
 

 

` 
 
 

 
 

ރި ިޒމގޅނ އޖގއި ޓ ހި ުދި ަ ހަ ްވ ާ ޭ ްު ު ޫރ ާރ ެ 
މ ދިނމބހ އިހިނގމގ ޚި ރ ރ ޭދ ާ ް ާެ ު ު ު ުް ތެ ަދ ު ަވަ ުޤވޢިދ ުތ ާ ަ 

 
 
 
 
 
 
 

ިޒމ އނޑ ސިވިލ އވިއޝނ ިސޓރީ އފ ޓ ްިމ ޭ ޭ ް ް ް ް ް ް ްަ ަެ ރޫ  ޮނ
އޖ، ާލެމ ހި ެދި ް ާރ  ެވ

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ރިސތ ުފި ް   ުހ
 
 

 
 1...............................................................................................................................ޤަވާޢިދު

 1...................................................................................................................................ނަން
 1...................................................................................................................................މާނަ

 2......................................................ހުއްދަ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހިންގުމުގެ ރާވައި ރުދަތު ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ
 2.............................................................................................................ޝަރުތު ހުއްދަދިނުމުގެ

 3......ދިނުން ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހިންގުމުގެ ވައިރާ ދަތުރު ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ ފަރާތްތަކަށް ބޭރު ރާއްޖެއިން
 4......................................................................................................................އާކުރުން ހުއްދަ

 5.....................ތައް މިންގަނޑު  ހުންނަންޖެހޭ ގިައއޮފީހު ޚިދުމަތްދޭ ދަތުރުރާވައިހިންގުމުގެ ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ
 6......................................................................................................ބަދަލުވުން އެޑްރެސް އޮފީސް

 6...................................................................................................................ބަދަލުކުރުން ނަން
 6................................................................................................................ބަދަލުކުރުން ޙިއްޞާ

 7................................................................................................ލިޔުންތައް ފޮނުވާ އެކިފަރާތްތަކަށް
 7.....................................................................................................އަންނަފަތުރުވެރިން ވަކިވަކިން

 8...............................................................................................................ވައުޗަރު ރިޒަވޭޝަން
 8............................................................................................................ކޮންފާރމްކުރުން ޓިކެޓް

 8........................................................................................................ލިސްޓް އަގު ޚިދުމަތްތަކުގެ
 9.......................................................................................................މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ޚިދުމަތްތަކާ
 9.........................................................................................................އެއްބަސްވުން ރިޒަވަޭޝން
 10..........................................................................................މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާ އިއެއަރޕޯޓުގަ

 10.........................................................................................ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން ދިނުމާއި ވަޒީފާ
 11.......................................................................................އިޚްތިޔާރު ބެލުމުގެ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ
 11.........................................................................................ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަ ކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ

 12.............................................................................................................ކުރުން ބާޠިލު ހުއްދަ
 13..........................................................................................................................1 ޖަދުވަލު

 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1 

 

  

 
c 

ޤާނޫނު ނަންބަރު (ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު ޢިދަވާޤަަމި  -1  ޤަވާޢިދު
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 33 އާއި  ވަނަ މާއްދ32ާގެ ) 2/99

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް ތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ ގޮމަތްދިނުމާބެހޭޚިދު

 .ދެކެވެޢިިވާޤަަ ހަދާފައިވާ އެވިއޭޝަނުން
  

 އި ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރުދިވެހިރާއްޖޭގަ"ދަށް ކިޔާނީ ޢިވާޤަމި  -2  ނަން
 .އެވެ"  ޭ ޤަަވާޢިިދުރާވައިހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ

  
އެޢިިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް , މި ޤަަވާޢިިދުގައި -3  މާނަ

 ހާ ހިނދަކު؛ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާ
  

ކަމަށް " ދުމަތްރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިިދަތުރުޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި "
ޙައްޖާއި ޢުމްރާވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ , ބުނެފައިއެވަނީ

ތަކުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ,  ފިޔަވައިތައް ދަތުރުންދާދިވެހިންގެ
އަދި މިނޫންވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަ , ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި

ވިޔަފާރީގެ , މީހުންގެ ދަތުރުމީހުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ 
 .ށެވެތަކަޚިދުމަތްދަތުރުގެ ލުން ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ދޭ ޞޫއު
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ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި 
 ދަތުރު ރާވައި

