
 
  

  ބެހޭ ޤަވާޢިދު ޔޮޓު ބަނދަރު ހަދައި ހިންގުމާވެހިރާއްޖޭގައިދި
  
  

 28 އާއި 27ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާއިބެހޭ ޤާނޫނު (99/2ރުމިޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަ) ހ(  -1  ތަޢާރުފާއި ނަން
ރީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔޮޓުބަނދަރު ހަދައި ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓް

 .އޮފް  ޓޫރިޒަމުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ

  
" 2005ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔޮޓުބަނދަރު ހަދައި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު " މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ )ށ(

  .އެވެ
  

   މިޤަވާޢިދުގައި؛  -2  މާނަ
ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އުފަލަކަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ޔޮޓާއި އެހެނިހެން " ޔޮޓުބަނދަރު"

ފަހަރާއި، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އެމޭުރމުން ހިންގާ އުޅަދުފަހަރު، ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  އުޅަނދު
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ، އެޅުމަށާއި ބަނދަކުރުމަށާއި އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް

 ލިބިގެން ހަދާ ދަސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްލިބޭނޭގޮތް އިންތިޒާމު ކުރުމަށްޓަކައި 
  .ވެކަަށެބަނދަރުތަ

  
  

ޔޮޓުބަނދަރު 
  ހެދުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  (99/2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔޮޓުބަނދަރު ހަދަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .3
 އެކަމަށް ދޫކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިނ26ްގެ ) ޤާނޫނު

  .ން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކެއްގެ މަތިންނެވެތަންތަނުގައި އެމިނިސްޓަރީ
  
    

ުހއްދަދިނުމުގެ 
  ޝަރުތު

  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ޔޮޓު ބަނދަރު ހިންގަންވާނީ ) 3(ގެ ދުމިޤަވާޢި  .4
އެތަނެއް  ރުމުންކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ) ނ(އަދި ) ށ(،)ހ(މިމާއްދާގެ 

މުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ހޯދުމަށްފަހު މި ޤަވާޢިދު ގައިވާ ހިންގު
  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

  
ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުވަނަ މާއް) 5(މިޤަވާޢިދުގެ ) ހ       (

  .ގޮތުގެ މަތީން ޔޮޓް ބަނދަރު ހަދާފައިވުން
      

ވަނަ މާއްދާގައި ) 5(ބެންޖެހޭނެކަމަށް މިޤަވާޢިދުގެ ޔޮޓު ބަނދަރުތަކުން ލި) ށ       (
  .ލިބެންހުރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާޢިދު ތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ ) ނ        (

  .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގާފައިވުން
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ކާއި ތްތަވަސީލަ
  ޚިދްމަތްތައް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ބ( އަދި )ރ(،)ނ(،)ށ(،)ހ(ކޮންމެ ޔޮޓުބަނދަރެއްގައި މިމާއްދާގެ   -5
  .ދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެވަޞީލަތްތަކާއި ޚި

  
މީހުނާއި މުދައު ބޭލުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރު ކައިރިކޮށް ހެދުމަށް ފާލަމެއް ) ހ(        
އެފާލަމުގައި ކޮންމެ އުޅަނދެއް ވަކިން އަޅާ ބަނދެވޭނެ ފައްތިޔަލާއި އެހެނިހެން . ތުންހެދިފައި އޮ

  .ހުރުންނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައި 
  

އުޅަނދު ފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނަށާއި ފަތުރުވެރިންގެ ކެއުން ބުއިމާއި ނިދުމުގެ ) ށ        (
 ކޮންމެ ފައްތިޔަލަކަށް މަދު ވެގެން އެއް ތުންގޮމި.. އިންތިޒާމް އެއްގަމުގައި ހަމަޖެއްސިފައި ހުރުން

  .ޔުނިޓްގެ ނިސްބަތުން އިންތިޒާމް ކުރެވިފައި ހުރުން
   

ޔޮޓު ބަނދަރުގައި ބަނދަރުކުރެވޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ) ނ       (
ޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވާފެކްސް، އިންޓަރނެޓް ފަދަ މު ފަތުރުވެރިންނަށް، ފޯނު،

