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  ރިޒަމްޓޫނިސްޓްރީ އޮފް މި

  މާލެ،       
 .ދިވެހިރާއްޖެ

  

 
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

 
 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ފާއި މަޤްޞަދު ރަ ތަޢާ 
 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޙަވާލާދީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގައި ވަ 39

ލުތައް ސޫހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި އެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ އު
 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

 

އި ހުންނަންޖެހޭ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގަ ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި )ށ(   
 ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .2 މަޤްަޞދު 

ސޫލުތައް ހިންގާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅޭ އު
 އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ކަނޑައެޅުމެވެ.، ކަނޑައެޅުމާއި

 
ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުތައް  ހައިނުވާ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .3 ގަާވިއދު ހިނގާ ދާިއރާ 

 ގޮތުންނެވެ. ގުޅޭ ތަންތަނާވި ހިނގާނީ އަންނަނި 
 

 ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު؛  )ހ(  
 

 ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ؛ )ށ(  
 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް؛ އަދި  )ނ(  
 

 .ޔޮޓު މެރީނާ )ރ(  
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މާނައެއް  ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ  .4 މާނަކުރުން 
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި  ޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،ފުންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަހިނދަކު، އަ ހައިދޭހަނުވާ

 .ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެފުލަ
 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ  ،އެވަނީ ހޮޓްލައިން" ކަމަށް ބުނެފައި އިމަރޖެންސީ" )ހ(   
ތަނުގައި އުޅޭ  ތުން އެ ގުޅޭގޮ  ލަތަކާހާ އިމަރޖެންސީތަނެއްގައި ދިމާވެދާނެ 

ތަނަކުން  ތަނަކާ ހިއްސާކުރުމަށް އެ ޒަފުން އެ މަޢުލޫމާތު އެއްފަތުރުވެރިންނާއި މުވަ
 ފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށެވެ. ޅައިކަނޑައަ

 
ވަނަ މާއްދާގެ  11މި ގަވާއިދުގެ  ،ލަތްތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީހާ އިމަރޖެންސީ" )ށ(   

ލުމަށް ވައިއެއް އެކުލަ (އެސް.އޯ.ޕީޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )ންޑަޑް އޮސްޓޭ)ށ( ދަށުން 
 ލަތްތަކަށެވެ. ހާފައިވާ ޅައިކަނޑައަ

  
ކެނޑިއްޖެ  ޓުކަރަންއިލެކްޓްރިކް  ،ލައިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އިމަރޖެންސީ" )ނ(   

 އި ހޮޅިބުރި ފައި ހުންނަ ބޮތްކާދައިހިނދެއްގައި، އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ދިއްލޭ ގޮތަށް އުފައް 
 ވެ.ށެ ފަދަ ތަކެއްޗަ

 
 އެވަނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ރ(  

 ފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ޅައިއިރެއްގައި ކަނޑައަ އެ
 

ގާ ތަންތަން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިން ،"މޫދު ކުޅިވަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
ފައިވާ  ތަންތަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްދޭ ޅައިކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަ

މޫދުގައި  ،ޑައިވިންގ ފަދަ ،ސްނޯރކްލިންގ، ސަރފިންގ، ޖެޓް ސްކީންގ، ސްވިމިންގ
 ވެ.ށެ ހަރަކާތްތަކަހިންގޭ 

 
މުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަން" ނުވަތަ "ފަތުރުވެރިކަ )ޅ(   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި ގަވާއިދުގެ  ،ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
 ތަންތަނަށެވެ. 

 
ގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަތުރުވެރިކަމު  ،ނީއެވަ "ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި )ކ(   

ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ ތަނެއްގައި  ށްޓަކައި އެތެރިކަން ބެލެހެޓުމަކައުތާއި ރައްމަތަނެއްގެ ސަލާ
 އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަށެވެ.

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އެވަނީ "ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި )އ(   

 ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށެވެ.
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 ނަ ބާބު ދެވަ 
 މުވެފައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ގައި ޤާއި ނު ތަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަން 

ޗެކްއިން ކުާރއިރު ސޭފްޓީ 
 ބްރީފިްނގ ިދނުން 

ތަނަކާ ބެހޭ  )ހަތަރެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  އެ 4ތަނަކަށް އަންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން  ފަތުރުވެރިޔާ އެ  .5
ކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ވެރިފަތުރު  ،ތެރިކަމުގެ ބްރީފިންގ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުކައުސަލާމަތާއި ރައް

ލިބޭނޭ ގޮތުގެ  ތަފުސީލުކަމާ ބެހޭ އިތުރު އެތަނެއްގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި 
 މަޢުލޫމާތުވެސް އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 
  ،ތަނެއްގައި މެހިންގާ ކޮން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި މި  .6 ހޮޓްލައިން  އިަމރޖެްނސީ

  ،ތަނެއްގައި ތިބޭ ފަތުވެރިންނަށް އެ ،އަކާ ގުޅޭގޮތުންސާދިހަތެރި ކައުތަނެއްގައި ދިމާވެދާނެ ނުރައް އެ
ކޮށްފައި  އް ޤާއިމްހޮޓްލައިނެ އިމަރޖެންސީކުރެވޭނެ  ތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ މުއާސަލާތު އެ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

ލައިފް ޖެކެޓާއި ލައިފް ޯބއީ 
 ން ބެހެއްޓު

 ގެސްޓް  ޓްޓޫރިސް  ،ލާއިއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަ ޓާޒޯރި ޓްފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ޓޫރިސް   .7
، ގައްޔާއިއި، ފާލަން ނުވަތަ ޖެޓީކުގައްޔާމޫދާ ގުޅިފައިވާ ވޯކްވޭތަ ،އިމްކޮށްފައިވާހައުސްއެއްގައި ޤާ

