
ވިޮލއުމް: 40   އަދަދު: 75   ތީާރޚު:  16 ޖުމާދަލްއިާޚރާ 1432 - 19 މިެއ 2011  ބުރްާސފިަތ 

ާ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ތަފްާސިހާސބު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާބެހޭ ގަވިާއދު 

2011/R-19 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވާ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv
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ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ާ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ތަފްާސިހާސބު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވ

ު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާބެހޭ ގަވިާއދ

ތައްޔާރުކުރުމަށް  ތަފްާސިހާސބު  ފަތުރުވިެރކަމާބެހޭ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ގަވިާއދީަކ،  ިމ 

(ޤާނޫނު ޤާނޫނު  ޓިޫރޒަމާބެހޭ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ހޯދުމަށްޓަކިައ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ 

ނަންބަރު 2/99) ގ41ެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ގަވިާއދެކެވެ.

(ހ) .1 ތަޢާރަފިާއ ނަން

ތައްޔާރުކުރުމަށް  ތަފްާސިހާސބު  ޓިޫރޒަމާބެހޭ  ިކޔީާނ، ”ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ިމ ގަވިާއދަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާބެހޭ ގަވިާއދު“ އެވެ.

(ށ)

ތަފްާސިހާސބު  ގުޅުންހިުރ  ފަތުރުވިެރކަމާ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  މަޤަްޞދީަކ  ިމގަވިާއދުގެ 

ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދިައ ބޭނުންކުރުމަށް އޫުސލެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.

(ނ)

ިމގަވިާއދުގެ  ފަރާތްތަކަކުންވްެސ  ހިުރހާ  ިޚދުމަތްދޭ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ 

ކަނޑައިެޅފިައވާ  ކަނޑައިެޅފިައވާގޮތަށް،  ިމގަވިާއދުގިައ  މަޢުލޫމާތު،  ކަނޑައިެޅފިައވާ  ދަށުން 

މުއްދަތުތަކަށް ޓިޫރޒަމާ ބެހޭ ިމިންސޓީްރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.2 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

ިމިންސޓީްރއަށް  ބެހޭ  ޓިޫރޒަމާ  ތަންތަނުން  ިޚދުމަތްދޭ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ދަށުން  ިމގަވިާއދުގެ 

ގަވިާއދުން ހުށަހަޅަން ޖޭހޭ މަޢުލޫމާތިާއ، މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަނީްވ މުއްދަތު އިަދ ހުށަހަޅަނީްވ 

ގޮތުގެ ފޯމެޓްތައް ިމގަވިާއދުގެ ޖަދުވަލު 01 ގިައ ިހމިެނފިައވާނެއެވެ. 

.3 ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމަށް 

ު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތ

ިމިންސޓީްރއަށް  ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޓިޫރޒަމާ ބެހޭ  ިމގަވިާއދުގެ ދަށުން ފަތުރުވިެރކަމުގެ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ިމގަވިާއދުގިައ ބުނެފިައވާ މަޢުލޫމާތަށް އިުނިއތުރު ގެނައުމިާއ، މަޢުލޫމާތު 

ިމިންސޓީްރއަށް  ބެހޭ  ޓިޫރޒަމާ  ިއޚިްތޔާރު  ބަދަލުގެނައުމުގެ  މުއްދަތުތަކަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ިލިބގެން ވެއެވެ. ިމ މާއްދާގެ ދަށުން ގެނެވޭ ބަދަލު، ިމގަވިާއދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގިައ ބުނެފިައވާ 

ޖަދުވަލު 01 ގިައ ިހމަނިައ ގެޒެޓްކުރުމުން، ިމގަވިާއދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަށް 

ބަދަލުގެނެވީުނކަމުގިައ ބެލެވޭނެއެވެ.

