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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  4ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއން.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް ބާބެއް އިތުރުކުރުން. 32ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެވި -1

 

 ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުން 

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

 ހިންގުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، (ހ) .32-1

ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންުގމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޯމްސްޓޭގެ 

 ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގިދާނެއެވެ.

 ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ހޯމްސްޓޭގެ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން (ށ)  

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީ، 

އެ ފަދަ ތަންަތނުގައި ހުްނަނންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި، އެ ފަދަ ތަންަތނުން 

ތަންތަން ހިންގާީނ  ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ފަދަ

 މި ބާބުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

މި ބާބުގެ ޭބނުމަށް ހޯމްސްޭޓގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ޓޫރިސްޓް  (ނ)  

މީހުން ން ދިރިއުޅެމުންދާ އިާމރާތެއްގެ ގެސްޓްހައުސް ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ މީހު

 އަށެވެ.ދިރިއުޅެމުންދާ ޔުނިޓެއްގައި ހަދައިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

 ހިންުގމުގެ ުހއްދަ ޯހދުން 

ެގ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހަުއސް ހިންގުމުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯމްސްޓޭ (ހ) .32-2

(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  2014/18ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ
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 ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން ދިވެހި

ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ށ)  

(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަދށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  2014/18

ފާރިއެއްގައި ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވިޔަ ރީރަޖިސްޓަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްަތއް ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގަިއ 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ނ)  

ޒް އުސޫލުން ބޭނުންކޮށްެގން ދިވެިހ ވިޔަފާރިތަކުން ބްރޭންޑްތައް ފްރެންޗައި

 ހޯމްސްޓޭ ހިންގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސްެއއް

ހިންުގމުގެ ުހއްަދއަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 

ގެ ހުއްދައަށް އެދި ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުމު (ހ) .32-3

ތިރީގައިާވ ލިޔުންތައް  ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހަޅާއިރު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް  )1(   

 ؛އެދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރާ ފޯމު

ރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ހުއްދައަްށ އެދި ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫ )2(   

ހުށަހަޅާ ތަން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ 

ނުވަތަ ހުއްދައަްށ އެދި ހުަށހަޅާ ތަނަކީ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގަިއވާ ވަކި 

ގެ އެ ޔުނިޓުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތް އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް  ޔުނިޓެއްނަމަ 

 ؛ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ޕީކޮ

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  )3(   

ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ނަމަ، 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއި ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އިމާރާތް 

މިފަދަ  ؛ނުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންކުއްޔަށް ދި

އެ އިމާރާތެއްގައި ޫޓރިސްޓް        ،އެއްބަސްވުމެއްގައި

 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުން މަނާކުރާ މާއްދާއެއް ހިމަނައިފައި ނެތުން؛

 ؛ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ )4(   

ކިޔަން  ރަޖިސްޓަރީކުރާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަށްހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި  )5(   

އެޕްލިކޭޝަްނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ  ،ހުށަހަޅާ ނަމަކީ
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ގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި 

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމެއްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

ގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތު )6(   

       ރެކްޓަރުންގެހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެހައި ބައިވެރީންނާއި ޑި

 ؛ދުވަހުގެ ކުށުެގ ރިކޯޑު(ފަހެއް) އަހަރު 5

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް  )7(   

 .ރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުންއިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯ

ފަދަ ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމެއްގެ  ) ވަަނ ނަންބަރުގައިވ3ާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ދަށުން އެ ތަން ކުއްޔަްށ ހިފައިފައިވާ ފުރަތަމަ ފަރާތުން އެ ފަދަ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް އިތުރު ފަރާތަކަށް 

އެ ފަދައިން ޙައްޤުތައް  ،ނުވަތަ ުކއްޔަށް ދީފައިވާނަމަ ،ލުކޮށްފައިވާނަމަ ބަދަ

ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ކުްއޔަށް ދިނުމަށް ހަދައިފައިާވ އެއްބަސްވުން 

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ. މި ފަދައިން ިއތުރު ފަރާަތކަށް ޙައްޤުތައް 

ތާއި ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ވެރިފަރާ ގެރާތުއިމާ ،ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ،ބަދަލުކުރެވޭނީ

ހިފި ަފރާތާ ދެމެދު ހަދައިފައިވާ ުކލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެ ތަން ފުރަތަަމ ކުއްޔަށް

އެ ފަދައިން އިތުރު ފަރާތަކަށް ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުްނ 

 ނުވާނަމައެވެ. މަނާކޮށްފައި

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  ،ވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ނަކަލުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ނ)  

މިނިސްޓްރީްނ އެ ހުށަހެޅުން  ،ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން

 ބަލައިގަންަނންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ބެލުމަްށ  ،ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން (ރ)  

ނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަިދ މިނިސްޓްރީްނ މި ،އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު

       ،ހުްއދަ ދޫކުރެވޭނީ ،ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ބެލުމަށް އެދިފައިވާނަމަ

 ނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.މި ،އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު

 ގޮތުގައި ހޯްމސްޓޭގެ ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގެ އިތުރުން (ބ)  

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ،މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ބެލުމަށް އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

ހިންުގމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރުުމގެ 

 ތައް ޠުޝަރު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ  .32-4

 އަންނަނިވި ޝަރުުޠަތއް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ. ،ދޫކުރެވޭނީ

ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތައް  3-32މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  

 .ހުށަހަޅައިފައިވުން

ހޯމްސްޓޭގެ  ،މިނިސްޓްރީއން ނުވަތަ މިނިްސޓްރީން އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކުން  (ށ)  

   ،ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތް ބެލުމަށްފަހު 

 99/2އެ އިމާރާތަކީ ޓޫރިސްޓުން ޭބތިއްބުމަށް ޓަކައި ާޤނޫނު ަނންބަރު 

ގައި  6ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި

ފައިވާ މިންގަނޑަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއް ކަމުގައި ވުމާއި، އިކަނޑައަޅަ

ލިބެްނ  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންާގ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަކުން

ފަސޭހަތައް ކަމަށް މި ބާބުަގއި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި  ހުންނަންޖެޭހނެ

ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ލިބެންހުރި ތަނެްއ އި ކަނޑައަޅަމި ބާބުގައި

 .ކަމުގައި ވުން

މި ގަވާއިދުގެ  ،ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް އެދޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަކީ  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ  32-12

  .ކަށް ވުންސިޓީއެއްގައި ހަދައިފައިވާ ތަނަ

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް  (ރ)  

ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ އެ ޓެކުހެއް ނުވަތަ  ،ދައްކަންޖެހި

ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައި ވުން؛ އެގޮތުން، ހުއްަދ އެ ޓެކްސް ނުވަތަ އެ 

ރިން، ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ދިނުމުގެ ކު

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާ ޓެކުހެއް ނުވަަތ 

 ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ،ވޭތޯ ފައިސާއެއް

 މިނިސްޓްރީން ބަލަންާވނެއެވެ.

 99/2ޓްހައުސް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޤާނޫނު ަނންބަރު ޓޫރިސްޓް ގެސް (ބ)  

ވާ ރަޖިސްޓަރީ ފީ ދައްކައި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބުނެފައި

 ކުރުން.ޞްޚަލާ

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-176/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                345  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

7 

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

 ހިންުގމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރުން 

ގޮތަށް ހޯމްސްޓޭގެ ގޮުތގައި ޓޫރިސްޓް  ވަނަ މާްއދާގައިވާ 3-32މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .32-5

ވަނަ  4-32މި ގަވާއިުދގެ  ،ގެސްޓްހައުސްއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން

މިނިސްޓްރީން އެ ތަނަކަށް ހޯމްސްޓޭގެ  ،މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ

 ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 5މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކީ  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ނަމަވެްސ، ހޯމްސްޓޭެގ  (ނ)  

ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަާޅ 

މި ގަވާއިދުގެ  ،ރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ނަމަފަރާތަކީ ގޯއްޗާއި އިމާރާތުގެ ވެ 

 ބަރުގައި ބުެނފަިއވާ އެގްރީމަންޓް ) ވަނަ ނަނ3ްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 32-3

ަވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފަިއވާ އެގްރީމަންޓުެގ  3-32ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ 

ސްޓޭެގ ހޯމް ،(ފަހެްއ) އަހަރުުދވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ނަމަ  5މުއްދަތަކީ 

ގެ އެގްރީމަންޓުއެ  ،ދެވޭނީ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ

 ގޮތަށެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހަށްވުރެ ހުްއދައިގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުވާ

) ވަަނ  ނަްނބަރުގައި 6ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( 3-32މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

ޑު ސާފުކުރާއިރު ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރިކޯ ،ބުނެފައިވާ ފަދައިން

     ،ނަމައޮތްރެކްޓަރެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިއެއް ނުވަތަ ޑި

އެ ކުށަކީ ހޯމްސްޓޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރީންގެ ސަލާމަތާއި 

 ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާނެ ފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

 ހާލަތުގައި ހުއްދަ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

 ބަލައި ފާސްުކރުން 

ދީފައިާވ ޯހމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންާގ  މި ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެޭދ ތަންަތނާއި ހުއްދަ .32-6

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ނޯޓިހެްއ  24މަދުވެގެން  ،ތައްޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

ަބލައި ފާސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން  ،ދިނުމަށްފަހު

 އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

ހިންުގމަށް ދީަފއިވާ ުހއްދަ 

 ބާޠިލުކުރުން 

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައިާވ  (ހ) .32-7

ފަރާތަކުން އެ ތަނެއް ހިންގުްނ ހުއްޓައިލާން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، މި ގަވާއިދުގެ 

ދަށުން އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް 

 ޮކށްދިނުަމށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް  (ށ)  

       ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްަދ ބާޠިލުކޮށްިދނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 
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       ން ރަްސމީ ބަންދުނޫން އެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން ގިނަވެގެ

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް، ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް  7

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގާ ފަރާތަކީ ގޯއްޗާއި  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ  3-32މި ގަވާއިދުގެ  ،ރާތެއް ނަމައިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަ

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެގްރީމަންޓާ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 3(ހ) ގެ (