ގައި ލައިފް ތަކު ފައިވާ ސަރަޙައްދު ޅައިފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރުމަށް ކަނޑައަ ތަކުގައްޔާއި،ޕޫލް  ގސްވިމިން
 ޖެކެޓާއި ލައިފް ބޯއި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުގައި ލައިފްޖެކެޓް ބޭނުންކުރަން ހަނދާން

 ތަން  ހުރި  އަދި ލައިފް ޖެކެޓް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.ހެއް ޓަކައި ނޯޓި  ކޮށްދިނުމަށް
 ގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހު އެ ނޯޓި

 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެ ތަނެއްގައި އުޅޭ ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރިއުޅޭ   .8  ހަމަެޖްއސުން ލައިފްގާުޑން

 އްޔާއި ސްވިމިންގ ޕޫލްތަކުގަކޮށްފައިވާ  އިމުޤާތަނެއްގައި  އެ އްޔާއި ސަރަޙައްދުތަކުގަ
 ގައި އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ތަނަކުން ހިންގާ މޫދު ކުޅިވަރުތައް ހިންގާ ސަރަޙައްދުތަކު  އެ
ތަންތަނުގައި  މަސައްކަތްކުރާނެ ލައިފް  ފައިވާ ގަޑިތަކުގައި އެޅައިފަރާތުން ފަތުރުވެރިންނަށް ކަނޑައަ އެ

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ލައިފް ގާޑުން ނުތިބޭނެ ގަޑިތައް އެނގޭނެހެން ސައިގާޑުން ހަމަޖައް
 ންވާނެއެވެ. ބަހައްޓަހެއް އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނޯޓި

 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގެ ލައިފްގާޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ލައިފް   .9 ލައިފްގާުޑންގެ  ފެްނވަރު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތުން ކަށަވަރު  ،ގާޑުކަމުގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވާ މީހުންކަން
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

 
ްނމު އާސެކިުއރިޓީއާ ުގޅޭ 

 ލުަތއް ސޫއު
10. 1

0 
ކިއުރިޓީއާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެ )ހ( 

ތަނަކުން  މުވެފައިވާކަން އެއިތަނެއްގައި ޤާ ލުތައް އެ ސޫ ންމު އުއާގުޅޭ 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
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، ހަރުކޮށް  ސިސްޓަމެއް؛ )އިންޓްރޫޑަރ އެލާމްއިންޓެގްރޭޓެޑް ސެކިއުރިޓީ  (1)   
ސަރަހައްދުތައް ކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އަލިކެމެރާ ހަރުކޮށް،  .ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ
 ދިއްލުން(؛ 

 
ހި ނުވަތަ ދަބަސް ފަދަ އެއްޗިހި ބެހެއްޓިޔަ ޗެގޭ އެއްނތަނެއްގައި ގޮތްނޭ އެ  (2)   

 ހައުސް ކީޕިންގގެ ހަރުދަނާ ފަދަ ނާޅާނެ  "ފޯލްސް އެލާމް"ނުދިނުމަށާއި، 
 ނިޒާމެއް؛

 

ސިސްޓަމްތައް މަސައްކަތްކުރޭތޯއާއި ކަވަރޭޖް  .އެ ތަންތަނުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  (3)   
 ސަރަޙައްދުތައް ކަށަވަރުކުރުން؛

 
ގޮތުގެ  ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޅައިކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަ  (4)   

 ލައި ވައިޒާމެއް އެކުލަވުމުގެ ނިއްތަނެއްގައި އަލިފާން ނި އެމަތިން 
 އެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރުން؛

 
  ؛ތަނެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރޯލް ރޫމެއް ޤާއިމުކުރުން އެ  (5)   

ލަތުގައި ހާކޮންޓިންޖެންސީ  ،ތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް އެ  (6)   
 ؛ ބެހެއްޓުން ކަނޑައަޅައިފައިބަދަލުކުރެވޭނެ އެހެން ތަނެއް 

 
ން ކަރަންޓު ލިބޭނެ ފަދައިއިލެކްޓްރިކް އްނެތި މެދުކެނޑުމެތަނެއްގައި  އެ  (7)   

ލަތުގައި ބެހެއްޓިފައި ހާމަސައްކަތްކުރާ  ،އަންއިންޓްރަޕްޓެޑް ޕަވަރ ސަޕްލައި 
 ހުރުން؛ އަދި 

 
އިރެއްގައި ތިބޭ ފަތުރުވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި،  ތަނެއްގައި އެ އެ  (8)   

އެނޫން  ،ގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހުންނާއިކޮންޓްރެކްޓެއް
އެ ވަގުތެއްގައި ތިބި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު  ތަނެއްގައި ގޮތަކުންވެސް އެ

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް؛ އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން 
 އްސާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް. ހިފަރާތަކާ  އެ މަޢުލޫމާތު އެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 
( ވަނަ 6) އަކުރުގެ ނަމަވެސް، އެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  )ށ(   

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންއިންޓްރަޕްޓެޑް ޕަވަރ ސަޕްލައި މަސައްކަތްކުރާ 
 ލަތުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހާ

ހިމެނޭ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި ހުންނަ ގެސްޓް 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި )އެކެއް(  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،ހައުސްތަކަކަށްކަން

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ންމުއާމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި 
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 ވަނަ ބާބު ތިން
 ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާ އިމަރޖެންސީ ހާލަތް 

 
ތަނުގެ ސަާލމަތާއި 

މާ ބެހޭ ކަ ތެރިަކއުރައް
 އެސް.އޯ.ޕީ

11. 1
1 

ލަތެއް ހާފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުން އެ ތަނެއްގައި އިމަރޖެންސީ  )ހ( 
ގައި ތިބޭ ފަތުރުވެރިން ތަނު ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ

ޕްރޮސީޖަރތައް )އެސް.އޯ.ޕީ( ދިވެހިބަހާއި  ގޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ސް ޢަ
 އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގައި ތިރީގައި  )ށ(   

ސީޖަރތައް ޕްރޮ ގބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން 
 ލަންވާނެއެވެ. ވައި އެކުލަ

 

 ޓެރަރިސްޓް އިންޒާރެއް ނުވަތަ ޙަމަލާއެއް ލިބުމުން؛  (1)   
 

 ހިނގުމުން؛ އެއްއަލިފާނުގެ ހާދިސާ  (2)   
 

 ސުނާމީއެއްގެ އިންޒާރު ލިބުމުން އަދި ސުނާމީއެއް އެރުމުން؛  (3)   
 

 ތަނެއްގައި ފެންބޮޑުވުމުން؛ އެ  (4)   
 

 ރިމަތިވުން؛އްޙީ ނުރައްކަލެއް ކުޞި  (5)   
 

 ފީނަން ނުވަތަ ފަތަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު ގެއްލިއްޖެނަމަ؛ އަދި   (6)   
 

ތަނެއްގެ  ސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަކުން އެވެމީގެ އިތުރުން   (7)   
ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި އެ

 އެސް.އޯ.ޕީ. ނޫންވެސްލާ އެއިވަތެރިކަމަށްޓަކައި އެކުލަ ކައުރައް
 

ތަކަކީ މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ .މި މާއްދާގައި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ )ނ(  
 އެވެ. އެގޮތުން ވާނެށް ވާންކަ ޑަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ.ތަކަނމިންގަ

ފައިވާ އިލައިވަތަކަކީ މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަށް އެކުލަ އެ އެސް.އޯ.ޕީ
ޓަކައި، އެ އެސް.އޯ.ޕީ. ަތއް މިނިސްޓްރީއަށް  ކުރުމަށް އެސް.އޯ.ޕީ.ތަކެއްކަން ޔަޤީން

 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. ގެން ހުށަހަޅައި
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަކުން  )ރ(   
ށް މިނިސްޓްރީއަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ.އެްއ ފާސްކުރުމަވައިލައިއެކުލަ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެސް.އޯ.ޕީ.އަކީ މިނިސްޓްރީން )އެކެއް(  1ގިނަވެގެން 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ.އެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  މިންގަނޑަށްޤަބޫލުކުރާ 
ންގާ އެންގުމުގައި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން އަ އެން މިނިސްޓްރީ
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ފައިވާ ނުވާ ވައިލައިޑަށް އެކުލަ ނއެ އެސް.އޯ.ޕީ.އަކީ މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ
ން މިނިސްޓްރީ ،އެކަމުގެ ސަބަބު ،ލަތުގައިހާއެސް.އޯ.ޕީ.އެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމާ 

ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން ލާޙު ޞް އަދި އެ އެސް.އޯ.ޕީ.ގައި އި އަންގަންވާނެއެވެ. ފަރާތަކަށް  އެ
 މަދުވެގެން  ،ހުށަހެޅުމަށް ފައިކޮށްއެސް.އޯ.ޕީ އިޞްލާޙު ،ރާތަށް އަންގައިފަ އެ
އަދި އެ މުއްދަތުގެ  ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ތެއް އެޞަ ފުރުދުވަހުގެ )ފަނަރަ( 15

  ،ނުވާނަމަ ފައިޅައި ހުށަހަ ފައިލާޙުކޮށް ޞްތެރޭގައި އެ ފަރާތުން އެސް.އޯ.ޕީ. އި
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 26 ދުގެ ގަވާއި މި 
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ ނަންބަރު 7އިން ފެށިގެން  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ބ(   
 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތައް

 ލައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ވައިގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން އެކުލަ )ތިނެއް( މަސްދުވަހު  3
 

އިަމރޖެްނސީ ހާިދސާަތއް 
ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަށް 

 އެްނގުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް އިމަރޖަންސީ ހާދިސާއެއް  )ހ(  .12
ންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ރަކާތްތެރިވާ ހައެ ހާދިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ

ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  ވީ އެންމެ އަވަސް ،ނުވަތަ އިދާރާތަކަށް
ފޯނު ލަތްތަކުގައި ގުޅަންޖެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހާޖެންސީ މަރއަދި ދިމާވާ އެކިއެކި އި

ނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ރުވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުން ފަތު ތަނެއްގައި އުޅޭ ނަންބަރުތައް އެ 
 އްޓަންވާނެއެވެ. ހަތަންތަނުގައި ބަ

 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް އިމަރޖެންސީ ހާދިސާއެއް  )ށ(  
 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި )ސައުވީސް(  24ހާދިސާ ހިނގާތާ  އެ ،ނަމަހިނގައިފި 

މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް  ގައިވާ ފޯމު 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ލޫމާތުޢު ކަމުގެ މަ އެ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު
 ގައި ކުރާ ކަނޑުދަތުރު ސަރަޙައްދުރާއްޖޭގެ 

ފަސިންަޖރުްނގެ މަޢުލޫމާތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަކުްނ ކަނޑުމަގުްނ ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރެއްގަިއ   .13
އެ ދަތުރެއް ފެށުުމެގ  ،ހިމެނޭ  ފަތުރުވެރިންނާއި ފަޅުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު އެ ދަތުރެއްގައި 

ކުރިން ލިޔެ ބަލަހައްަޓން ވާނެެއވެ. އަދި ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ުކރިން އެ ދަތުރެއްގައި ހިމެޭނ 
ަދތުރަށް ޒިންމާވާ، އެއްގަމުގައި ހުިރ  ލަ އަދަދު، އެމުފަތުރުވެރިންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ޖު