 ހިންގުމުގެ
  ހުއްދަ  މުގެދިނުޚިދުމަތް

 ދަތުރު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާފަަ 3މި ޤަވާއިދުގެ ) ހ( -4
ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 ހޯދުމަށް އެއް ދޫކުރާ ހުއްދަ އެކަމަށްއެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން
 .އެވެފަހު

 
މަށް އެދި ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަ ހޯދު) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް 
 .އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުންނެވެ ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ގައި 1އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ކޮޕީ އެއް މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (
  .)އެވަނީ އެވެ

  
  ހުއްދަދިނުމުގެ ޝަރުތު

  
  
  
  
  
  
  

ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ މި  މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ވަނަ) 4(ދުގެ މި ޤަަވާޢިި -5
ޤަަވާޢިިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ 

 . ފަރާތްތަކަށެވެ
  

, ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތެއްނަމަ )ހ(
ދުގައިވާ ޢިވާޤަައެކުންފުނީގެ ނުވަތަ އެވިޔަފާރި ޖަމާޢަތުގެ އަސާސީ 

 ރާވައި ދަތުރުޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤްމަ
  . ންހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހިމެނިފައިވު

  
ފައިވާ ކަނޑައެޅި ވަނަ މާއްދާގައި 10 މި ޤަަވާޢިދުގެ )ށ(

  .މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާ އޮފީހެއް ހުރުން
  
 އެތަނަކުން  ޚިދްމަތްތައްގެ ދަށުން ދެވޭމި ޤަވާޢިދު )ނ(

  .ލިބެންހުރުން
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ރާއްޖެއިން ބޭރު
 ޓޫރިޒަމާ ފަރާތްތަކަށް
 ދަތުރު ގުޅުންހުރި

 ހިންގުމުގެ އިރާވަ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

  ހުއްދަ ދިނުން

 އިދަތުރު ރާވަޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން) ހ( -6
  ހުއްދަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަދިނުމުގެެހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރައްޖޭން ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް 
ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ . ނުދެވޭނެއެވެ

ފަދަ ރޭޓަރުންނަށް، އެޕައަރ އޮތަ ޓުޓްރެވަލް އެޖެންސީ ތަކަށް ނުވަ
 ކަންތައްތައް ގެތަންތަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން

ންޓޭޓިވް އޮފީހެއް ޒެރެރެޕްއި އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަށްޓަކަބެެލެހެއްޓު
އިރު އަދި މިގޮތަށް އޮފީހެއް ހުޅުވާ. ރާއްޖޭގައި ހުޅުވިދާނެއެވެ

އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ހުއްދަ އެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް 
  . ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ

  
ވާ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި) ހ(މި މާއްދާގެ  ) ށ(  

ޕަރޭޓަރުން މިނިސްޓްރީ ރެވަލް އެޖެންސީ ނުވަތަ ޓްއަރ އޮބޭރުގެ ޓް
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް ގައި އެތަނެއް ރީ 

ޒަމް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިއަދި . ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ
ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފީހެއް  ރެސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް

އަށް އެދޭ އިރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 
  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޮޕްމަންޓް އެންޑް  )1( 

  .ޓްރޭޑުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން
  

ގާ  ހިން ކޮޕީއާއިގެެއަސާސީ ޤަވާޢިދުު ގެީކުންފުނީ) 2(
  .  ކޮޕީޤަވާޢިދުގެ
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ޕްރެޒެންޓޭޓިވް ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ރެ)ހ(ދާގެމި މާއް) ނ(
ދުގެ ޢިމި ޤަވާ ހުއްދަ ދޭއިރު އެފަދަ އޮފީހެއްގައި ގެއޮފީހެއް ހުޅުވުމު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ރ(އަދި ) ނ) (ށ) (ހ( މާއްދާގެ  ވަނ10ަ
  . މިންގަޑުތައް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ

  
    

 މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކީ  ވަނ4ަމިޤަަވާޢިިދުގެ  -7
ދަތުރުރާވައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި  މި ހުއްދަ . އަހަރުދުވަހެވ5ެ

ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަނުގައި ޢާާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަން 
 . ވާނެއެވެ

  
 1 ހަމަވުމުގެ ދަތުވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މުއް 7މިޤަވާޢިދުގެ  -8  ހުއްދަ އާކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ 4 މިޤަަވާޢިިދުގެ ،މަސްދުވަސް ކުރިން
  އަދި ކޮންމެ.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމިިނިސްޓްރީއަށް މަށް ހުއްދަ އައުކުރު

