
 
 

 ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި  ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި މިންގަނޑު ބަ ލާނެ ޗެކްލިސްޓް 

( R/2021-176 :ނަންަބރު ވަނަ އިސްލާހު ) 4ގެ ހަުއސް ހިންުގމާ ބެހޭ ަގވާިއދުެގސްޓްގެޒެޓް ކުރެވިަފިއވާ ދުވަހު  ވަނަ 0302ޑިސެމްބަރު  03 މި ޗެކްލިސްޓަކީ 
ަތއް ރަިޖސްޓްރީުކރުމަށް ގެސްޓްަހއުސްގައި ބަޔާން ުކެރވިފާިއވާ މާްއދާތަކަށް ަބލައިގެްނ ތައްާޔރުކުެރވިފަިއވާ ޗެކްިލސްެޓކެވެ. ައދި ިމ ޗެކްލިސްޓްެގ ަމޤްަސދަީކ އަލަށް 
 ރުމަށް އެހީތެިރެވދިނުެމވެ. ނުވަތަ ތަން ތަްއޔާރުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް، ަތނުަގއި ފުރިަހމަާވންެޖހޭ ކަންތައްތައް ގަާވިއދާއި އެްއގޮތަށް ުފރިހަމަކު 

 
 ނުވަތަ ސިޓީގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން  ރަށުގައި  .2

 

  ްއެ ރަެށއްަގއި ނުަވތަ އެ ސިޓީެއްއގައި ޓޫރިޒަާމބެހޭ މިިނސްޓްީރގެ ިއދާާރއެއ
ނުަވތަ ސިޓީ ކައުންސިލް އިާދރާަގއި ނުަވތަ  ރަުށގެ ނުަވތަ؛. ހުރުން

ކައުންސިލުން ަކނޑަައޅާ ތަެނއްަގއި ޓޫރިޒަމް ެޑސްކެއް ގާިއމްކުެރވިފައި 
 .ހުރުން 

  ްޓޫރިޒަމް ެޑސްކުގެ ވެިރއެްއގެ ގޮުތަގއި އައިލެްނޑް ޖެނެރަލް މެނޭަޖރއަކަށ
 ހުރުން.ކައުންސިލުން ަކނޑަައޅާ މީހަކު ަހމަަޖްއސައިަފއި 

  ަކާތްތައް ާރވައި ހިްނގާނެ ގޮތާއި ެއންމެަހއި ހަރަ އި ފަތުެވރިކަުމގެ ރަށުގ ،

ފަތުރުެވރީން ާއންމު ތަންަތނުަގއި ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ ިމންަގނޑުަތއް ބަޔާންޮކށް 
ނަޑއަޅާ އުޫސލުތަކާ އެއްޮގތަށް ރަުށގައި  ޓޫރިޒަމް ިމނިސްޓްީރން ކަ

 .ވުން ެއކުލަވައިލައިަފއި  ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލެއް ކަުއންސިލުން

  ިއެންމެ މަުދމިްނވަރަކަށް، ރޯަދމަްސވެްސ ހިމެނޭ ގޮތަްށ، އާްނމުކޮށް ކައިޮބއ
އުޅޭ ުހރިހާ ަވގުތެްއަގއި ކެއިްނބުިއުމގެ ޚިުދމަތާއި ދޮެވއިްސތިރިކުުރުމގެ 

ނަޑއެޅިަފިއާވ ހުއްދަަތއް އޮތް ފަރާެތއް  ޚިުދމަތް، އެ ކަންަކމަށް ކަ
 .މަޖެހިަފއި ހުުރން ހަ މެުދވެރިކޮށް ަރށުން ލިބޭނެ އިންތިާޒމު

  ެއިަމޖެންސީ ހާލަެތއް ެމދުެވރިެވއްެޖނަމަ ރަށުަގއި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮުތގ
 .ޕްލޭނެއް ކައުްނސިލުން އެކުަލވައިަލއިފަިއ އޮތުން

ނޑުތަކާއި  .0 ހުންނަން ޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި ލިބިދެންޖެހޭ   އާންމު މިންގަ
 ޚިދުމަތްތަށް 