 .ޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރުންވަ

  
އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭހެން ) ރ        (

  .ފެނާއި ކަރަންޓު ލިބޭނޭ ގޮތް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިހުރުން
  

ހިނދެއްގައި އުޅަނދު ފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ) ބ        (
  .އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިހުރުންލިބޭނެ ގޮތް ޚިދުމަތްތައް އަވަސް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޞިއްޙީ 

  
    

ތިމާވެށި 
  ހިމާޔަށްކުރުން

ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ، ކުރުމަށް ތިމާވެށި ސަލާމަތްއެބަނދަރެއްގެ، ކޮންމެ ޔޮޓުބަނދަރަކުން  .6
ބަނދަރުގެ ޅައި އެ މިންގަނޑުތައް ޔޮޓް ކަނޑައަކެއްމިންގަނޑުތަ ،އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

 ޔޮޓުބަނދަރު ބޭނުންކުރާ މިމިންގަނޑުތައް އަދި. މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިދޭންޖެހޭނެއެވެ
  ހެން އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެލިޔުމަކުން އެނޭގނޭފަރާތްތަކަށް 

     
 ބަހައްޓައި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެ އަޅާނޭ ވަށިގަނޑުތައްކޮންމެ ޔޮޓު ބަނދަރެއްގައި ކުނި  .7  ކުނިނައްތާލުން

  . ގޮތެއްގެމަތީން ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާޢިމް ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ
  

    
ނަގައި ޕަންޕް ކޮށް ބޭރުވާ ނަޖިސް ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފާޚާނާތަކުން ޔޮޓް  -8  ނަޖިސް ނައްތާލުން

ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ މާވެއްޓަށް މީހުންގެ ސިއްހަތަށާއި ތި
  .ހުންނަންވާނެއެވެ ޤާއިމު ކުރެވިފައިނިޒާމެއް ގޮތުގެ 

  



 3

  
  

އިމާރާތް ކުރާނެ 
  ޑުމިންގަނ

އަދި އިމާރަތް ، ހުންނަންވާނީ  އިމާރާތްތަކާ އެހެނިހެން ތަންތަންޔޮޓު ބަނދަރުގައި ހަދާ އެންމެހައި  .9
 ތަންތަން ހެދުމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް އިމާރާތަކާއިއެފަދަ  ތަކާއި ތަންތަން މަރާމާތު ކުރަންވާނީ

 މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އެފަދަ އިމާރާތް ހެދުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި  ހެދިފައިވާ
   . މަތީންނެވެގެތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުއިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑު 

  
    

ޅަނދުފަހަރު އު
މަރާމާތު ކުރުމާއި 

  ދޮވުން

 ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއް  އެހެލައި މަރާމާތުކޮށް ދޮވެ އުޅަނދުފަހަރުބަނދަރަށް އަންނަޔޮޓު.  10
އެފަދަ ތަނަކުން، ބޭރުވާ ހަޑިފެނާއި، ތެލާއި، ކުންޏާއި ޔޮޓުބަނދަރުގައި އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާނަމަ، 

 ތިމާވެއްޓަށް  އޭގެ ސަބަބުން ތަންތަން ހަޑިވެ އެޅިމޫދަށާއި، ގޮނޑުދޮށަށް ތަކެތި  ހެން އެހެނި
  .ރާނޭހެން އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެނުފޯއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް 

  
    

އަލިފާނުން 
  ރައްކައުތެރިވުން

ރާތްތަކާއި  އިމާގަމުގައި ހަދާފައި ހުންނަ އެއްނދުފަހަރާއި ޅަ އަޅާފައި ހުންނަ އުޔޮޓުބަނދަރުގައި  -11
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައިތަންތަނުގައި ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން 

 ނިޒާމެއް  އަލިފާނުން ރައްކާތެރި ވާނޭކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކެއްގެ މަތީން  ފަރާތްތަކުން
ޔޮޓު މިނިޒާމު ބޭނުންކުރާނެގޮތް  އަދި .ންވާނެއެވެންނަހު ކުރެވިފައި އިމުޔޮޓުބަނދަރުގައި ޤާ