.4 ހުށަހެޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަށް 

ް ބަދަލު ގެނައުނ
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ް އެއްކުރުމަށ ު ތަފްާސިހާސބ ް ިއދާރާތަކުނ ް އެހިެނހެނ ެ ަސރުކާރުގ ް އެކުލަވާލުމަކުނ ު ިމގަވިާއދ

ހިެދފިައވާ އެއްވްެސ ގަވިާއދަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

.5 އެހިެނހެން ެ ަސރުކާރުގ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ް ިއދާރާތަކަށ

ު މަޢުލޫމާތ

ެ ދެއަހަރުގ ް ްތައ ރެކޯޑ ެ މަޢުލޫމާތުތަކުގ ހުށަހެޅޭ ް ިމިންސޓީްރއަށ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ް ދަށުނ ެ ިމގަވިާއދުގ

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ތަނެއްގިައވްެސ ެ ކޮންމ ފޯރުކޮށްދޭ ް ިޚދުމަތ ެ ފަތުރުވިެރކަމުގ ް މުއްދަތަކަށ

ު ިމމަޢުލޫމާތ ް ފަރާތަކުނ ބަދަލިުވ އެ ހާލަތެއްގިައ ެ ބަދަލުވެއްޖ ް ވިެރފަރާތ ނުވަތަ ް ިހންގާފަރާތ

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ހޯދިައ

.6 ބެހެއްޓުން ް ރެކޯޑ

ވެއްޖެނަމަ ު ިޚލާފ ާ ިމގަވިައދ ް ތަންތަނުނ ިޚދުމަތްދޭ ެ ފަތުރުވިެރކަމުގ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ

ޓިޫރޒަމާބެހޭ ު ިއޚިުތޔާރ ެ ޢަމަލުކުރުމުގ މީަތން ެ ގޮތުގ ާ ބަޔާންކުރިެވފިައވ ިތީރގިައ

ިލިބގެންވެއެވެ. ް ިމިންސޓީްރއަށ

(ހ) .7 ިޚލާފުވުން ާ ގަވިާއދ

އެނދަކަށް  ެ ކޮންމ ކުރިެވފިައހިުރ ރިަޖްސޓީްރ ފަހަރު، އެތަނެއްގިައ ފުރަތަމަ

ް ޖިޫރމަނާކުރުނ ް މަގުނ ެ ރިުފޔާގ (ަސތޭކަ) 100/-

.i

އެނދަކަށް  ެ ކޮންމ ކުރިެވފިައހިުރ ރިަޖްސޓީްރ އެތަނެއްގިައ ފަހަރު،  ދެވަނަ 

ް ޖިޫރމަނާކުރުނ ް މަގުނ ެ ރިުފޔާގ ފަނާްސްސ) (ދިުއަސއްތަ 250/-

.ii

އެނދަކަށް  ެ ކޮންމ ކުރިެވފިައހިުރ ރިަޖްސޓީްރ ފަހަރު، އެތަނެއްގިައ ިތންވަނަ

ް ޖިޫރމަނާކުރުނ ް މަގުނ ެ ރިުފޔާގ (ފައަްސތޭކަ) 500/-

.iii

ާ ދޫކޮށްފިައވ ް ިހންގުމަށ ް އެތަނެއ ިޚލާފުވެއްޖެނަމަ ާ ިމގަވިާއދ ް ިއތުރަށ ެ ފަހަރަށްވުރ ިތން

ް ިމިންސޓީްރއަށ ބެހޭ ާ ޓިޫރޒަމ ު ިއޚިްތޔާރ ެ ިހފެހެއްޓުމުގ ް ވަގީުތގޮތުނ ހުއްދަ

 1000/- ް އެނދަކަށ ެ ކޮންމ ާ ކުރިެވފިައވ ރިެޖްސޓީްރ އެތަނެއްގިައ އިަދ ިލިބގެންވެއެވެ.

ކުރެވޭނެއެވެ. ޖިޫރމަނާ ް މަގުނ ެ ރިުފޔާގ (އެއްހްާސ)

(ށ)

ދޭހަ  ް ކަނޑައިެޅގެނ ް ގޮތަކަށ ް އެހެނ ް ގޮތުނ ާ ިހމިެނފިައވ ް ިޢބާރާތެއ އެ ިމގަވިާއދުގިައ، 

ނުވާނަމަ:

.8 ކުރުން މާނަ

ޓިޫރޒަމް، ް ިމިންސޓީްރ އޮފ އެވީަނ، ބުނެފިައ ކަމުގިައ ިމިންސޓީްރ“ ”ޓިޫރޒަމާބެހޭ 

ު ނަންބަރ (ޤާނޫނު ޤާނޫނު ޓިޫރޒަމާބެހޭ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ ނުވަތަ ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ

ާ ކުރިެވފިައވ ު ހަވާލ ް ިހންގުނ ް ކަންކަނ ޓިޫރޒަމާގުޅޭ އިެއރެއްގިައ ް ދަށުނ ގެ (2/99