 އަންގަންވާނެއެވެ.ފަރާތަކަށް 
 

އުޅަނދުފަަހރުގެ ސަލާމަތީ 
 ބެލެހެއްޓުން ކަންކަން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަކުން ކަނޑުމަގުން ުކރާ ދަތުރުތަކުގައި   )ހ(  .14
 ަހއި ޖެޭހ ސަލާމަތީ އެންމެންބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަކީ އެފަަދ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަ
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 ކޮންމެ ދަތުރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން  ،ނދެއްކަންކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ އުޅަ

 ވާނެއެވެ.   ކުރަން ފަރާތަކުން ކަށަވަރު އެ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިަހމަވެފައިވާ ކަމަްށ  )ށ(   
ކުރުމާ ގުޅޭ ަކންކަން ަބލަހައްާޓ  އިރެއްގައި ކަނުޑ ދަތުރުފަތުރު އެ ،ލެވޭނީބެ

ކަންަކްނ  ހައިއެންމެސަލާމަތީ  ،އިވާޅައިފައިއިދާރާއިން ަކނޑައަނުވަތަ  ންއިވުޒާރާ
 ދެއްގައި ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ނއެ އުޅަ

 ވަނަ ބާބު ފަސް
 މޫދު ކުޅިވަރުތައް 

 
މުަވއްޒަފުްނނާއި 

 އިންސްްޓރަކްޓަރުން 
ހިންގުމުގައި މޫދުކުޅިވަރުތައް ރާވައި  ގައިފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނު )ހ(  .15

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަލާމަތާިއ 
ލަތެއް މެދުވެރިވާ ހާތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް އެނގޭ އަދި ކުއްލި ކައުރައް
ދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، ސަލާމަތާިއ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚި ދު އެހިނ
ގޮތް އަންގައިދިނުމުގެ ހުނަރާއި ތަމްރީުނ  ކުރަންވީ ތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަންއުކަރައް

ކަށަވަރުކުރަްނ  ލިބިފައިވާ މީހުންަކން ފަތުރުވެިރކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތުން
މޫދު ކުޅިވަރުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ، ވާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން

ޭބސިކް ފަސްޓްއެއިޑް އަދި ރެސްކިއު ކޯހެއް  ކޮންމެ އިންސްޓްރަކްޓަރަކީ
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަންވެސް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

 
ަތމްރީނު ހިންގުމުގެ އެ ނުވަތަ މުގެ ހުއްދަ މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނު )ށ(  

ށްދޭ ނުވަަތ ހުއްދަ، ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ ފަާރތުން ހޯދައިގެްނ، މޫދުކުޅިވަރު ދަސްކޮ
ތަމްރީނުކޮށްދޭ ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ފާހެއް 

ތަްއ ޠުމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފަިއވާ،  ޝަރު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ މި 
 ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

 
މޫދު ކުިޅވަރު ިހންގާ 

ފަރާތްތަކުން ަސމާލުވާްނޖެހޭ 
 ކަންތައްަތއް 

ގޮތުެގ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަކުން ހިންާގ މޫދު ކުޅިވަރު ހިންގުމުގައި ތިރީގައިވާ   .16
 .ވާނެއެވެ ކުރަން މަތިން ޢަމަލު

 
ގޮތުން ސަލާަމީތ ހަރަކާތަކާ ގުޅޭ މޫދުކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ )ހ(   

 ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިްނނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 
 

ތަކެިތ  ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުން އެ އެ ،އާލާތްތައްރާ މޫދުކުޅިވަރުތަކުގައި ބޭނުންކު )ށ(  
ތަކެތި ބޭނުން  ކޮށްގެން  ފައިވާ ގޮތްނޫން ގޮތަކަށް އެޅައިބޭނުންކުރަން ކަނޑައަ
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 ނުވާނެއެވެ.
އެވަގުުތ  ،ޫމސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަކަށް ބަަލއިގެން ،ފަރާތުން ދުކުޅިވަރު ހިންގާމޫ )ނ(  

 ންވާނެއެވެ.އަޅަތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ކައުލަތާ އެކަށީގެންވާ ރައްހާއޮތް މޫސުމީ 
 

 ލޫމާތު، މޫދު ކުޅިވަރެއްގައި ޢުދުވަހެއްގެ މޫސުމާބެހޭ މަ އެ ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް )ރ(  
 ރިވާ ބައިވެރިންަނށް ދޭންވާނެއެވެ.ދުވަހު ބައިވެ އެ
 

ކުޅިވަރު ސެންޓަރާ  މޫދުކުޅިވަރެއް ހިންގާ ވަގުތުގައި އިންސްޓްރަކްޓަރާއި މޫދު )ބ(  
ލަތެއް އިންސްޓްަރކްޓަރުގެ އަތުގައި ސީކުރެވޭެނ މުާއސަލާތީ ވަ ދެމެދު މުޢާމަލާތު

 ްނވާނެއެވެ.ަފދަ ތައްޔާރީ ހާލަތެއްގައި އޮންނަ ނުވަތަ އޭނާއަށް ޭބނުންކުރެވޭ
 

މޫދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ބައިވެރިވާ ފަތުރުވެރިންނަކީ ފަތަން ދަްނނަ ީމހުންކަން ނުވަަތ  )ޅ(   
ފަތަން ނުަދންނަ މޫދު ކުިޅވަރުގެ ތެރެއިން  ާވނެެއވެ. ންކުރަ ނޫންކަން ޔަޤީން

ލައިފް ޖެކެްޓ  ،ބައިވެރިވާނަމަފަތުރުވެރިޔަކު ނޫން ކުޅިވަރެއްގައި  ގޑައިވިން
 ،ބައިވެރިވާނަމަޑައިވިންގގައި ފަތަން ނުަދންނަ ފަތުރުވެރިޔަކު ން ވާނެއެވެ. އަޅުވަ