 އަހަރީ ކުންފުނީގެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަސް ހުސްވުމުގެ ކުރީން
 އޭވިއޭޝަނަށް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް

 ރިޕޯޓު ހުށަނާޅައިފިނަމަ އަހަރީމި . ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
 .އެކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ

   
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ރުފަށާއި މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުރަން -9  

ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ޓޫރިޒަމާ 
 ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާ ޅުންހުރި ދަތުރުގު

 6މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، ފަރާތްތަކުން
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް 

 .އެވެނެެވާފުރިހަމަކުރަން
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ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި 

ހިންގުމުގެ އިދަތުރުރާވަ
 އޮފީހުގައިދުމަތްދޭ ޚި

ހުންނަންޖެހޭ  
   ތައްމިންގަނޑު

, ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި  -10
 ސްއޮފީމި . ކުންނެވެއެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި އޮފީހަ

 . އަންނަނިވި މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ މަދުމިނުންނީހުންނަންވާ
  

އީމެއިލް ، ނަމްބަރަކާއިިފެކްސް /ނުފޯގުޅޭނެ ޓެލެއޮފީހާ   )ހ(
  .އެޑްރެހެއް އޮތުން

  
 ފެންނަގޮތަށް އެފަރާތުގެ ނަންބޯޑު އިއޮފީސް ހުންނަ ޢިިމާރާތުގަ)  ށ(

  .ހުރުން
  

ޢާންމުގޮތެއްގައި އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަގަޑިތައް މިނިސްޓްރީ   )ނ(
ކުގައި  އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަންގައި އެގަޑިތަމްއޮފް ޓޫރިޒަ

  .އޮފީސްހުޅުވާފަައި ބަހެއްޓުން
  

ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް، އޮފީހުގައި އޮފީސް ހުޅުވިފައިހުންނަ   )ރ(
 ގިރޭސިނއެންމެ ކުޑަމިނުން އިމުވައްޒަފަކު ހުރުމާއި، އެމުވައްޒަފަކީ 

މާއި، އަދި އެ މުވައްޒަފަކީ ވު އެނގޭމީހަކަށްބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވައިދެވޭފަދަ އެތަނުންދޭ ޚިދުމަތާއި 

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން މީހަކަށްވުމާއި، 
ކޮންމެވެސް އެއް ގަޑިއަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން 

  .ގަޑިއަކަށްވުން
  
ންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރާވައި ހި ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު )ބ(

ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ފައިސާއަށް ބި ލިމަތްޚިދުކަށް ފަރާތްތަ
  .ދިނުންރަސީދެއް 
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 ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ރި ދަތުރުޓޫރިޒަމާގުޅުންހު )ޅ(

, ލިބެންވާ ފައިސާއަކަށް އެދި އެހެންފަރާތަކަށް ފޮނުވާ އިންވޮއިސްއަކީ
  .ންއެއްޗަކަށް ވުފައިވާ ވަކިނަމޫނާއަކަށް ތައްޔާރުކޮށް

  
އޮފީސް އެޑްރެސް 

  ބަދަލުވުން
 ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު -10

 ދެވޭ އޮފީހުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެޑްރެސް ބަދަލުވާތާ
 ތެރޭގައި އެކަން  ދުވަހުގ3ެ ދުވަސްތައް ފިޔަވައިރަސްމީ ބަންދު

ލިޔުމަކުން  އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
 . އަންގަންވާނެެއެވެ

  
 ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު -11  ނަން ބަދަލުކުރުން

ނަންބަދަލުކުރާނަމަ، ބަދަލުކުރަން އެދޭ ނަމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ރަސްމީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހުއިކޮނޮމިކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ބަންދު
 އަންގައި އޮފީހުގެ ނަންބޯޑާއި ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް

 ދުވަހުގެތެރޭގައި 7ދުވަސްތައް ފިޔަވައި  ބަންދުހުއްދަ ރަސްމީ 
  .އެވެބަދަލުކުރަންވާނެ

  
 ދިނުމަށް ހުއްދަ ޚިދުމަތް ރާވައި ހިންގުމުގެ ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު -12  ންކުރު ބަދަލުޙިއްޞާ

ދީފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރާނަމަ ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރެއް 
  ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ބަދަލުވާނަމަބަދަލުވާނަމަ،

ކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އި
 3ދުވަސްތައް ފިޔަވައި  ބަންދު ރަސްމީ ޓްރޭޑުން ހުއްދަ ދޭތާ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް 
 .އޭވިއޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
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އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ
  ލިޔުންތައް

ގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ރާވައި ހްިނޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުުރ -13
, މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން އެކިފަރާތްފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ލިޔަންވާނީ

އަދި އެފަރާތަކުން ބޭރުކުރާ ހުރިހާ . އެފަރާތެއްގެ ލެޓަރހެޑްގަައެވެ
ލިޔުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުންް 

  .އިގެ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެދަދޫކުރާ ހުއްއެފަރާތަށް 
  

ވަކިވަކިން 
  އަންނަފަތުރުވެރިން

ފްރީ ( އަންނަފަތުރުވެރިން އެޑްވާންސް ބުކިންއެއް ނެތި ރާއްޖެ )ހ( -14
ޔޮޓް , ހޮޓެލް, ރިޒޯޓް) "ޓީ.އައި.އެފް " ޓްރެވަލަރއިންޑިވިޖުއަލް

ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް ފޮނުވާނަމަ މެރިނާ، 
މި . ވައުޗަރެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ޓީ.އައި.މީހަކަށް އެފް ކޮންމެ ދައެފަ

ތިރީގައިމިވާ މަލޫމާތުތައް , ވަކި ނަމޫނާއަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ,ވައުޗަރަކީ
 .އެކުލެވޭގޮތަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ

  
ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ  )1(

 ފެކްސް  ނަންބަރާއިލެފޯނުޓެހާއި ނަމާއި އެޑްރެ
 .ނަންބަރު

 . ނަންބަރުރިފަރަންސް )2(
 ގެސްޓް / މެރިނާ /ހޮޓެލް / ފޮނުވާ ރިޒޯޓް  )3(

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު/ ހައުސް 
 .ގެ ނަންތަނެއް

 .ވައުޗަރުން ފަތުރުވެރިޔާއަށް ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތް )4(
 .ފަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާއި ޤައުމު )5(
 .ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު )6(
 ޗެކްއިންކުރާ ތާރީޚް )7(
 .އާއި ދާތަންޗެކްއައުޓްކުރާ ތާރީޚް )8(
 ފްލައިޓްއާއިބެހޭ ތަފްޞީލް )9(
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ންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަންނަ އެއްވެސް .ޓީ.އައި.އެފް )ށ(  
އެފަދަ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ، ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން

ސާ ފައި  އެޑްވާންސަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް ހަމަނުޖެހެނީސް
 .ނަގައިގެންނުވާނެއެވެ

 
  

ރިޒަވޭޝަން ހަދާ ، ހަދައިފިނަމަަނެއް ރިޒަވޭޝަފަތުރުވެރިއަކަށް  -15  ޗަރުރިޒަވޭޝަން ވައު
ތަނަކަށް އޭނާ ދިއުމުގެ ކުރިން، އޭނާއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ން ވައުޗަރެއް ރިޒަވޭޝަަޚިދުމަތްތައް އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
. ޓީ.އައި.މި ވައުޗަރުގައި އެފް. ދޭންވާނެއެވެކަށް އެ ފަތުރުވެރިއަ
 . މަޢުލޫމާތު އެކުލެވެންވާނެއެވެކުރާ ހުރިހާހިމެނުން ލާޒިމް

  
ނުވަތަ ފަތުރުވެރި އެއްގެ އަތުން ރީކޮންފާރމް ކުރުމަށް ޓިކެޓް  -16  ރމްކުރުންކޮންފާޓިކެޓް 

އެކަން އެނގޭފަދަ ރަސީދެއް އޭނާއަށް , އަތުލަންވާނީޕާސްޕޯޓް 
ރާއްޖެއައި , މިރަސީދުގައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ނަމާއި. ފައެވެދޫކޮށް

ދުވަހާއި ފުރާދުވަސް އަދި ފްލައިޓް ނަމްބަރު އެގެން 
މި ރަސީދަކީ ވަކި ނަމޫނާއަކަށް ތައްޔާރުކޮށް . އޮންނަންވާނެއެވެ

ފަތުރުވެރިއެއްގެއަތުން  .ޗާޕުކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ
މީހަކު ފުރަން ވައިގެބަނދަރަށް އަންނައިރު  އެޓިކެޓް އަތުލައިފިނަމަ 

އޭނާއަށް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް އެޓިކެޓް ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން 
 .ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު 