ހޯްމސްޓޭގެ ގޮތުގައި  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ އެގްރީމަންޓާ 32-3

ބާޠިލުކުރެޭވ  ރާތުން ޚިލާފުވެގެން އެގްރީމަްނޓްޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަ

    އެ އެގްރީމަންޓުެގ ދަށުން އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން  ،ހާލަތުގައި

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްްޓ ގެސްޓްހައުސް  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގތަށް

 ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުޮކށްދިނުަމށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

ގެ ދަށުން ހޯމްސްޓޭެގ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހަުއސް ހިންގުމުގެ މި ގަވާއިދު (ރ)  

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަާރތަކުން އެ ފަރާތަކަށް ލިިބފައިވާ ހުްއދައިގެ މުއްދަތު 

        ،ހަމަވުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ހުއްދަ ބާޠިލު ނުކުރާނަމަ

  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަިދ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިްނގާ ޓޫރިސްޓް 

ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތައް 

     ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ  43މި ގަވާއިދުގެ  ،ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ

 ދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.އެ ފަރާތްތަކާމެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  8-32މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން  ،ތެރޭގައި

   ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެުޅމާމެދު މިނިސްޓްރީން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން

 އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ާބޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގުމުެގ ހުއްދަދީފައިވާ ހޯމްސްޓޭއެއް ހިންގާ ފަރާތުެގ  (ޅ)  

ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިއެއް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ޖިނާއީ 

އީ ކުށަކީ ހޯމްސްޓޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އަިދ އެ ޖިނާ

ފަތުރުވެރީންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާނެ ފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް 

މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެ ހޯމްސްޓޭ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

 ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އި ިހންގާ ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގަ

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

ހިންުގމުގެ ުހއްަދިއގެ 

 މުްއދަތު އިުތރުކުރުން 

ދީފައިވާ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ (ހ) .32-8

ގެސްޓްހައުސްއަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް 

      ،ސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގަން ބޭނުންނަމަ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރި

(ތިރީސް)  30މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

   ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ) މި ގަވާއިދުގެ ދުވަހުގެ ކުރިން (ސަރުކާރު ބަންދު

ށް ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތަށް ހުއްދަ އައުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަ 32-3

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ޮގތަށް ހޯމްސްޓޭގެ ޮގތުގައި ިހންގާ ޓޫރިސްޓް  (ށ)  

ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުމަށް ހުްއދަ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ އިތުރުޮކށްދިނުމަށް އެިދ 

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  4-32މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  5-32ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ރިހަމަވާނަމަޝަރުޠުތައް ފު

ގޮތުގެ މަތީން އެ ތަން ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

 ހިންގާ ފަރާތް ބަދަލުުކރުން 

ގެ ޮގތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހއުސް ހިންގުމަށް ދީފައިާވ މި ބާބުގެ ދަުށން ހޯމްސްޓޭ .32-9

ވަނަ މާއްދާގަިއ  3-32މި ގަވާއިދުެގ  ،ހުއްދަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަްށ ބަދަލުކުރެވޭނީ

          ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން

 ،ިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއންމެހައި ަކންކަން ފުރިހަމަވުމާއެކުއެ ހުށަހެޅުމުގައި އެ މާއްދާގަ

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިްނގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ 

އެ ތަނަކާ ގުޅިގެން ަދއުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޓެކުހެްއ  ،ފަރާތުން

އެ ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި  ،ނަމައޮތް  ނުވަތަ ފައިސާއެއް

 ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ. 

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް 

ހިންގާ ިއމާާރތުގެ 

 ވެރިަފރާތް ަބދަލުވުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް  .32-10

ރާތުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއަށާއި އިމާ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ

ރަސްމީ  ،އެ ބަދަލެއް އަންނަތާ ،ޓަކައި ގެނައުމަށްއެ ބަދަލު ންސަށް ލައިސައޮޕަރޭޓިންގ 

ވަނަ މާއްދާގައި  3-32މި ގަވާއިދު  ،(ހަތެއް) ދުަވހުގެ ތެރޭގައި 7ބަންދުނޫން 

     ގެން މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ފައި ފުރިހަމަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯމު

 ގެންނަންވާނެއެވެ.އެ ބަދަލުތައް ންސަށް ންގ ލައިސައެ ތަނަކަށް ދީފައިވާ އޮޕަރޭޓި
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ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ 

ޓޫރިސްޓް 

ގެސްޓްަހއުްސއެްއަގއި 

ހުންނަންެޖހޭ 

، މިންަގނޑުތަާކއި

ވަސީލަތްތަާކއި، 

އި ލިބިދޭްނޖެހޭ ފަސޭހަތަކާ 

 ޚިުދމަތްތައް 

(އެކެއް)  1ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންާގ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި  (ހ) .32-11

ން ބޭތިއްބުމަްށ ފަތުރުވެރީ ،ހަމައަށް (ފަހެއް) ކޮޓަރިއާ 5ކޮޓަރިން ފެށިގެން 

 ވަކިވަކި ކޮޓަރި ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވަކި ޓްހައުސްގެ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ގެސް (ށ)  

 ހަމައެކަނި އެ ކޮޓަރިއަކުން ވަދެވޭ ގޮތަށް ފާޚާނާއެއް ހުންނަންވާެނއެވެ.