 ވާނެެއވެ. ންކުރަ ބޯޔަންސީ ކޮންޓްރޯލް ޑިވައިސް )ބީ.ސީ.ޑީ( ބޭނުން
 

މޫދުުކޅިަވރުގެ ބަިއވެިރންގެ 
 މަޢުލޫމާތު 

ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަުނން ރާވައިގެން ހިންގާ ޫމދު ކުޅިވަރު  .17
 ތަަނކުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  ފަތުރުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު އެ

 
މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢަމޫދުކުޅިވަރު ހިންގާ ތަނެއްގައި ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ   .18 އިަމރޖެްނސީ ޕްލޭން 

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ލައި ވައިއެކުލަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތުން ،ޕްލޭނެއް
 

 ވަނަ ބާބު ހަ
 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

 
 ސެކިުއރިޓީ ނިޒާމު

 ލުން ަވއިއެކުލަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނެއްގެ  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(   .19

ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ
ރވިސްއިން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކަށައެޅޭ ސެކިއުރިޓީ ސަ

 ވާނެއެވެ. ހުންަނންކޮށްފައި  ނިޒާމެއް ޤާއިމު
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމަކީ ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް  )ށ(   
ނިޒާމެއްކަން ފައިވާ ވައިލައިސަރވިސްއިން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަށް އެކުލަ

 ،)އެކެއް( ފަހަރު 1)ދޭއް( އަހަުރން  2ޮކންެމ  ،ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން
މާއެކު މިނިސްޓްރީން ބަލަިއ ކަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެހިތެރި
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 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ސެކިުއރިޓީ ޕްލޭން 
 ލުން ަވއިއެކުލަ

ޓިންގ ލަިއސަންސް ހޯދުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނަށް އޮޕަރޭ )ހ(   .20
ސީލު ޕްލޭނެްއ ފުތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ތަ އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފައިތައްޔާރުކޮށް
 

 ލަންވާީނ ވައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭން އެކުލަ )ށ(  
 ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު  1ދުވަލު ދުގެ ޖައިމި ގަވާ
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކާ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ށްގައިޑްލައިނަ ހެދުމުގެ

ތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެްނ ކައުއެ ަތެނއްގައި ރައް، މަޝްވަރާކޮށްގެން
 ހުންނަންޖެހޭ ބައިތައް ހިމަނައިެގންނެވެ. 

 
ލާ ސެކިއުރިޓީ ަވއި )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަމި މާއްދާގެ )ނ(  

ތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ބައިތަްއ ކައުތަނެއްގައި ރައް  ކީ އެޕްލޭނަ
 ފައިވާ ޕްލޭނެއްކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުްނ ވައިލައިމަނައިގެން އެކުލަހި

ޔަފާރި ހިންގާ ތަނަކުްނ މިނިސްޓްރީއަށް ކިއުރިޓީ ޕްލޭން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިއެ ސެ
ތެރޭގައި އެ ޕްލޭން މޯލްޑިވްސް  ހުގެދުވަ)ިދހައެއް(  10ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

ންވާނެއެވެ. އަިދ އެ ސެކިއުރިޓީ ފޮނުވަޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މިނިސްޓްރީން 
ދުވަހުެގ )ދިހައެއް(  10ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބޭތާ މޯލްޑިވް ،ޕްލޭން
ކަނޑައަޅާ އިން ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއެ ޕްލޭނާ ގުޅިގެްނ މޯ ،އިތެރޭގަ
 ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ގެ މަތިންގޮތެއް

 
އް ގެންނަްނ ޙެލާޞްމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭނަށް އި  މި )ރ(   

ނިސްޓްރީއަށް ޕްލޭން ހުށަހަޅާ މި ،ސީލުފުގެ ތަޙުލާ ޞްގެންނަންޖެހޭ އި ،ޖެހޭނަމަ
 ށްޕްލޭން ހުށަހެޅި ފަރާތަ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ތިރީސް(  30ދުވަހުން ފެށިގެން 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން އެކަން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިެގްނ 
ކުރުމަށްފަުހ މިނިސްޓްރީއަްށ  ޙުލާޞްދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ ޕްލޭން އި)ތިރީސް(  30

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ )ތިރީސް(  30ޕްލޭން ކުރި  ޙުލާޞް ހަޅަންާވނެއެވެ. އިއަލުން ހުށަ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިްނ  26ދުގެ ގަވާއިިމ  ،ފައި ނުވާނަމަޅައިހުށަހަ

 އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
 

ސެކިުއރިޓީގެ ކަންކަން 
 ރޭވުން 

ކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ރާވައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިްނގާ ތަންަތނުގެ ސެ )ހ(   .21
 ތަނެއްގެ މެނޭޖްމަްނޓުން ކަނޑައަޅާ ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖަރެވެ. ހިންގާނީ އެ
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އިމާރާތެއް  އައުތަންަތނުގެ އެއްވެްސ ކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުަމށް ބިނާ )ށ(  
 ނުވަތަ އިމާރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ސެކިއުރިޓީ ންވާނީއަޅަ

 މެނޭޖަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންެނވެ. 
 

