވަގުތުން 

ފަރާތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލްފޯރުކޮށްދިންނަމަވެސް އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު 

  .ކޯސްޓް ގާޑަށް އަންގަންވާނެއެވެ ޑިފެންސް ފޯސްގެް
  

ނގައިފިނަމަ އެކަންހި އެއްއަލިފާނުގެ ހާދިސާ އްގައިޓޫރިސްޓު އުޅަނދެ) ށ(    
ފަޔަރ އެނޑް ގެމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްވަގުތުން 

  .އަންގަންވާނެއެވެރެސްކިޔު ސާރވިސްއަށް 
  
ހާދިސާއެއްއަލިފާނުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް  އްގައިޓޫރިސްޓު އުޅަނެދ )ނ(

ދިމާވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވލް
އަދި އުޅަނދު ހިންގާ .އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެއޭޝަނަށް އޭވި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރަިޒމް އެންޑް ލަސްނުކޮށްފަރާތުން މިކަމުގެ ތަފްސީލް 
  .ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  
      
  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް    
      

އި އެހެނިހެންބުއިމަށަާާ
  .ނުންކުރާ ފެންކަންކަމަށް ބޭ

ބުއިމަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ގައިޓޫރިސްޓު އުޅަނދު) ހ( 23
އެފަދަ ބޭނުމަށް ބެހޭ އިދާރާއަކުންކަމާސަރުކާރުގެ ހުންނަންވާނީ 

  .ބޭނުންކުރާ ފެން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ  މިންގަނޑަކަށެވެ
      

އިދާރާއަކުން ކަމާބޭެހސަރުކާރުގެ ބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ކާ 24  ރައްކާކުރުން ކާބޯތަކެތިީ
ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި އެއިރެއްގައި ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކާ

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ
  

      
ނިޒާމެއް ކަށޭނަކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެ ޕެސްޓްޓޫރިސްޓު އުޅަނދުގައި  25  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް
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22 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

 .ރޭވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  

      
އްހުރިހާ އާންމު ސަރަހައްދުތަހުންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގައި  26  

އަލިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށިގެންވާ ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި
 .ހުންނަންވާނެެއވެ

  
      
އާންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ ހުރިހާ 27  

އަދި އެމެޖެންސީ. ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ އިމަރޖެންސީ ލައިޓް
ލައިޓް މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯޗު

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
      

ކުރިން ހުއްދަ ދީފައިވާ
  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތައް

ޢިދަށްގަވާމި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާނަމަ،  އިގަވާއިދުގަމި  28
ލުކުރަން ފަށާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލްޢަމަ

އޭވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންަގމުން ގެންދާ ޓޫރިސްޓް
1އިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގަވާމި އުޅަނދުތަކުގައި

ރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައްއަހަ) އެކެއް(
 .އެވެފުރިހަމަކުރަންވާނެ

  
      
އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޭރާއި އެތެރެ ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާޓޫރިސްޓް  29  

  .ންކުރެވިފައެވެކޮށް ރަނގަޅަށް މެއިންޓެއިފެންވަރަކަށް ސާފުތާހިރު
      
ޔާނަމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް ކި 30  

ވިޔަފާރިނަމެއްގެ ގޮތުގައި  އްގައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެ ފާސްކޮށް
ފިޔަވައި  އަދި އެނަން. ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ

އެހެންނަމެއް ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު މާކެޓްކުރުމަށް ނުވަަތ އެހެންވެސް 
.ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެންވުވާނެއެވެ  

      
   ޓޫރިސްޓް ޓެކްސް ދެއްކުން    
      

ގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި
މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ޓޫރިޒަމް

ުލޫމާތު ގެސްޓްޢުނދުގައި ބައިތިއްބާ ހުރިހާ މީހުންގެ މައުޅަ ޓޫރިސްޓު) ހ( 31
2 ޖަދުވަލުގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީގެ ނަމޫނާ . ރަޖިސްޓްރީގައި ލިޔަންވާނެއެވެ



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

23 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  . ގައި ވާނެއެވެ  ޓެކްސް
  
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ގެސްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑް ންގެސްޓު )ށ(

ލޫމާތުޢުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީ ކާޑު. ފުރަންވާނެއެވެ
  .ގައި ވާނެއެވެ 3 ޖަދުވަލު

  
ން ޗެކްއައުޓްއެދުވަހަކު ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަށް ޗެކްއި ވެސްކޮންމެ ދުވަހަކު) ނ(

  .ލޫމާތު ގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެޢުކުރި މީހުންގެ މަ
  

      
35ގެ  "2/99"އުޅަނދު ހިންގާ ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޓޫރިސްޓު) ހ( 32  