ންނަށް ާޚއްޞަކޮށްފައިވާ ންގާ ގެްސޓްހައުސްގައި ފަތުރުވެރީހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހި (ނ)  

 (ދޭއް) އެނދު ހުންނަންވާނެއެވެ. 2ކޮޓަރިއެއްގައި ނިދުމަށް 

)(ރ   މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އިތުރު އެނދެއް  

އެ އިންތިޒާމު  ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެއް އާއިލާއަކުން އެ ކޮޓަރި ބޭނުންކުރާނަމަ

 ހަމަޖެއްސުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ަފތުރުވެރިއަކަށް އެ ތަނެްއ  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ގެްސޓްހައުސްގައި ހުންނަ (ބ)  

        ހިންގާ ފަރާތަކަށާއި އެ ތަނެއްގެ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތަކާ

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ގުޅޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފައި  24

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން (ޅ)  

ގައި  6މި ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލު  ،ގެސްޓްހައުސް ހަދައިފައި ހުްނނަންވާނީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަްށވުރެ ދަށްނުވާ ގޮތަށެވެ.

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް

ހިންުގމުގެ ުހއްދަ ދޫކުެރވޭ 

 ރަށްތައް 

ހިންގުމުގެ  ގެ ދަށުން ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްމި ގަވާއިދު .32-12

އަންނަނިިވ  ،ފައި ހުންނަ ރަށުގައި ނުވަތަ ސިޓީގައިއިތަނެއް ހަދަ އެ ،ހުއްދަ ދެވޭނީ

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. ޝަރުޠުތައް

ސިލުން ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނުވަތަ ކައުން އެ (ހ)  

       ،މި ޑެސްކުންއަދި ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ޓޫރިޒަމް ޑެސްކެއް ހުރުން. 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ ދަށްނުވާ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 .ގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
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ޖަރއަކަށް ޓޫރިޒަމް ޑެސްކުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އައިލެންޑް ޖެނެރަލް މެނޭ (ށ)  

 .ވުން ފައިއިކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހަމަޖައްސަ

 ،ރަށުގައި ފަތުވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތާއި  (ނ)  

ފަތުރުވެރީން އާންމު ތަންތަނުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނުޑތައް ބަޔާންކޮށް 

ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ރަށުގަިއ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫ

 .ވައިލައިފައިވުންޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކައުންސިލުން އެކުލަ

އާންމުޮކށް ކައިބޮއި އުޅޭ  ،ރޯދަަމސްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،އެންމެ މަދުމިންވަރަކަށް (ރ)  

    ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކެއިންބުއިުމގެ ޚިދުމަތާއި ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

ންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަތައް އޮތް ފަރާތެއް މެދުެވރިކޮށް ރަށުްނ އެ ކަ

މި ކަން ކައުްނސިލުން ނުވަަތ  ހަމަޖެހިފައި ހުރުން. އަދިލިބޭނެ އިްނތިޒާމު 

 .ރުންޓޫރިޒަމް ޑެސްކުން ކަށަވަރުކު ގެރަށު

ގެ ޕްލޭނެއް އިމަޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ރަށުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތު (ބ)  

ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފައި އޮތުން. އަދި ވަކިވަކި ހޯމްސްޓޭތަކުްނ 

   އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ޢަަމލުކުރުމަށް ފަތުރުވެރީންނަށް ިއރުޝާދު ދޭނީ 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވުން. މި

ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސް

 ންގުން ހި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގުުމގެ ހުއްދަ ދެވޭ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންާގ  (ހ) .32-13

 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގަންވާނީ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް 

ޓޫރިޒަްމ  ،މި ގަވާއިދުގެ މި ާބބާއި ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނު) އާއި

ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަާކއި ގަވާއިދުތަކާ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ޢަމަލު

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ން އަތުން ފަުތރުވެރީ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޫޓރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއިން (ށ)  

ނަގައި ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ޤާޫނނުތަކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޓެކްސްތައް ދެއްކުމުގެ 

ތަނެްއ ހިންގުމަްށ މި ގަވާއިދުެގ  ރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެއިލްތިޒާމު އަދާކު

 ދަށުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެެވ.