ސެކިުއރިޓީ މެނޭަޖރުގެ 
 ޒިންމާ 

ސެކިއުރިޓީ ެމނޭޖަރުގެ ޒިންމާތައް ތިރީގަިއ ތަންތަނުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ   .22
 ވަނީއެވެ. މިބަޔާންކޮށްފައި 

 
ނިގަނުޑ ތަނެއްގެ ަސލާމަތީ އޮ ށް ބިނާކޮށް އެތަނެއްގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަ އެ )ހ(  

 ނުވަތަ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން؛
 

  އެ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުން؛، ފާސްކުރުމުގެ ނިޒާމް ތައްޔާރުކޮށް ލައިތަނެއް ބަ އެ )ށ(  
 

ތަނަކަށް ލިބޭ ޓެރަރިސްޓް އިންޒާރުތަކާއި ލިބިދާނެ ނުވަތަ ލިބޭ ޓެރެރިސްްޓ  އެ )ނ(  
ތައް ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ންހަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާެނ ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭ

އެ ނިޒާްމ ، ަލއިވައިއިދާރާގެ މަޝްވަރާއާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެކުލަ
  ދެމެހެއްޓުން؛

 
ކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓީ ތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު އެ )ރ(   

 ަފރާތްތަކަށް ދިނުްނ؛ ޑީބްރީފިންގ އެ އާއިބްރީފިންގ
 

ވާއިދުން ހުރިހާ ސަލާމަީތ ގަނެއްގެ މެނޭޖްމަްނޓުން ަކނޑައަޅާ އުސޫލުން ތަ އެ )ބ(  
 ކުރުން؛ ޢާޕްލޭންތައް މުޠާލި

 
އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް، ކައުންޓަރ  އާއިތަނެއްގެ އެކްސްޓީރިއަރ ސެކިއުރިޓީ އެ )ޅ(   

 ޓެރެރިޒަމްގެ ވިސްނުމުގައި ރޭވުން؛ 
 

ސް ޒަފުންނަށް ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައް އެ )ކ(   
 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން؛ 

 
ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ހަމަލަޔަކުން ތަނަކަށް ދިމާވެދާނެ ޓްރަރިސްޓް  އެ )އ(   

 މާއި، ލުވައިތެރިވުމަށް އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭްނ އެކުލަކައުއްޙާލަތަކުން ރައެހެން 
ރި ލުވެހުމުވައްޒަފުން އަ އިއެންމެހަ ސައްކަތްކުރާމަ  ތަނުގައި އެ ޕްލޭންތަކަށް އެ

 ކުރުވުން؛
 

ލަތަށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރީ އެކިއެކި ހާދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  )ވ(  
ލަތްތަކާ ގުޭޅ ހާޖެންސީ އެކިއެކި އިމަރލަތުގައި ިތބޭކަން ކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން ހާ
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  އަދި؛ ރިލް ހިންގުންޑް
 

ލަންޖެޭހ ވައިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުްނ އެކުލަ 11މި ގަވާއިދުގެ  )މ(  
 ލުން.ވައިތައް އެކުލަ.އެސް.އޯ.ޕީ

 
ސެކިުއރިޓީ  ބަލަހައްޓާނެ 

ތަންތަން  ޞައް ޚާ
 ކަނޑަެއޅުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ޚާއްޞަ ތަނެއްގައި  )ހ(  .23
 ކުރަން ޓަކައި ނިޒާމެްއ ޤާއިމުށްރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަ ސެކިއުނުވަތަ ތަްނތަނުގައި 

 ވާނެއެވެ. 
 

ގޮތުގެ މަތިން ފަތުރުެވރިކަމުގެ ވިޔަފާރި  ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
ތަން ނުަވތަ ަތންތަްނ ކަނޑައަޅަންވާީނ  ޞަހިންގާ ތަނަުކން ކަނޑައަޅަންޖެޭހ ޚާއް

 މަޝްވަރާއާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.  ގެކުސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަ
 

ފިޒިކަލް ސެކިއުރިޓީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަންަނނިިވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ަތނެއްެގ   .24
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ފަރާތަކުން ޤާއިމު ފިޒިކަލް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް އެ

 
ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުަމށް ސެކިއުރިީޓ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ޕޮއިންޓު )ހ(  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން؛
 

އެތަނަކަްށ  ނާއި،ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނާިއ، ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން  އެ )ށ(  
އެހެން މީހުންނަށް ފާސްދޫުކރުމުގެ ނިޒާމެއް ފަތުރުވެރިން ނޫން ޒިޔާރަތްކުރާ 

 މްކުރުން؛ ޤާއި
 

 އަދި  ކޮންޓްރޯލްކުރުން؛ ގޕާކިން ކާއިޓްރެފި )ނ(   
 

 ،ގަޅު ކުރުމާއިނއިމާރާތްތަކާ ގެސްޓް ރޫމްތަކުގެ ދޮރާއި ކުޑަދޮރުގެ ފެންވަރު ރަ )ރ(  
 .ތަޅުލެވޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 
ގައި ިދމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންުގމަށް ބިނާކުރެވޭ ތަންަތނު  .25 އިވެުކއޭޝަން ޕްލޭން 

 ހަދައި، ތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް ކައުއްލަތަކުން  ރައެންމެހައި ހާ
ކުރެވިފައި  އަހުލުވެރިއެ ޕްލޭނަށް މުވައްޒަފުން  އިތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަ އެ

ވުމުން އިވެކުއޭޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ތިރީަގއިވާ ކަންކަން ދިމާ
 ހުންނަންާވނެއެވެ.  ހަދައިފައި

 

 ތެރެއިން ނުރައްކަލެއް )ތްރެޓެއް( ގެ ޚަބަރު ލިބުމުން؛ ގެއްދުޙަތަނެއްގެ ސަރަ އެ )ހ(   
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ަވިކ ނުވަތަ ގޭ އެއްޗެއް އެފަދަ ތަަނކުން ފެނުމުން؛ )ޕޯސްޓަލް ޕެކޭޖެއް، ނގޮތްނޭ )ށ(   
 ނުވަތަ އެނޫން އެއްޗެއް ފެުނން( ، ނިސްބަތް ނުވާ ަދބަެހއްފަރާތަކަށް

 
ތަނެއްގެ  އެްއޗެއް އެއެހެން ގޭ ވެހިކަލެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ނގޮތްނޭ )ނ(   