ވުޒާރާއަށެވެ. ެ ަސރުކާރުގ

     

(ޤާނޫނު ޤާނޫނު ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ބުނެފިައ އެވީަނ، ް ކަމަށ ”ޓިޫރްސޓެއް“

ފަރާތްތަކަށެވެ. ާ ކުރިެވފިައވ މާނަ ް ކަމަށ ް ޓިޫރްސޓެއ ގިައ (2/99 ު ނަންބަރ

2/99 (ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ު ނަންބަރ ޤާނޫނު ބުނެފިައއެވީަނ، ް ކަމަށ ޤާނޫނު“ ”ޓިޫރޒަމާބެހޭ

އަށެވެ. ޤާނޫނު) ޓިޫރޒަމާބެހޭ
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ެ ޤާނޫނުގ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ތަންތަން“ ކަމަށް ބުނެފިައއެވީަނ ިޚދުމަތްދޭ ެ ”ފަތުރުވިެރކަމުގ

ިމިންސޓީްރގިައ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ް ކުރުމަށ ް މަަސއްކަތ ގުޅުންހިުރ ާ ފަތުރުވިެރކަމ ް ދަށުނ

ތަންތަނަށެވެ. ާ ރިަޖްސޓީްރކޮށްފިައވ

ާޝިއޢުކުރެވޭ ގެޒެޓުގިައ ެ ިދވިެހަސރުކާރުގ ު ިމގަވިާއދ ފަށީާނ، ް ޢަމަލުކުރަނ ް ިމގަވިާއދަށ

ފިެށގެން އެއްމްަސދުވްަސ ވުމަށްފަހުގައެވެ. ް ދުވަހުނ

.9 ފެށުން ް ޢަމަލުކުރަނ ް ގަވިާއދަށ
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ު މަޢުލޫމާތ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ް ިމިންސޓީްރއަށ ބެހޭ ާ ޓިޫރޒަމ – 01 ު ޖަދުވަލ

ުނަންބަރ މަޢުލޫމާތ ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުތަފީުސލ މުއްދަތ ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ފިެސިލީޓއަކުންވްެސ1. ެ ކޮންމ

ު އެނދ ފިެސިލީޓއެއްގިައ އެ

ެ ގޮތުގ ކުރެވުނު ް ބޭނުނ

ު މަޢުލޫމާތ

(WEEKLY OCCUPANCY 
REPORT) 

ޭ ގެންގުޅ ް ޕިާމޓ ް ވޯރކ ިމިރޕޯޓުގިައ

ހޭދަކުރަންދާ، ޗުއީްޓ ިބދީޭސންނިާއ،

ް ިހމިެނގެނ ު މަޢުލޫމާތ ެ ިދވީެހންގ

ެ ގޮތުގ ހުށަހަޅަނީްވ ް ިރޕޯޓ ނުވާނެއެވެ.

A-1 އިަދ A-2 ގިައ  ް ފޯމ ފޯމެޓް،

ިރޕޯޓް  ް އެއްގޮތަށ ާ A-1 އ އެވީަނއެވެ.

ހޮޓާތަކުންނެވެ. އިަދ ް ިރޒޯޓ ހުށަހަޅީާނ

ހުށަހަޅީާނ  ް ިރޕޯޓ ް އެއްގޮތަށ ާ A-2 އ

އިަދ ު އުޅަނދުފަހަރ ަސފީާރ

ގްެސޓްހައްުސތަކުންނެވެ.

 

ެ ހަފްތާއެއްގ ެ ކޮންމ ް ހޮޓާތަކުނ އިަދ ް ިރޒޯޓ

ކިުރން ެ ބަންދުވުމުގ އީޮފްސ ެ ހޯމަދުވަހުގ

ެ މަހުގ އިަދ ވާނެއެވެ. ް ހުށަހަޅަނ ް ިރޕޯޓ

އަންނަ ް ޖިެހގެނ ް ިރޕޯޓ ެ ހަފްތާގ ު ފަހ ެ އެންމ

ް ހުށަހަޅަނ ކިުރން ެ ދުވަހުގ ިތންވަނަ ެ މަހުގ

ވާނެއެވެ.