ތިން ވޭތިވެދިޔަމަހުގެ ޓެކްސް ހިނގާގޮތުގެ މަ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ
މަންޓް އޮފްޕާރޓްއިދުން ޑިގަވާ ވަނަ ދުވުަހގެ ނިޔަލަށް 15މަހުގެ 

  .ވެނިއު އަށް ދައްކަން ވާނެއެވެއިންލަންޑް ރެ
  
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައި ވޭތިވެދިޔަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިބި) ށ(

ވަނަ 8ހިނގާ މަހުގެ ، )ޓުޓެކްސް ޝީ(ޓޫރިސްޓުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
މަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށްޕާރޓްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޑި

ގައި އެވާ 4 ޖަދުވަލު މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނީު. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މި މަޢުލޫމާތު ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް ހަމަ އެތާރީޚުގެ .ވެެނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެ
  .ށްވެސް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެއެވެކުރިން އޯޑިޓް އޮފީހަ

  
      

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް

  ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓު ގެގަވާއިދުމި ) ހ( 33
ތު،ޓޫރިސްޓުންނާބެހޭ މަޢްލޫމާ އުޅަނދެއްގައި ވޭތިވެދިޔަ މަހު ތިބިި

ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 5މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ) ހަތެއް( 7ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 

އެ. އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މަ އޮފީސް ހުޅުވޭހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ދެން އެންމެ ފުރަތަދުވަ

  .ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ
  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ންގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ) ރ(މި މާއްދާގެ ) ށ(

ނުފޮނުވާނަމަ، ކޮންމެ ފަހަރަކަށްޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް 
އަދި މިކަން. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ) އްހާސް ރުފިޔާއެ(ރ 1000=/



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ފަހަރު ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 3
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ

  .ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
  

      
އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ޓޫރިސްޓު)  ހ( 34  އިދާއި ޙިލާފުވުންގަވާ

ފަސް( ރ500/-ކަށް އައުނުކޮށް ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަ ހުއްދަހަމަވުމުން 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ) ސަތޭކަ

  
  
  
  

މިނިސްޓްރީ އޮފްޅަނދަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އު ޓޫރިސްޓު) ށ(  
 ރެކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކަށްވު ވިއޭޝަނުންޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭޭ

-  އެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ހިންގާ ފަރާތެއް ދަށްވެއްޖެނަމަ،
ނޫން ޢަދަދަކުން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު) އެއްމިލިއަން( ރ1،000،000/

ކުރުމުގެ އިތުރްުނ، ކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އެތަނަކަށް ޖުރިމަނާ
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިޞްލާޙްކުރަންދެންދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ، އެކަމެއް 

  .ށް ލިބިގެންވެއެވެއެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
  

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުއަދަބު ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ މާއްދާއަކާ  އިގަވާއިދުަގމި ) ނ(    
- ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ، އެޚިލާފްވުމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ފަރާތަކުންހިންގާ 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ) އެއްލައްކަ( ރ100،000/
ތިރީގައިމިވާ މުއްދަތު ތަކަށް, ވިފައިވާ ހުއްދަކުރުމާއެކު އެތަނަކަށް ދޫކުރެ

ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް
 .ވިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެއޭޭ

 
i. ުމަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ  3މަސްދުވަހާއި  1, ފުރަތަމަ ފަހަރ

 .މުއްދަތަކަށް
ii. ުދުގެ މަސްދުވަހާ ދެމެ 6މަސްދުވަހާއި  3, ދެވަނަފަހަރ

 .މުއްދަތަކަށް
iii. ުއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް 1މަސްދުވަހާއި  6, ތިންވަނަފަހަރ.

  
އުޅަނދަކަށްއެ, ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢިދާގަވާފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް  ތިން) ރ(

ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ
އަދި މިގޮތަށް. ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

އުޅަނދުއެއެ އުޅަނދަކަށް އަދި ނުވަތަ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، 
ދޫނުކޮށްހުއްދަ  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމުގެ ފަރާތަކަށް ހިންގާ
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25 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ވަކިމުއްދަތަކަށް
  .ނަށް ލިބުގެންވެއެވެއެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަ

  
      

  މާނަ
  

  ހެންގޮތަކަށް މާނަކޮށްފަިއނުވާހާ ހިނދަކު؛ ދުގައި، އެއިގަވާމި 35
  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް "އުޅަނދު ޓޫރިސްޓު") ހ(
ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުން ޓޫރިޒަމް

ނިދުމާއި ކެއުން ހަމަޖެހޭ ގޮތަށް، އަދި އެއުޅަނދެއްގައި ހޭދަކުރާ
ކި ރޭޓަކުން އަގުދައްކާ ގޮތަށް ޓޫރިސްޓުންކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަ

  .ބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދަށެވެ
   
ރާއްޖެއަށް އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ގެސްޓެއްޓޫރިސްޓެއް ނުވަތަ " ) ށ(

ކޮންމެ ނެތް" ޕާރމިޓް ރެސިޑެންޓް" ނޫން ރައްޔިތަކު ދިވެހި އަންނަ
އިދާއި އެއްގޮތްވާގަވާއަކީ، " ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް. "މީހަކަށެވެ

ގޮތުގެ މަތިން، ޓޫރިސްޓެއް ނޫން ގޮތަކަށް ރާްއޖޭގައި ހުރުމަށް ކަމާ
  .ބެހޭ ފަރާތުން ދޭ ހުއްދަ އެވެ

  
ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޫރިސްޓުންނާއި ބެހޭ "ގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީ") ނ(

ލްއެންޑް ސިވި މައުލޫމާތު ނޯޓު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ކަރުދާހުގައިއޭވިއޭޝަނު

  .ށެވެލިޔެފައި ހުންނަ ރިކޯޑަ
  
ގެކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޫރިސްޓުން "ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑް") ރ(

  .މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުރާ ކާޑަށެވެ
  
ޓޫރިސްޓް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު "ހައުސް ކައުންޓް") ބ(

  .އުޅަނދުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދަށެވެ
  
ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޫރިސްޓުންނަށް "ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ޓޫރިސްޓު") ޅ(

   .ތިބެވޭ ޖުމްލަ އެނދުގެ އަދަދަށެވެ
  
ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުގައި "ފުލް އޮކިއުޕަންސީ")  ކ(

ޅަނދުގައިއު ޓޫރިސްޓުންދަދަށް ޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެނދުގެ އަރަޖިސް
  .ތިބެފި ނަމައެވެ
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26 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

 

      
ދުވަހުން 2008ޖެނުއަރީ  01ޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ ގަވާމި ) ހ( 36  ޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުންގަވާ

  .ފެށިގެންނެވެ
  
  



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

   1 ޖަދުވަލު
  ފޯމު ށް އެދޭދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަ

  
ހިންގާފަރާތް  ހުއްދަ ގެއްލިގެން  ހުއްދަ އައުކުރަން    އަލަށް ހުއްދަ ހޯދަން

  ބަދަލުކުރަން
ވެރިފަރާތް  

  ބަދަލުކުރަން
  

  
  :އުޅަނދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 
___________________________________

  
 :ނަން

 
___________________________________

  
 :ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު

 
___________________________________

  
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓުގެ ނަންބަރާއި މުއްދަތު ހަމަވާ 

  :ތާރީޚު
 
___________________________________

  
ެސޓްފިކެޓުގެ ނަންބަރާއި  އުފުލުމުގެފަސިންޖަރުން ެު

 :މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު
 

___________________________________
  

 :ރިސްޓް އެނދުގެ ޢަދަދުއުޅަނދުގައި ހުރި ޓޫ
 
___________________________________

  
 :އުޅަނދުގައި ހުރި ޓޫރިސްޓް ކޮޓަރީގެ ޢަދަދު

  
 އުޅަނދު ހިންގާފަރާތާބެހޭ

  
___________________________________

  
 :ނަން

  
___________________________________

  
 :ރެސްފުރިހަމަ ދާއިމީ އެޑް

  
___________________________________

  
 :މިހާރުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް

  
___________________________________

  
- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ފެކްސް ނަންބަރު އަދި އީ

  :މެއިލް އެޑްރެސް
  

___________________________________
  

ހިންގާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ނަރޝިޕެއްނަމަ ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ޕާރޓް
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28 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ނަރުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ޕާރޓް
 :މެއިލް-ގުޅޭނެ ފޯނު ފެކްސް އަދި އީ

  
 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާބެހޭ

  
___________________________________

  
 :ނަން

  
___________________________________

  
 :ސްފުރިހަމަ ދާއިމީ އެޑްރެ

  
___________________________________

  
 :މިހާރުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް

  
___________________________________

  
- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ފެކްސް ނަންބަރު އަދި އީ

  :މެއިލް އެޑްރެސް
  

___________________________________
  

ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ރޝިޕެއްނަމަ ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ނަޕާރޓް
ނަރުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ޕާރޓް

 :މެއިލް-ގުޅޭނެ ފޯނު ފެކްސް އަދި އީ

  
އިގު ކިޔާ ގަވާމިފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާ ބެހޭ 

  .އުޅަނދު ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަެމއް ކުރުމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ ޓްދާ އެއްގޮތަށް ޓޫރިސްއިގަވާއެ 
  އުޅަނދު ހިންގާފަރާތުގެ