 އަދި  ކައިރީގައި އޮތުމުން؛
 

 .ދިނުުމންސަލާމަތީ ޚިދުމަތަކުން  ،ލޫމާތުޢުއެއްވެސް ހާދިސާއެއްގެ މަ )ރ(   
 

 ވަނަ ބާބު ތް ހަ 
 ހެނިހެން އެ 

 
ގަާވިއދާ ޚިލާފުވާ 

 ފަރާތްތަކާެމދު ފިޔަަވޅުެއޅުން 
ގަވާއިދާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި )ހ(   .26

 ފަރާތެއް އެ ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ަބލައި އެ ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ވުރެ ބޮޑުނޫން )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް/100,000 -
 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
އަންނަިވ  ،ރިމަނާ ކަނަޑއަޅާނީމި މާއްދާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫ )ށ(  

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 

 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށް  -/10,000 ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   
 ނޫން އަދަދަކުން؛  ވުރެ ބޮޑު

 

ހާސް(  )ފަންސާސް -/50,000، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ދެވަނަ ފަަހރު  (2)   
 ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން؛ އަދި   ރުފިޔާއަށް

  

އަދި ތިންވަނަ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަްށ ، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ތިންވަނަ ފަހަރު  (3)   
އްކަ( )އެއްލަ  -/100,000 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  .ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން

 

އިވާ ަތންތަުންނ ފަށައިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގަން ފަރިރުވެތުފަށާިއރު ފަ މަލުކުރަންމި ގަވާއިދަށް ޢަ  .27 އިންިތޤާލީ ކަންކަން 
 އް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ)ހަ  6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ނެއްގައި ޤާއިމުކޮށް ނިންަމންވާނެއެވެ. ތަ އެ
 

ފައިވާ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ އާންމު ޅައިވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަ 10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(    
 ތައް؛ ލުއުސޫ
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 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއސް.އޯ.ޕީ.ތައް 11މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
 

؛ ެސކިއުރިޓީ ނިޒާމު ވާދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއް 19ގަވާއިދުގެ  މި )ނ(   
 އަދި 

 

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވެކުއޭޝަްނ ޕްލޭންތައް 25މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(   
 

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު  ގައިކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހި ސަރު ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  .28 ގަާވިއދަށް ޢަމަލު ކުރުން 
 ވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.ދު
 

 
 
 



 

 

 1ޖަދުވަލު 
 ހެދުމުގެ ގައިޑްލައިންު ންޓް ރިޕޯޓަސެކިއުރިޓީ އެސެސްމ

 

ނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭން ހެދުމުގެ ކުރިން، އެ ޕްލޭން ފައިވަނައިަހިމ ޖަދުވަލުގައި މި

ނެއްގެ ގޮތުން ައިޑައެޅުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގައިޑްލބިނާކުރާނެ އަސާސްތަކެއް ކަނ

ފައިވާ ނައިގައި ހިމަނުޖެހޭކަމަށް ފާހަގަވާ ކަންކަން ގައިޑްލައި ކުރަން ލާއިރު ރަނގަޅުވައިމި ރިޕޯޓު އެކުލަެ. ބަލަންވީ ކަންކަމެވ

 ވާނެއެވެ. ކަމަކާ ގުޅޭ ސުރުޚީގެ ދަށުން ހިމަނަން އެ
 
 

 ރަފުޢާތަ .1

 ފެއްރަޢާބެހޭ ތަ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓާ  1.1
 

 

 ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު ޕޮއިންޓުތައް .2
 

 މަސައްކަތް އިމާރާތުގައި ކުރާ  2.1
 ސެކިއުރިޓީގެ މިންވަރު  2.2
 ފައިވާނެ ކަންތައްތައްނައިއެސެސްމަންޓުގައި ހިމަ  2.3

 
 

 ދުޞަޤްމަ .3
ލާ ވައިތަނަކަށް އެކުލަ އެއީ ކޮން ،ލުމުގެ ބޭނުމާއިވައިޓް އެކުލައެސެސްމަންޓް ރިޕޯ) ސަދުޤްއެސެސްމަންޓުގެ މަ  3.1

 (ރިޕޯޓެއްކަން ބަޔާންކުރުން
 

 ބެލެވިފައިވާ ކަންތައްތައް .4
 

 

 މް މެޝަރސްަކައުންޓަރ ޓެރަރިޒ .1
 ތައް )ތްރެޓްސް(؛ކައުތަނަކަށް ހުރި ޓެރަރިސްޓް ނުރައް އެ  1.1
ކަން ޔަކަށްކޮން ބަ ކަމާއި، ކަކަށްދޭނީ ކޮން ކަންތައްތަލިބިަން ތެރިކކައުދިމާވެދާނެ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލަކުން ރައް  1.2

ނުރައްކަލުން މާޔަތްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ކަންކަން؛ މިގޮތުން ޙިކަލަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން އްނުރަ ކަނޑައެޅުމާއި، އެ

މާޔަތްިޙ ރވ ސްތަކެވެ.ިއަދި ސަދުމަތްތަކާއި މުހ ންމުިޚ ، އ ލޫާމތާިޢުމުހ ންމުިމަ، އ ހަރުމުދަލާ، އި މީހުންނާ ؛ތެރިކަން ދޭނީކައުރައް
ިމަ ިއާންމު ިތަުނގެ ިއ ސްކަންދޭނީ؛ ިނ ޒާްމތަކާއ ، އ ލޫމާތާޢުކުރުމުގައ  ިމުހ ންމު ިއާންމުކޮްށިި،ޚ ދުަމތްދެވޭ ޓެރެރ ސްޓުން
 ބޭނުންކޮްށފާނެިކަމަށްިލަފާކުރެވޭިޓާގެޓްތަކެވެ.