  ްގެސްޓްަހއުްސގެ ވިޔަާފރި ނަން ހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ ޓޫިރސްޓ
 ރުން.ބޭުރަގއި ހަރުކޮށްަފއި ހު ދައްުކވަިއދޭ ނަން ޯބޑެްއ، އެ ިއމާރާެތްއގެ

 ޭފަހެއް( ) 5ކޮޓަރިން ފެށިގެން  (އެކެއް) 2 ގައިެގސްޓްހަުއސް  ހޯމްސްޓ
ވަިކވަކި ކޮޓަރި ޚާްއޞަކޮށްފައި  ކޮޓަރިއާ ހަަމއަށް، ފަތުުރެވރީން ބޭިތއްުބމަށް

  ރުން. ހު

  ްހޯމްސްޭޓގެ ގޮުތގައި ިހންގާ ގެސްޓްަހުއސްަގއި ފަތުުރވެީރންނަށ
)އިުތރު ރުން. ދޭއް( އެނދު ހު( 0ކޮޓަރިެއްއގައި ިނދުމަްށ  ޚާްއޞަކޮށްފަިއވާ

)ތިނެއް( މީހުން ބޭިތއްިބދާެނެއވެ. ނުވަތަ  30އެނެދއް ެވްއދުާމއިއެކު، 
ހުްނގެ އިުތރުން )ދޭއް( މީ 0ކޮޓަރީގައި އާއިާލއެއް ބައިިތއްބާ ހާލަުތަގއި 

 )ދޭއް( ކުދިން ބޭތިްއބިާދނެެއވެ.( 0ކުޑަ 

 ޭހިްނގާ  ތަނެއް އެ ފަތުރުެވރިއަކަށް ހުްނނަ ެގސްޓްހަުއްސގައި ހޯމްސްޓ
ަސއުީވސް( ( 24 ފަރާތަކަށާއި އެ ތަނެްއގެ ކަންކަުމގައި ިޒންމާާވނެ ފަރާތަކާ

 .ރުން ހު  ގަިޑއިރު ުގޅޭނެ އިންތިާޒމެއް ަހމަަޖއްަސއިފައި

 

 ުގޯއްޗަށް ނުވަތަ ިއމާރާަތށް ވަންަނން،  ރިހޯމްސްޓޭ ެގސްޓްހަުއސް ހ
ޮދެރއް ހުންނަަނމަ، އެ ދޮެރއްެގ ތަޅުަދނޑި ނުަވތަ އިލެކްޓްރޯނިކް  ތަޅުލެވޭ

 .ވޭނެ އިްނތިޒާމު ހަަމޖެހިަފއި ހުރުން ކީ، ކޮންމެ ފަތުުރވެިރއަކަށް ދެ 

  ޭކޮޓަރިތަާކއި ެގސްޓް ކޮޓަރިތައް ެގސްޓްހަުއްސގައި ީމހުން ިދިރއުޅޭ ހޯމްސްޓ
ލިޔުުމން އެނގޭނެ ފަދަ ިނޝާނެއް، ކޮޓަީރގެ ޮދުރގެ ބޭުރަގއި  ވަކިކުރަން

 .ރުންހަރުކޮށްފައި ހު 

 ްއާްނމު ، ވަސީލަތްަތއް ސަަރަޙއްދުތަާކއި ބޭނުންުކރާ އާންމުކޮށ
ނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަ  . ށް ހުުރންސާފުތާހިރުަކމުގެ މިްނގަ

 ްއެަކށީގެްނވާ ަވރަށް އަލި ލިބޭެނގޮތަށް  ތަންތަުނގައި ބޭނުންުކރާ އާންމުކޮށ
 ރުން.ބޮކި ހަރުކޮށްފައި ހު 

 ްދޮރުަތއް ފާހަގަުކރެވޭ ގޮތަށް  ަކނޑަައަޅިއފައިވާ ނުކުތުމަށް ަވދެ އިާމރާތަށ
  ރުން.ނިޝާންތަކެއް ަހރުކޮށްފައި ހު 

 ތަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރި .0

  ްއެ ގެެއްއގެ ނުވަތަ އިާމރާތުގެ ޓޫރިސްޓުން ަބއިތިްއބާ ކޮންމެ ކޮޓަިރއަަކށ
ދެވޭ ގޯތިތެެރއިން ުނވަތަ ކޮމަން އޭިރއާ އަުކން ސީދާ އެ ކޮޓަިރއަކަށް ވަ 

 ގޮތަށް ވަިކވަކީން ހުުރން. 