މުވައްޒަފުން  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫިރސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުމަށް (ނ)  

     (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާިއ،  2/2008ޤާޫނނު ަނންަބރު  ،ގެންގުޅޭނަމަ

 ގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވ.އެ ޤާނޫނު
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  ހިންގާ ފަރާތްތަކުން  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް  (ރ)  

ނުަވތަ އެ ތަނެއްގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ،ތަނެއް ހިންގުމުގައި އެ

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށް

ތިބޭ ފަތުރުވެރީންގެ  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި  (ބ)  

(ފަހެްއ) އަހަރުދުވަހަްށވުރެ ކުރުނޫްނ  5 ،އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތުގެ ރިކޯޑު

 ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތުން ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ. އެ ،މުއްދަތަކަށް

 ؛ ފުރިހަމަ ނަންފަތުރުވެރިޔާގެ )1(   

 ؛ފަތުރުވެރިޔާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމު )2(   

ފަތުރުވެރިޔާގެ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު ނުވަތަ ދިވެއްސެއްނަމަ ދިވެހި  )3(   

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛

 ؛ތަނަށް ޗެކްއިން ކުރި ތާރީޚު އެ )4(   

 .ތަނުން ޗެކްއައުޓް ކުރި ތާރީޚު  އެ )5(   

ޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ ހޯމްސް

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހުއސްގެ

 ތަރު ބެލެެހއްޓުން ފުދަ

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ކޮންމެ  (ހ) .32-14

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްްޓރީން ބަލަހައްޓާ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ  ،ތަނެއް

 ތަރުގައި ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.ދަފު ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ

 އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ. ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ދަފުތަރުގައި (ށ)  

 ؛ތަނެއްގެ ނަން އެ )1(   

 ތަނެއް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ގޯީތގެ އެޑްރެސް؛ އެ )2(   

ންގައިދޭ ކާޑު ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަ )3(   

 ؛ނަންބަރު

 ؛ތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވިަފއިވާ ފަރާތް އެ )4(   

 ގެތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ އެ )5(   

 ނަންބަރު؛

 ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޚު؛ )6(   
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 ؛ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ަހމަވާ ތާރީޚު )7(   

 އެނދުގެ އަދަދު؛ ވިފައިވާ ކޮޓަރީގެ އަދަދާއި،ހުއްދަ ދެ )8(   

ތަނެއް ހިންގުމުެގ ހުއްަދ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ގުޅޭެނ ފޯނު  އެ )9(   

 ؛ނަންބަރާއި، އެ ފަރާތުގެ އީމެއިްލ އެޑްރެސް

 ތަނެއް ހިންގުަމށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު. މިނިސްޓްރީން އެ )10(   

ހިންގުމުގެ ހުއްަދ  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް (ނ)  

ނުވަަތ ހިންގުަމށް ދޫޮކށްފައިވާ ހުއްދައަކަށް ބަދަލުެގްނނަތާ ގިނަވެެގން  ،ދޫކުރާތާ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ  ،(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24

) ވަަނ 2(، ވަނަ ނަްނބަރާއި) 1މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( ،ވެބްސައިޓުގައި

) ވަަނ 6(، ) ަވނަ ނަްނބަރާއި 5(، ) ވަނަ ނަްނބަރާއ4ި(، ނަންބަރާއި

) ވަަނ 9(، ) ަވނަ ނަްނބަރާއި 8(، ) ވަނަ ނަްނބަރާއ7ި(، ނަންބަރާއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ) ވަނަ ނަންބަުރގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢ10ުނަންބަރާއި (

 ން.ރުއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުވަނަ މާ 44ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

)1-(ށ .44  ރީ ކުރެވޭ ގެސްޓްހައުސް" ކަމަށް ބުެނފަިއ "ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ 

ދިރިއުޅެމުންދާ ޔުނިޓެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ އިމާރާތެއްގެ މީހުން  ،އެވަނީ

 ސްއަށެވެ.ފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުހަދައި

 ން.ރުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކު 44ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

)1-(ނ .44  ާއންމު ދިރިއުޅުމުގެ  ،"މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

ންޓެއް ނުވަތަ ބޭނުމަށް ބޭުނންކުރަމުންދާ ގެއެއް ނުވަތަ ގެއެއްގެ ވަކި އެޕާޓްމަ

 އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ވަކި އެޕާޓްމަންޓަކަށެވެ.

 ޖަދުވަލު އިތުރުކުރުން. 2އަންަނނިވި ގޮތަްށ  ،ގެ ފަހަތަށް 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .4

 6ޖަދުވަލު 

 މު މިންގަނޑުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އާން  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ  .1

 

 (ފަހެއް) ކޮޓަރިއާ ދެމެދުގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. 5(އެކެއް) ކޮޓަރިއާއި  1 ،ގެ ގޮތުގައި ހުއްދަދެވޭނީހޯމްސްޓޭ  1.1

ތަޅުލެޭވ  ،ހިންގާ ގޯއްޗަށް ނުވަތަ އިމާރާތަށް ވަންނަން ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް 1.2

 ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކަށް ދޭްނވާނެއެވެ. ،ލެކްޓްރޯނިކް ކީއެ ދޮރެއްގެ ތަޅުދަނޑި ނުވަތަ އި ،ދޮރެއް ހުންނަނަމަ
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މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިތަކާއި ގެސްޓް ކޮޓަރިތައް ވަކިކުރަން  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫިރސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި 1.3

     އެވެ. އަދި ކޮޓަރީގެ ދޮރުެގ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައި ުހންަނންވާނެ ،އެ ކަން ލިޔުމުން އެނގޭެނ ަފދަ ނިޝާނެއް

 ޗެކިން ކުރާއިރު ފަތުރުވެރިޔާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. ،އެ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ހިންގާ ފަރާތާއި ނުވަތަ ހިންގާ ަފރާތުން ކަނޑައަޅާ  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޫޓރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް 1.4