 .ައްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތކުޑަ ކައުޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައް 1.3
   

 ކޮންޑިޝަންސް ފިޒިކަލް .2
 (ޒްއިމާރާތް ހެދިފައިވާ ތަނާއި ސަރަހައްދު )ހުރި ވަލްނަރަބިލިޓީ 1.4
 ތަންތަން( )ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުން އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލަންޖެހޭ ތަންތަން އިމާރާތުގައިވާ މުހިންމު 1.5
 (ކަން ކުރެވެމުންދަނީ ކޮންކަމެއް ރިޓީގެ ގޮތުން)މިހާރު ސެކިއު ގޮތް މިހާރު ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ 1.6



 

 

 .ފިޒިކަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް 1.7
 

 ރސްޖަޕޮލިސީސް އެންޑް ޕްރޮސީ .3
ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހުރިތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބެލުން/ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް، ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން، 

ތޯ ރތައް ހުރިޖަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޢަިސާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ހާދިސާތަކުގައި ދުރަތީ ހާދޤުސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން، 

 .ނެތްތޯ ބެލުންނުވަތަ 
 

 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން .4
 ސީލުފުސެކިއުރިޓި އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް / ތަ،  ސެކިއުރިޓި އޮފިސަރުން ތިބިތޯ

 

 ރ ސެކިއުރިޓީޓަޕެރިމީ .5
 ހުރިގޮތް. ށްދޮރުތައް( މިވަގުތަ، ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ)ފެންސް، ގޭޓްސް،  ީޓއްދުގެ ސެކިއުރިޙަވަށައިގެންވާ ސަރަ

 

 އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް .6
އެކްސެސް  އްދުތައް،ޙަމަލުކުރާ ގޮތް، ވަނުން މަނާ ސަރަޢަކުތުމުގައި ނުފައިވާ ގޮތް، މީހުން ވަދެ ހަދައިގޭޓުތައް 

 ޖަރ ހެދިފައިވޭތޯީކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސ
 

 ކޮންޓްރޯލް ކީ .7
 ؛ގޮތް މަލުކުރާޢަގޮތް، ތަޅުދަނޑި ގެންގުޅުމުގައި  ަލަހައްޓާއް ބިތަތަޅުދަނޑ

 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ސެކިއުރިޓީ .8
ކެމެރާ އަނެއް ކެމެރާ އޯވަރލެޕްވޭތޯ އަދި  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވިފައިވޭތޯ، ހަރުކުރެވިފައިވާނަމަ އެއް 

 ކުރޭތޯ.ުމެރާތަކުން އިމާރާތުގެ މުހިންމު ތަންތަން ކަވަރލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އެއާ ފުށު އަރާތޯ، ހަރުކުރެވިފައިވާ ކެ
  

 ލޮކިންގ ސިސްޓަމް .9
ފައިވާ ތަޅުތަކަކީ ޑަބަލް ކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ ތަޅުތަކެއްތޯ، އިލެކްޓްރޯނިކް ލޮކިންގ ސިސްޓަމެއް ހުރޭތޯ، ހަރުކޮށްހަރު

 ލޮކް ކުރެވޭ ތަޅުތަކެއްތޯ.
 

 ސެކިއުރިޓީ ލައިޓިންގ .10
 ގެ ސަބަބުން ގފައިވާ ލައިޓިންކޮށްހަރު ފޯރާތޯ،ވަރަށް އަލި ިޓިންގ ސިސްޓަމުން އިމާރާތަށް އެކަށީގެންވާފައިވާ ލައކޮށްހަރު

 ގަޅު ލައިޓުތަކެއްތޯނރަގޮތުން ގެ ީސެކިއުރިޓކުރިމަތިވޭތޯ، ހުރަސްތަކެއް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ. އަށް 
 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް .11
އިމާރާތުގެ  އްޔާއިއިމާރާތުގަ ލަތެއްގައި،ހާޭ ޑނަލާތީ ވަސީލަތްތައް މެދުކެމުވާސ ފަދަމް ަނުވަތަ ޓޯކީ ސިސްޓ ނުމޯބައިލް ފޯ

 ދިނުމަށް ސްޕީކަރ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރެވި ބޭނުންކުރެވެމުންދޭތޯ  ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މެސެޖެއް
 ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރ .12

ށް ކޮކައުކޮށް ފުޓޭޖްތައް ރައްްއޮޕަރޭޓ ތަނުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ އެއާއި ޯއިމުކުރެވިފައިވޭތޤާސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރެއް 

ތަނުގައި  ،އާއިފައި ވޭތޯކޮށްއިމުޤާލޮކިންގ ސިސްޓަމެއް ީ ހައި ސެކިއުރިޓ ތަނުގައި އެ މާއި،ކަން ކަށަވަރުކުރުރކުރާަމޮނީޓ

 ބެލެހެއްޓޭތޯ  (ގެއްލޮ) މަޢުލޫމާތު ކުމެ އުޅޭ މީހުންގެނުތަނަށް ވަދެ  އެ ،އާއިސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ތިބޭތޯ
 

 އިމަރޖެންސީ ޕްލޭންތައް .13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޕްލޭންތަކާ އެ ހަދައި،ޖެންސީ ޕްލޭންތަކެއް ިމަރގޮތުން އެކިކަހަލަ އ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެފާނެ ހާދިސާތަކަށް ގައިހިނ 13.1

 ވޭތޯ.ބަހައްޓައިފައި ފެންނާނެހެން އެ ޕްލޭންތައް ކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަދެ  ކޮށް،މަލުޢައެއްގޮތަށް 
 އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް ހަދައި މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނެހެން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރުން؛ އިމަރޖެންސީ 13.2
ފައިވާ އަލިފާންނިވި ފުޅިތައް ނުވަތަ ފަޔަރ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މެއިންޓެއިން ކުރުން. އަދި މަހުންމަހަށް ކޮށްހަރު 13.3

 ކުރަންޖެހޭ އިންސްޕެކްޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުން؛
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 އެކްސިޑެންޓް/އިންސިޑެންޓް ފޯމު
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