 ްއަކަފޫޓު ހުރުން.  203ހިމެޭނގޮަތށް މަުދވެގެން  މެ ކޮޓަރިެއއްަގއި ފާާޚނާ ކޮނ 

 ްމެ ދޮެރއްަގއި ތަޅުެލވޭ ގޮަތށް ދޮރުފަތް ހަރު ކުެރވިަފއި ހުރުން.ކޮޓަރީގެ ކޮނ 

  ްކޮޓަރީގެ ޮދރުަގއި، ަރނަގޅަށް ތަޅުެލވޭ، ތަޅުަދނޑިން ުނވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކ
 .ރުންހަރުކޮށްަފއި ހު އާލާތަކުން އޮަޕރޭޓްކުރާ ތަެޅއް

  ިބޭުނންެވއްެޖނަމަ ކޮންމެ ދޮެރްއގަިއ، އެެތރެއިން ބޭރު ފެްނނާނޭހެން ައދ
 . ންރުދުުކރެވޭ ަފދަ ޑޯ ވިުއަވރއެއް ުނވަތަ ޕީޕްހޯލެއް ހު ަބން އެތެެރއިން

 ްޭބރުން ޮދރު ނުުހޅުވޭނެ  ކޮޓަރީގެ ޮދރުަގއި، އެތެެރއިން ތަންޑު ެއޅުުވމުނ
 . ރުންފަދަ ބެރެލް ބޯލްޓް ުނވަތަ ޗެއިން ލޮކް ތަންޑެއް ަހރުކޮށްފައި ހު 

 ގެ ދެަފާރތުގައި ވެސް އެއްަފރާތުން ތަންޑު ކަނެކްޓިްނގ ޮދރުތަކު-އިންޓަރ
ފަދަ ބެރެލް ބޯލްޓް ުނވަތަ ޗެއިން  އެުޅމުން އަެނއް ފަރާުތން ދޮރު ުނހުުޅޭވނެ

 ރުން ލޮކް ތަންޑެއް ހަރުކޮށްަފއި ހު

  ިވައި ދަުއރުވެ ޤުުދރަތީ އަލިކަން ލިޭބޭނހެން ކޮޓަރީަގއި ހުުޅވައި ލައްޕާ އަދ
 .ރުން ނުަވތަ ފެން ލައިޓެއް ހު ރަނަގޅަށް ަތޅުޭވގޮތަށް ކުަޑދޮެރއް

https://www.tourism.gov.mv/dms/document/745a660fa1c4654b6528b7cd2ae39801.pdf
https://www.tourism.gov.mv/dms/document/745a660fa1c4654b6528b7cd2ae39801.pdf


 ޮުރންޓަރީގައި އެކަށީެގންވާ ވަރަށް އަލި ލިޭބނެ ގޮތަށް ބޮކި ހަރުކޮށްަފއި ހުކ . 

 ޮުރންޓަރީގައި އެކަށީެގންވާ ވަރަށް އަލި ލިޭބނެ ގޮތަށް ބޮކި ހަރުކޮށްަފއި ހުކ . 

 ިބޮކި އަލި ގަދަޮކށް މަުޑކުރެޭވގޮތަށް ަމދުެވގެން އެއް  ނިދާ ބޮީކގެ ގޮުތގައ
 .ރުންހު

 ުރުންނެޭގނެގޮތަށް ަކަރންޓް ސޮކެޓް ހު ފަސޭހަިއން ކަރަންޓ . 