  ލިސްޓް
ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރުޓޫ -17

ގެސްޓްހައުސް އަދި ފަތުރުވެރިން ޔޮޓްމެރިނާ، , ޓެލްހޮ, ރިޒޯޓް, ވިއްކާ
 އަގުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ދުމަތްތަކުގެޚިި ބައިތިއްބާ އުޅަނދުފަހަރުގެ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން , އެގޭނެ ލިސްޓެއް
ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި  ބަލަންބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފެންނާނެގޮތަށް
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 އިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އޮފީހުގަ ހިންގުވައިާރދަތުރު
 . އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 

  މަޢުލޫމާތު
ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު )ހ( -18

 ތައްޔާރު ލިޔުމެއްފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މާތަކީ ތެދު ލޫޢްޝާއިޢުކުރާ މަލިޔުމުގައި މި . ކުރަންވާނެއެވެ

 އިތުރުން ވެބްސައިޓްގައި މި ލިޔުމުގެ. ލޫމާތުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެޢުމަ
 . ތެދު މައުލޫމާތުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ ވެސްލޫމާތަކީޢުުހިމަނާ މަ

  
ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  ންހުރި ދަތުރުޓޫރިޒަމާގުޅު )ށ(   

  ޚިދުމަތް އެތަކީފަރާތަކުން ފަތުރުވެރިޔަކަށް ވިއްކާ ޚިދްމަ
 ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ދަތުރު,  ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދޭފަރާތަކުން އެޚިދުމަތް
  .ޚިދުމަތަކަށް ވާންވާނެއެވެލިބިފައިވާ ރާވައި ހިންގާ ފަރާތަށް 

  
ރިޒަވޭޝަން 
  އެއްބަސްވުން

  
  
  
  
  
  
  
  

ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު )ހ( -19
ނުވަތަ ،  ގެސްޓްހައުސް ޔޮޓްމެރީނާ،,ހޮޓާ, ފަރާތަކުން ރިޒޯޓް

 ތަކާ ގުޅޭ ރިޒަވޭޝަނެއް ހަދާނަމައުޅަނދަކުންދޭ ޚިދްމަޓޫރިސްޓް 
ރިޒަވޭޝަން ހަދައިދެވޭ ފަރާތާއެކު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު 

 .އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ
 

 .ރިޒަވޭޝަން ކޮންފާރމް ކުރާނެގޮތް) ހ(
 .ފައިސާ ދައްކާނެގޮތާއި މުއްދަތު) ށ(
  .ކެންސަލްކުރެވޭނެ ގޮތާއި މުއްދަތު) ނ(
ރިޒަވޭޝަން ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ބާތިލް ކޮށްފިނަމަ ) ރ(

  .ހަދާނެގޮތް
  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޒަވޭޝަނެއް )ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(
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 އެއްބަސްވެފައިވާގޮތް ނޫން ގޮތަކްަށކޮންފާމް ކުރުމަށްފަހު،
ކަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ކެންސަލްވެގެން ޓޫރިސްޓަ ރިޒަވޭޝަނެއް

ދަތިތަކެއްގެ ޒިންމާ ރިޒަވޭޝަން ކޮންފާމްކޮށްދޭ ފަރާތަކުން 
  . ނަގަންވާނެއެވެ

  
އެއަރޕޯޓުގައި 
  އްޒަފުންބައިތިއްބާ މުވަ

ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން  ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު )ހ( -20
ބަހުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އިނގިރޭސި ކީށް ފޮނުވާ މީހުންނައެއާޕޯޓަ

 .ންވާނެއެވެވާ ދަންނަ މީހުންނަށް ންވާހަކަދައްކަ
  

ރާއްޖެއަންނަ ފަތުރުވެރިންނާބެހޭ ވިޔަފާރިހޯދުމަށް އެއާޕޯޓްގައި ) ށ(  
. އުޅޭެމީހުން ތިބެންވާނީ އެކަށީގެންވާ އަދި ސާފުތާހިރު ހެދުމެއްގައެވެ

 ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރިމިފަދަ މީހުންއަތުގައި އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރާ 
ރާވައި ހިންގާފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑެއް  ދަތުރު

ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ގައި އެމީހެއްގެ ނަމާއި މި ކާޑު. އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ
ގެ ނަމާއި ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތު ދަތުރު

ކު މިކާޑު ދީފައިވާ މީހަ. ކާޑަކަށް ވާންވާނެއެވެތަފްސީލުހިމެނިފައިވާ 
 .ކާޑު ބާޠިލް ކުރަންވާނެއެވެވަކިކޮށްފިނަމަ އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއިން 