ް ގްެސޓ އިަދ ު އުޅަނދުފަހަރ ަސފީާރ

ެ ކޮންމ ހުށަހަޅީާނ ް ިމިރޕޯޓ ް ހައްުސތަކުނ

ެ ކޮންމ ް ިމގޮތުނ އެއްފަހަރުއެވެ. ު މަހަކ

ފިާއތުވިެދޔަ  ކިުރން ެ ދުވަހުގ 7 ވަނަ ެ މަހެއްގ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ް ިރޕޯޓ ެ މަހުގ

ފިެސިލީޓއަކުންވްެސ2. ެ ކޮންމ

ފަތުރުވިެރން ް ފިެސިލީޓއަކަށ އެ

އޮޕަރޭޓަރުންނިާއ ޓުއަރ ާ ފޮނުވ

ާ ިންސބަތްވ ފަތުރުވިެރން

ު މަޢުލޫމާތ ެ ޤައުމުތަކުގ

(MONTHLY TOURIST 

ARRIVALS BY TOUR 

OPERATOR AND 

NATIONALITY)

ް ފޯމ ފޯމެޓް، ެ ގޮތުގ ހުށަހަޅަނީްވ ް ިރޕޯޓ

ހުށަހަޅާ  ް ިމގޮތުނ އެވީަނއެވެ. B ގިައ

ޗުއީްޓ ފިެސިލީޓއެއްގިައ އެ ިރޕޯޓުގިައ

ެ ޓިޫރްސޓުންގ ާ ހިުރހ ާ ހޭދަކުރަންދ

ިހމަނަންވާނެއެވެ. ު މަޢުލޫމާތ

ކިުރން  ެ ވަނަދުވަހުގ  7 ެ މަހެއްގ ެ ކޮންމ

ް ހުށަހަޅަނ ް ިރޕޯޓ ެ މަހުގ ިދޔަ ެ ފިާއތުވ

ވާނެއެވެ.
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WEEKLY OCCUPANCYREPORT
1st Week

Date No.of PAX Occupied no. of Rooms
  Prepared by
  Name:
  Sign:
  Contact No:
  Email:
  Date:

WEEKLY OCCUPANCY REPORT
2nd Week

Date No.of PAX Occupied no. of Rooms
  Prepared by
  Name:
  Sign:
  Contact No:
  Email:
  Date:

WEEKLY OCCUPANCY REPORT
3rd Week

Date No.of PAX Occupied no. of Rooms
  Prepared by
  Name:
  Sign:
  Contact No:
  Email:
  Date:

WEEKLY OCCUPANCY REPORT
4th Week 

Date No.of PAX Occupied no. of Rooms
  Prepared by
  Name:
  Sign:
  Contact No:
  Email:
  Date:

WEEKLY OCCUPANCY REPORT
Last Week

Date No.of PAX Occupied no. of Rooms
  Prepared by
  Name:
  Sign:
  Contact No:

Email:
Date:

Statistics & Research Section
Ministry of Tourism, Arts & Culture
Email: stat@tourism.gov.mv
Tel:  332 3224   Fax: 332 2512Name of the Resort / Hotel -----------------------------------------------

Note: * This report should NOT include work permit holders and locals

Form A-1

mailto:stat@tourism.gov.mv
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Name of the Vessel / Guest House ----------------------------------------------------

MONTHLY OCCUPANCY REPORT
<insert month>

Date No.of PAX Occupied no. of Rooms / Cabins
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prepared by

Name:

Sign:

Contact No:

Email:

Date:

Note: * This report should NOT include work permit holders and locals

Form A-2
Statistics & Research Section
Ministry of Tourism, Arts & Culture
Email: stat@tourism.gov.mv
Tel:  332 3224   Fax: 332 2512

mailto:stat@tourism.gov.mv
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Name of the Establishment: -------------------------------------------------------------

MONTHLY REPORT ON ARRIVALS BY TOUR OPERATOR  & NATIONALITY
<insert month>

Tour Operator Name Nationality of the Tourist Number of Tourists

eg:      TUI / Germany German 500

 Italian 30

 French 100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Free Individual Traveler (F.I.T) British 20

 Chinese 600

 Maldivian 50

   

Total  1,300

Prepared by: …………………………….....….…………
Sign: …………………………………………..................
Contact No:…………………………………….........…….
Email:……………………………………...............…….
Date: …………………………………………………….

Form B
Statistics & Research Section
Ministry of Tourism, Arts & Culture
Email: stat@tourism.gov.mv
Tel:  332 3224   Fax: 332 2512

mailto:stat@tourism.gov.mv

