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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް

2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ހޯމަ    2015 އޮގަސްޓު   24  -  1436 ޛުލްޤަޢިދާ   9 ތާރީޚު:       247 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 

2015/R-162 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް

2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ 

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު )R-49/2013(  އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދާއި ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 1 ވަނަ އިޞްލާޙުގައި “ކޮޓަރި” ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއް “ކޮޓަރި . 1

ނުވަތަ ކެބިން” މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.. 2

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގައި ޓޫރިސްޓުން ބޭތިއްބުމަށް ވަކިވަކިން ކޮޓަރިހަދާފައި ނުވަތަ ކެބިން 

ހަދާފައި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  

)ހ(

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ކެބިންއެއްވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ ވަކިންނެވެ. )ށ(

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ކެބިންއެއްވެސް ހުންނަން ވާނީ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ވެންޓިލޭޓުކުރެވޭ 

ގޮތަށް ހެދިފައެވެ.

)ނ(

ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ކެބިންއެއް ހުންނަން 

ނޑުތަކަށް ހެދިފައެވެ. ވާނީ ތިރީގައި މިވާ ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސްއާއެކު ތިރީގައި މިވާ މިންގަ

)ރ(

ގިނަ  ކިތަންމެ  އުނދަގޫނުވާގޮތަށް  އުޅުމަށް  ހިނގާބިނގާވެ  އެކަށީގެންވާގޮތަށް 

ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. އެނދެއްވެސް 

.i

ކޮންމެ އެނދެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތުނި ނޫން، އިސްޕަންޖު ނުވަތަ ސްޕްރިންގ 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ ގޮދަޑިއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އަދި ކޮންމެ ގޮދަޑިއެއްގައި އޮންނަންވާނީ ބެޑްޝީޓު އަޅާފައެވެ. އެނދުމަތީގައި 

އަޅާފައި އޮންނަ ބެޑްޝީޓުގެ އިތުރުން ކޮންމެ އެނދަކަށް ގައިމަތީގައި އަޅާނެ

.ii
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ނޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ފޮތިގަ

ސްޕޮންޖް، ކަފަ ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން އެއްޗެއް އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ ފެންވަރު 

ރަނގަޅު ބާލީސް، ބާލީސް އުރައާއެކު ކޮންމެ ގެސްޓަކަށް 2 ބާލީހުގެ ނިސްބަތުން 

ކޮޓަރީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

.iii

ކޮންމެ  ރޑްރޯބް(  )ވޯ އަލަމާރި  ބަހައްޓާ  ހެދުން  ހުންނަ،  އެޅުވޭގޮތަށް  ނޑު  ކޮ

ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޑާއެކު،  ކޮ  2 އަޅުވާ  ހެދުން  ޓޫރިސްޓަކަށް 

.iv

ކޮޓަރިތެރެ ނުވަތަ ކެބިންތެރެ އެކަށީގެންވާވަރަށް އަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ 

ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

.v

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ނުވަތަ ކެބިންއެއްގައި ކަރަންޓު ނެގޭގޮތަށް ސޮކެޓް ސްވިޗް 

ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

.vi

ގެސްޓުން ތިބޭ ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ ކެބިންތައް ހުންނަން ވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

ނުކުރާނަމަ،  އެއަރކޮންޑިޝަން  ކެބިން  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ދައުރުވާގޮތަށެވެ.  ވައި 

ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލް ސްވިޗާއެކު ފަންކާ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

.vii

ކޮޓަރި ނުވަތަ ކެބިންގެ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ނިޝާން  އަންގައިދޭ  މަނާކަމެއްކަން  ކުރުމަކީ  އިސްތިޢުމާލު  ދުންފަތުގެ  އަދި 

ކޮޓަރީގައި ނުވަތަ ކެބިންގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

.viii

ކޮޓަރި، ކެބިން ނުވަތަ ފާޚާނާ ތެރޭގައި މަތިޖަހައި ލެއްޕޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ 

ނޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކުނި އަޅާ ވަށިގަ

.ix

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ނުވަތަ ކެބިންއެއްގައި ސާފު ބޯފެން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. .x

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ކެބިންއެއްގެ ތެރޭގައި އިމަރޖެންސީ ލައިޓަކާއި ޓޯޗެއް 

އޮންނަންވާނެއެވެ.

.xi

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތާއި އިމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި އުޅަނދު 

ޝިޕް  )އެބަންޑަން  ކުރާނެގޮތް  ކަންތައްތައް  ޖެހިއްޖެނަމަ  ފައިބަން  ދޫކޮށް 

ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ  ކޮންމެ  ލިޔެ  ބަހުން  ކުރެހުމާއެކު އިނގިރޭސި  ޕްރޮސީޖަރ( 

ކެބިންއެއްގެ ވަންނަ ދޮރުގެ އެތެރެ ފަރާތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

.xii

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން:. 3

ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުގައި ކޮންމެ 6 )ހައެއް( ގެސްޓަކަށް 
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