  
ވަޒީފާ ދިނުމާއި 

   ވަކިކުރުންވަޒީފާއިން 
ނަކުން ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަ ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު -21

 ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒިފާއާބެހޭ ހުރިހާކަންތައްތަކާއި، އެފަދަ ތަނެއްގައި
ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ ނުވަތަ  މުން ގެންދާ މުވައްޒަފަކުމަސައްކަތްކުރަ

 ދޭރެތެރޭ ޢަމަލުކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ ވަކިކުރާނަމަ އެމުވައްޒަފަކާ
އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއީމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާާއާ ބެހޭ "ސެކިއުރިޓީއިން ހައްދަވާފައިވާ 
  . ވެގެ މަތިންނެުގޮތު  އެއްގޮތްވާ"ޤަވާޢިދާ
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ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
  ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  
  
 
 
  

 ކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ
  ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން

ރާވައި ހިންގުމުގެ  ދަތުުރޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރިދުގެ ދަށުންޢިިވާޤަަމި -22
ޚިދުމަތް ދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ހުއްދަދީފައިވާ ތަންތަނުން

ޓޫރިޒަމް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ) 99/2ނު ނަންބަރު ޤާނޫ(ޤާނޫނު 
 އިވާ މިންގަނޑުތަކާއި މި ކަނޑައަޅާފަ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުންއެންޑް

  އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްޤަވާޢިދާ
  .ގެންވެއެވެއެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ލިބި

  
އި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރާވަ ތުރުދަޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ) ހ( -23

ޓޫރިޒަމް އެންޑް ތަނަކުން ދޭޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކަށްވުރެ  ންސިވިލް އޭޭވިއޭޝަނު

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  1,000,000.00  އެތަނެއް ,ދަށްވެއްޖެނަމަ
, ބަލައިކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް , ރިމަނާ ކުރުމާއިޖޫޢަދަދަކުން 

އެކަމެއް އިސްލާޙު ކުރަންދެން , އެތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 . ލިބިގެންވެއެވެއޭޭވިއޭޝަނަށް
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 މާއްދާއަކާ ގެ އެހެންޤަަވާޢިދުު ފިޔަވައި މި )ހ(ގެ މާއްދާމި) ށ(
ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން  ދަތުރުޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި 

ނުވަތަ މި ޤާވާއިދުގެ ދަށުން ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފީސް ހިންގުމުގެ 
 އެތަނެއް ,ޚިލާފުވެއްޖެނަމައިވާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިފަ
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖުރިމަނާ  100,000.00

ތިރީގައިމިވާ މުއްދަތު ,  އެތަނަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަރުމާއެކުކު
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 . ލިބިގެންވެއެވެސިވިލް އޭޭވިއޭޝަނަށް
 

 މަސްދުވަހާ 3 މަސްދުވަހާއި 1, ފުރަތަމަ ފަހަރު) 1(
 .ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
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  ބާޠިލު ކުރުންހުއްދަ 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ 6 މަސްދުވަހާއ3ި,ދެވަނަފަހަރު)2(
 .މުއްދަތަކަށް

 
 
 އަހަރުދުވަހުގެ 1 މަސްދުވަހާއި 6, ތިންވަނަފަހަރު) 3(

  .މުއްދަތަކަށް
  
  

 އެތަނަކަށް , ޚިލާފުވެއްޖެނަމަޤަވާޢިދާފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް  ތިން -24
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 އަދި . އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެޒަމްޓޫރި
 ނުވަތަ މިގޮތަށް ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އަލުން އެތަނަކަށް

 ހިމެނޭގޮތަށް އަލަށް އުފައްދާ ކުއެފަދަ ތަނެއްގައިވާ ޙިއްޞާދާރަ
 ދަތުރުރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި 

އެފަރާތެއްގެ ކަންތައްތައްް ,  އަހަރު ހަމަވުމުނ3ްްރެވޭނީ ހުއްދަ ދޫކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން އަލުން ޗެކް 

 ދާރުންކަމުގައި ތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ އެފަދަ .ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
  ދިމާވި ކަމެއް ހިނގި އިރު ޙިއްޞާާބެލެވޭނީ ހުއްދަ ބާތިލުކުރަން

 .ގައި ތިބި މީހުންނެވެދާރުންގެ ގޮތު
  

 ދުވަހުން 2006  ނޮވެމްބަރ30  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  ޤަވާޢިދަށްްމި -25  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
  .ފެށިގެންނެވެ
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