ގައިފާނެ ނހިގައި ޔޮޓުބަނަދަރު. އަންގައިދޭންޖެހޭނެއެވެ އްޒަފަކަށްވެސްވަ ކޮންމެ މުބަނދަރުގައި އުޅޭ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަމާއި އެނިޒާމު 

 އެފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އަމަލުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އި ތާގޮޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރި
ބޭނޭގޮތް ގޮތުގެ ތަފުސީލު އެނގޭނޭހެން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެލިޔުން ފަތުރުވެރިންނަށް ލި

  .އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ
  

    
 އި އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި އެންމެހަހުންނަދަރުގައި ހަދާފައި ނަބަނދަރާއި ބަޔޮޓު  -12  އިންޝުއަރެންސް

ތަނުގެ  ފަރާތްތަކާއި،  އެންމެހައި ޔޮޓުބަނދަރު ބޭނުންކުރާށާއިނަންުއްޒަފުވަނދަރުގައި އުޅޭ މުބަޔޮޓު
ޔޮޓުބަނދަރު  ށް މެދުވެރިވެދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ލިބިދޭނެގޮތް އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައިތިމާވެއްޓަ

އިންޝުއަރެންސް  ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި މީހުން ސަރުކާރު ޤަބޫލު ކުރާ މެހާމިއެންހިންގާ ފަރާތުން 
  . ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެކުންފުންޏަކުން

  
    

ލިބެންހުރި 
ޚިދްމަތްތައް 

  އެނގެން ހުރުން

 ތަންތަން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެންހުރި ނދަރުން ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި އެޚިދުމަތްތައްޔޮޓުބަ  -13
ރުގައި ބަނދަ ފެންނާނޭހެން ޔޮޓުޔޮޓުބަނދަރު ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށްއެނގޭނޭ ޗާޓެއް 

  . ހުންނަންވާނެއެވެހަރުކުރެވިފައި
  

ބޭނޭގޮތް އިންތިޒާމު ލި ޚިދުމަތްތައްނުކުޅެދޭމީހުންނަށް ބޭނުންވާނޭ ޚާއްސަޔޮޓުބަނދަރުގައި  -14  ނުކުޅެދޭ މީހުން
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  .ހުންނަންވާނެއެވެކުރެވިފައި 
  

އުޅަނދުފަހަރުގެ 
  މައުލޫމާތު

15-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
16-  

މި .  ހޯދަންވާނެއެވެޔޮޓުބަނދަރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރާ ބެހޭ ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު
  .މައުލޫމާތު ލިޔެ އިދްރާޖު ކުރާނީ މިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއްގައެވެ

  
  މުރީ ވެފައިވާ ޤައުޓަނދުގެ ނަމާއި ރަޖިސްއުޅަ  ) ހ(
  އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނާއި ފުޅާމިންއުޅަނދުގެ ބާވަތާއި   ) ށ       (
  ޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ޤައުމުއު   )ނ       (
  ރުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ޤައުމުމިދަތު )  ރ       (
   އަދަދުނުގެ ނަމާއި ކުރޫއިން ގެކެޕްޓައުޅަނދުގެ )   ބ       (
  ގައި ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަނާއި އެހެނިހެން ފެސިލިޓީސްއުޅަނދު)   ޅ       (
   އައި އަދަދުކަށް ބަނދަރައެއުޅަނދު ރާއްޖެ އައި އަދަދާއި )   ކ       (
   ހޭދަކުރަން ލަފާ ކުރާ މުއްދަތުހާއިއުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ދުވަ) އ(     
  ކުރާ ތާރީޚެއް ނުވަތައުމަށް ލަފާ  ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އ2ަ)  ވ       (

              ދުވަސްވަރެއް
  

ޔޮޓް ބަނދަރުގެ އޮކޮމޮޑޭޝަން ޔުނިޓުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން
އަދި ޓެކްސް. ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބެޑް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

ޓް ބަނދަރުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާމެދުދެއްކުމުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ޔޮ
  .ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ
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