  :ނަން
  :މަޤާމް
  :ސޮއި

  :ކުންފުނީގެ ނިޝާން
  

ތިރީގައިވާ ބައި  ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ، ކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމައުޅަނދު ހިންގާފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ބަދަލު
  .ރެއްވުމަށްފަހުއެވެމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން ފުރިމަކުޕާރޓްޑި
  
  :މަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްޕާރޓްޑި
  

މަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ޕާރޓްޑިގެ ނިޔަލަށް _________________މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުން 
  .ވެދައްކަވާ ނިންމަވާފައެވަނީ ހާ ފައިސާއެއް ނިއުއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިރެވެ
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29 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  
  :ނަން
  

  :މަޤާމް
  

  :ތާރީޚް
  

  :ސޮއި
  

  :އޮފީހުގެ ނިޝާން
  
  
 

  ).ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުއްތައް ފާހަގަ ކުރައްވާ(މި ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ 
  

  ތީ ސެތްފިކެޓާއި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ އަސްލުއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ސަލާމަ
  

  ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުްނ އުޅަނދު ހިންގާނަމަ، ވެރިފަރާތާއި ހިންގާ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓެއް
  

ެ ކޮޕީއާއި ގަވާއިދުގެއިދާއި އަސާސީ ގަވާސްޓަރީއާއި ހިންގާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނަމަަ ކުންފުނީގެ ރަޖި/ހިންގާ ފަރާތް އަދި
ޑިރެކްޓަރުން  ހިއްޞާދާރުންނާއިިޑިރެކްޓަރުންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ކުންފުނީގައި މިހާރު ތިބި  ހިއްޞާދާރުންނާއިިކުންފުނެީގ ހުރިހާ 

  އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
  
  
  

ނަރޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޕާރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާރޓްނުވަތަ ވެރިފަރާތަކީ /ހިންގާ ފަރާތް އަދި
އެނގޭނެ  ނަރުންޕާރްޓނަރޝިޕުގައި މިހާރު ތިބި ޕާރޓްނަރުންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޕާރޓްކޮޕީއަކާއި 

  .ރަސްމީ ލިޔުމެއް
  

  ނުވަތަ ވެރިފަރާތަކީ ފަރުދެއްނަމަ، އެމީހެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީީ/ހިންގާ ފަރާތް އަދި
  
  

  ހުއްދަ އައު ކުރައްވަން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރަވަން ހުށަހަޅުއްވާނަމަކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު
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30 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

   2ޖަދުވަލު 
  ގެސްޓް ރަޖިސްޓަރީގެ ނަމޫނާ

  

# Name Sex Passport No. Age Nationality 

R
eg

is
tra

tio
n 

C
ar

d 
N

o.
 

R
oo

m
 N

o.
 

Arrival Departure 

Fl
ig

ht
 N

o 

D
at

e 

C
he

ck
-in

 T
im

e 

Fl
ig

ht
 N

o 

D
at

e 

C
he

ck
-o

ut
 

Ti
m
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31 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

   3 ޖަދުވަލު
  ުުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުރޭޝަން ކާޑގެސްޓް ރެޖިސްޓް

  
  

GUEST REGISTRATION CARD 
  
Date: 
Time: 
  

Name of the Vessel 
Registration No. of the Vessel 

Contact Information of the Vessel 
  
Registration Card No.:  
  
Tourist’s Information  
  
Last Name:  
Other Names:  
Title: Mr. / Ms. / Mrs. 
Age:  
Passport No.:  
Nationality:  
Country of Residence:  
Date of Birth:  
Arrival Date:  
Departure Date:  
Arrival Flight No.:  
Departure Flight No.:  
Room No.:  



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

32 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

   4ޖަދުވަލު 
  ޝީޓުގެ ނަމޫނާޓެކްސް 

Name of the Vessel:        From:    To: 
 

 

               

R
eg

is
tr

at
io

n 
Se

ria
l N

o.
 

Name 
Passport 

No. Nationality 
Country of 
Residence 

A
ge

 

Profession 

N
o.

 o
f V

is
its

 ARRIVAL DEPARTURE TAX 

Remarks 

D
at

e 

C
he

ck
-in

 
Ti

m
e 

D
at

e 

C
he

ck
-o

ut
 

Ti
m

e 

Days 
Amount 
in US$ 

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

Page Total       



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު                                                       

 

33 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

  5ޖަދުވަލު 
ފޮނުވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  

 
Sample Format 

 
Research Section 
Ministry of Tourism & Civil Aviation 
Fax: 3331827, Email: stat@maldivestourism.gov.mv 
 
 
MONTHLY OCCUPANCY REPORT 
(Insert month and year) 
 

Date No. of PAX 
Occupied 

no. of 
Rooms 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Prepared by 
Name: 
Sign 
Date: 
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