 ފަތުރުެވރިޔާއަށް ގުޅޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފައި ކޮންެމ ވަގުތެއްގައި ވެސް ،ފަރާތަކާ މަސްއޫލުވެރި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހުންނަ ފަތުރުވެރިއަކަށް ދިމާވާ ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި 1.5

ވަތަ މުދަަލށް ިލބޭ ގެއްލުމެއްގެ މާލީ މަރުވުމުން ނުވަތަ ލިބޭ ޖިސްާމނީ ގެއްލުމަކަށް ނުވަތަ މުަދލެްއ ގެއްލުމުން ނު

ޕާޓީ ލައިބިލިޓީ އިންޝުއަރެްނސެއް ހޯދައިފައި -އެތަނެއް ހިންގާ ފަާރތް ރައްކައުތެރިކޮށްދޭނެ ފަދަ ތާޑް  ބަދަލުން

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ން ފަތުރުވެރީ ތަެނއްގައި ހިންގާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން އެ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޫޓރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް 1.6

އެ ހޯމްސްޓޭއެއްގައި ހުރުަމށް ފަތުރުވެރިޔާ ބުކިންގ ހައްދަިއފައިވާ މުއްދަތަްށ  ،ނުބޭތިއްޭބ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖނަމަ

ނުވަތަ ބުކިންގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް އެ ފަތުރުވެރިޔާ އެހެން ތަނެއްގައި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ 

 ގާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ.ތަނެއް ހިން އެ

  ،ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ރައްކައުތެރިވުމަށް ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި  1.7

  .ކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަލިފާން ނިއްާވ އާލާތްތައް ހަރުކޮށްފައި ހުންަންނވާނެއެވެ

ގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޫޓރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ހުންނަ ފަތުރުވެރިއަކަށް ދިމާވެާދނެ އެކިއެކި ކުދި ހޯމްސްޓޭ 1.8

  ގުޅޭ ސިއްޙީ އިދާރާތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެޭތ  ކަމާ ،ޒަޚަމްތަކާއި ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް

 ށް ހުްނނަންވާނެއެވެ.ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަ  ،އެއިޑް ކިޓެއް-ފަސްޓް

އެ އިމާރާތެއްގެ  ،ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫިރސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ނަން ދައްކުވައިދޭ ނަން ބޯޑެއް 1.9

 ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

އްދުތަކާއި ހޯމްސްޓޭއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި އެންމެން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙަ 1.10

ާއންމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ. އަދި އެފަދަ ތަންތަނުގަިއ  ،ވަސީލަތްތައް ހުންނަންާވނީ

 އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ލިބޭނެޮގތަށް ބޮކި ހަރުކޮށްފައި ހުްނނަންާވނެއެވެ. 

 ވަދެ ނުކުތުމަށް ކަނޑައަަޅއިފައިވާ ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސް ހަދައިފައިވާ އިމާރާތަށް 1.11

 ގޮތަށް ިނޝާންތަކެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. ދޮރުތައް ފާހަގަކުރެވޭ
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 ކޮޓަރިތައް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ  .2

 

މާރާތުގެ ގޯތިތެރެއިން ނުވަތަ ޮކމަން އޭރިއާއަކުން އެ ގެއެއްގެ ނުވަތަ އި  ،ވެސް ހުންނަންވާނީ ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް 2.1

ކަެނކްޓިންގ ކޮޓަރީގެ -އިންޓަ  ،ސީދާ އެ ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ވަކިން ދޮރު ހަރުކޮށްފަެއވެ. މީގެ އިތުރުން

 .ބޭނުމަށް އެއްކޮޓަރިން އަނެއް ކޮަޓރިއަށް ދެވޭގޮތަށް އިތުރު ދޮރެއް ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ

 (އެއްސަތޭކަ ވިހި) އަކަފޫޓު ހުންނަްނވާނެއެވެ. 120މަދުވެެގން  ،ފާޚާނާ ިހމެނޭގޮތަށް ،ނުގައިކޮޓަރީގެ ބޮޑުމި 2.2

ތަޅުދަނޑިްނ ނުަވތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާާލތަކުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ތަޅެއް  ،ރަނގަޅަްށ ތަޅުލެވޭ ،ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި 2.3

ރު ފެންނާނޭހެން އަދި ބޭނުންވެްއޖެނަމަ އެތެރެއިން އެތެރެއިން ބޭ  ،ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. ޮކންމެ ދޮރެއްގައި

އެތެރެއިްނ ތަންޑު އެޅުވުމުްނ  ،އެވެ. މީގެ އިތުރުންނެ ފަދަ ޑޯ ވިއުވަރއެއް ނުވަތަ ޕީޕްހޯލެއް ހުންަނންވާ ބަންދުކުރެވޭ

އެވެ. އަދި ނުހުޅުވޭނެ ފަދަ ބެރެލް ބޯލްޓް ނުވަތަ ޗެއިން ލޮކް ތަންޑެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެދޮރު ބޭރުން 

 ނުހުޅުވޭނެދޮރު ކަނެކްޓިންގ ދޮރުތަކުގެ ދެފަރާތުގައި ވެސް އެއްފަރާތުން ތަންޑު އެޅުމުން އަނެއް ފަރާތުން -ރއިންޓަ

 ފަދަ ބެރެލް ބޯލްޓް ނުވަތަ ޗެއިްނ ލޮކް ތަންޑެއް ހަރުކޮށްފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.

ޅުވަިއ ލައްޕާ އަދި ރަނގަޅަށް ތަޅުވޭގޮތަށް ކުޑަދޮރެއް ހެން ކޮޓަރީގައި ހުލިބޭނޭދުރަތީ އަލިކަން ޤުވައި ދައުރުވެ  2.4

 ނުވަތަ ފެން ލައިޓެއް ުހންނަންާވނެއެވެ.

ޮގތަށް ބޮކި ހަރުކޮްށފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދި ިނދާ ބޮކީގެ ގޮތުގަިއ  ކޮޓަރީގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ލިބޭނެ 2.5

ަފސޭހައިން ކަރަންުޓ  ،ުހންނަްނވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންއަލި ގަދަކޮށް މަޑުކުރެވޭގޮތަށް މަދުވެގެން އެއް ބޮކި 

ކުރެވޭނެ  ކޮންޓްރޯލުފިނިހޫނުމިން  ،ނެގޭނެގޮތަށް ކަރަންޓް ސޮކެޓް ހުންނަންވާނެއެވެ. އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރާނަމަ

އެއް ހަރުކޮށްފައި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެނބުރޭ ބާރުިމން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަްނކާ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

    ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް ވެސް ކަނޑައެޅޭނީ ޑަބަލް ރޫމެއްގެ ގޮތުގަެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިތުުރ އެނދެއް ވެއްދުމާއެކު  2.6

(ދޭއް) މީހުންެގ  2(ތިނެއް) މީހުން ޭބތިއްބިާދނެއެވެ. ނުވަތަ، ކޮޓަރީގައި އާއިލާއެއް ބައިތިއްބާ ހާލަތުގައި  3

 (ދޭއް) ކުދިްނ ބޭތިއްބިދާނެއެވެ. 2ކުޑަ  ،ރުންއިތު

ގައިމަތީގައި އަޅާނެ  ،ބެޑްޝީޓަކާއި ،އެނދުގެ ބޮޑުމިނާ އެކަށީގެންވާ ގޮދަޑިއަކާއި ،ވެސް ކޮންމެ އެނދެއްގައި 2.7

 (ޭދއް) ބާލީސް އޮންނަންވާނެއެވެ. 2މަދުވެގެން  ،ފޮތިގަނޑަކާއި

(ދޭްއ) ފޫޓުގެ ޫމނުބަާލ  2(ތިނެއް) ފޫޓު  3ކުޑަވެގެން ެއންމެ ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ރަނގަޅަްށ އަލި ލިބޭޮގތަށް  2.8

ލޯގަނޑެއް ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދި ކޮނޑުގައި ހެދުން އެޅުވޭގޮތަށް އަލަމާރިއަކާއި ލަގެޖް ބަހައްޓާނެ އެއްޗެއް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނަންވާނެއެވެ. އަދި އިމަޖެންސީ އިމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ބޭނުްނކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮޓަރީގައި ޓޯޗު ބައްތިއެއް އޮން 2.9

މުހިންމު ނަންބަރުތައް ކޮޓަރީގެ ދޮރުގެ އެތެރެފަރާތުގައި  ،ކުރެހުމާއި ،ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.
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މް ސޭފްއެއް ނުވަތަ ފައިސާއާއި، މިފަދަ އެހެން ތަކެތި ކޮޓަރީގައި ރައްކައުކުރެވޭ ގޮތަށް ރޫ ،ޕާސްޕޯޓާއި 2.10

 ތަޅުލެވޭ ސެކިއުރިޓީ ބޮކްސެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކުރެހުމަކާއެކު  ،އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ،ކޮޓަރި ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާނަމަ 2.11

 ވާނެެއވެ.އަޅިކެނޑިއެއް ބަހައްޓަން ،ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ދުްނފަތުެގ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން ހުއްދަނަމަ

(ދޭއް) ލީޓަރުގެ މަގުްނ ލިބެން  2ދުވާލަަކށް މަދުވެގެްނ  ،ސާފު ބޯފެން ،ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި 2.12

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 މަދުވެގެން ކޮންމެ މީހަކަށް ތުވާޔެއްގެ މަގުން ތުވާލި ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ. 2.13

 ިށގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.ކުނިއަޅާ ވަ ،ކޮޓަރީގައި ނުވަތަ ފާޚާނާގައި މަތިޖަހައި ލެއްޕޭގޮތަށް 2.14

 

 ތައް ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތައް ފާޚާނާ  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ  .3

 

 ކޮޓަރީގެ އެތެރެއިން ވަދެވޭގޮތަށް ވަކި ފާޚާނާއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި 3.1

ބޭނޭހެން ހުޅުވައި ލެއްޕޭގޮތަށް ފެން ލައިޓެއް ނުވަތަ ވައި ދައުރުކުރާ ފާޚާނާގައި ވައި ދައުރުވެ ޤުދުރަތީ އަލިކަން ލި 3.2

 ނިޒާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކައްސައިނުާލނެ ފަދަ ރަނގަޅު ފިނިިޝްނއެކެވެ. އަދި ތަޅުން  ،ފާޚާނާގެ ތަޅުމާއި ބިތްތަކުގަިއ ހުންނަންާވނީ 3.3

ދޮންަނ ތަށި ހިމެނޭބަިއ މޫނުފާޚާނާތަށްޓާއި  ،ރުންގޮތަކަށެވެ. މީގެ އިތު  ފެން ހިނދޭނޭފަސޭހައިން  ،ހުންނަންވާނީ 

ފެންވަރާ ބަޔާ ވަކިންނެވެ. މި ފަދައިން ވަކިކުރުމަށް ޝަވަރ ކަރޓެއިންއެއް ފަދަ އެއްޗެއް  ،ހުންނަންވާނީ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ހޭންޑް ބިޑޭ  ދިއަ ޓެއް ހުންނަންާވނެއެވެ.ށްތަފާޚާނާގައި ފްލަޝިންގ ސިސްޓަމަކާއެކު މަތިޖެހޭގޮތަށް ފާޚާާނ  3.4

ޫމނުދޮންނަ ތަށްެޓްއ  ،ތުވާލި އަޅުވާނެ ހަރަކާއި ،ޝަވަރެއް ނުވަތަ ބިޑޭއަކާއި، ފެންވަރާނެ މާގަނޑަކާއި

 ފެން އިސްކުރަކާއި މޫނުބަލާ ލޯގަނޑެއް ހުންަނންވާނެއެވެ. ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ޫމނުދޮންނަ ަތށްޓާއެކު

  ބޮކި ހަރުކޮށްފަިއ ހުންނަންވާނެއެވެ.ފާޚާނާގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ލިބޭނެގޮަތށް 3.5

 ކުނިއަޅާ ވަިށގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ފާޚާނާގައި ނުވަތަ ކޮޓަރީގައި މަތިޖަހައި ލެއްޕޭގޮތަށް 3.6

 7ޖަދުވަލު 

 ހިންގުމުގައި ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކުގެ ދައުރު  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް

 

 ،ފަތުރުެވރީންނަށް ކެއިންބުއިމާއި ،ޑެސްކަކީ އެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ހޯމްސްޓޭތަކާއި ރަށު ޓޫރިޒަމް(ހ) 

މިފަދަ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް އެ ރަށެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ  ،އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ،ދަތުރުފަތުރާއި
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އައިސްގޮސްވާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރަށުފެންވަރުގައި ބަލަހައްާޓ  ރަށަށް ފަތުރުވެރީްނގެ ގޮތުގައި ،ފަރާތްތަކާއި

 މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެވެ.

ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ޓޫރިސްޓް އިންފޮމޭޝަން ޑެސްކް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި (ށ) 

އިްނ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެވޭނެ ފަދަ ތަެނއްގައި ހުންނަ ތަނަކަްށ ފަތުރުވެރީންނަށް ފަސޭހަ ،ޓޫރިސްޓް އިންފޮމޭޝަން ޑެސްކަކީ

ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ސީދާ ޑެސްކުގައި މީހަކު  ރަށުގައި ފަތުރުވެރީން އުޅޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ޚިދުމަތް ،ވެފައި

       އެވެ. އެހެންނަމަވެސް،ވާޗުއަލްކޮށް ޚިދުމަތްދޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ،ހުރެގެން ޚިދުމަތްދޭނެ ވަގުތުަތކާއި

 (ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ގުޅޭނެ ހޮޓްލައިނެއް އޮންނަންާވނެއެވެ. 24

ހުރި ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ  ރަށުގައި ،ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކުން ޤާއިމުކުރާ ޓޫރިސްޓް އިންފޮމޭޝަން ޑެސްކުން(ނ) 

ކެިއންބުއިުމގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ،ާޓތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއިޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮ ،ގެސްޓްހައުސްއާއި

ކަމުގައިވާ  ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ،ފަދަ ތަންތަުނގެ މަޢުލޫމާތާއި ގާޑިޔާ، ެކފޭއާއި ،ހޮޓަލާއި ،ރެސްޓޯރެންޓާއި

ސައިޓްސީންގ  ،ޑައިވިންގއާއި ،ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްއާއި ،ފެރީއާއި ،ޑޭެކއަރ ސެންޓަރާއި ،ސެލޫނާއި ،ލޯންޑްރީއާއި

ހެްލްތ  ،ކަމުގައިވާ ކައުންސިލާއި މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދޭ އިދާރާތައް ،ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްަތކާއި

 އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ،ބޭންކް ފަދަ އިދާރާތަކާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު ދީ ،ޕޮލިހާއި ،ސެންޓަރާއި، ހޮސްޕިޓަލާއި

ކުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ރަށެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ިހންގޭ މިންވަރަކުން މިކަމާ ޓޫރިޒަމް ޑެސް(ރ) 

 ގުޅުންހުރި ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި މީުހން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

 ވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ ދިވެހި -5
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