 ޭގޮތަށް  އެައރ ކޮންޑިޝަން ުކރާނަަމ، ފިނިހޫުނމިން ކޮންޓްރޯލު ކުެރވ
. ނުަވތަ އެނބުރޭ ާބރުިމން ކޮްނޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަންކާެއއް ހުރުން

 .ރުން ހު  ހަރުކޮށްފައި

 ެޮބޑުމިނާ އެކަީށގެްނވާ ޮގދަިޑއަކާިއ،  ކޮންމެ އެނދެްއަގއި ެވސް، އެނުދގ
ނޑަކާއި، މަުދވެެގން  ބެޑްޝީޓަކާިއ، ަގއިމަީތަގއި އަާޅނެ ދޭއް( ) 0ފޮތިގަ

 ުތން. ބާލީސް އޮ

  ް0ކޮންމެ ކޮޓަރިެއއްަގއި ަރނަގޅަށް އަލި ލިބޭގޮތަށް އެންމެ ކުަޑެވގެނ 
ނޑެއް ހު  ދޭއް( ފޫޓުގެ މޫނުަބލާ) 0ތިނެއް( ފޫޓު )  .ރުންލޯގަ

 ިނޑުަގއ  ހެުދން ެއޅުޭވގޮތަށް އަަލމާިރއަކާއި ލަެގޖް ބަަހއްޓާނެ ެއއްޗެއް ކޮ
 ރުން ހު

  ްއިަމޖެންސީ ހާލަެތއްަގއި ޭބނުންކުެރވޭ ޮގތަށް ކޮޓަރީގައި ޓޯޗު ަބއްިތއެއ
 .އޮތުން

 ީހާލަުތގައި ަޢމަލުކުރަްނވީ ޮގތުގެ މަޢުލޫމާާތއި، ކުެރހުާމއި،  އިަމޖެންސ
 .ުރން ހަރުޮކށްފައި ހު އެތެރެަފރާތުަގއި މުހިންމު ަނންަބރުތައް ކޮޓަީރގެ ޮދރުގެ

  ޭޕާސްޕޯޓާއި، ަފއިާސއާިއ، މިފަދަ އެހެްނ ތަކެތި ކޮޓަރީގައި ަރއްކައުުކރެވ
 ރުން.ތަޅުެލވޭ ސެކިުއރިޓީ ބޮކްެސއް ހު ގޮތަށް ޫރމް ސޭފްެއއް ުނވަތަ

  ްކޮޓަރި ތެރޭަގއި ދުންފަުތގެ ިއސްތިޢުމާުލ ކުރުން މަނާަނމަ، އެކަނ
. އަދި ދުންަފތުގެ އިސްތިުޢމާލު ުރންހު ްއ، ކުރެހުމަާކއެކުއަްނގަިއދޭ ލިޔުމެ

ނިޑެއއް ބެ  ެހްއޓުން. ކުރުން ހުްއދަނަަމ، ައޅިކެ

  ްދޭއް( ) 0ކޮންމެ ކޮޓަރިެއއްަގއި، ސާފު ބޯފެން، ުދވާލަކަށް މަުދެވގެނ
 ރުން. ހު  ލީޓަރުގެ ަމގުން ލިބެން

  ިލިެބން ހުރުން. މަުދވެެގން ކޮންމެ މީހަކަށް ުތވާެޔއްގެ ަމގުން ތުވާލ 

  ްނޑެއ ކޮޓަރީގައި ުނވަތަ ފާާޚނާަގއި މަިތޖަަހއި ލެއްޕޭގޮތަްށ، ކުނިައޅާ ވަިށގަ
 .ރުން ހު

 ފާޚާނާ ބައިތިއްބާ ކޮޓަރިތަކުގެ  ޓޫރިސްޓުން  .4

 ިވަކިން ހަަމއެކަނި އެ ކޮަޓރިއަކުން ވަެދވޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ކޮޓަރިެއއްަގއ 
 ުރން.ފާޚާނާެއއް ހު

  ީއަލިކަން ލިޭބޭނހެން ހުުޅވައި ލެއްޭޕގޮތަށް ފެން ވައި ދަުއރުވެ ޤުުދރަތ
 ރުން. ިނޒާެމއް ހު ލައިޓެއް ނުަވތަ ވައި ދަުއރުކުރާ

  ްވައި ދަުއރުވެ ޤުުދރަތީ އަލިކަން ލިޭބޭނހެން ހުުޅވައި ލެއްޭޕގޮތަށް ފެނ
 ރުން. ިނޒާެމއް ހު ލައިޓެއް ނުަވތަ ވައި ދަުއރުކުރާ

  ިކައްަސިއނުލާނެ ފަދަ ރަނގަޅު ފާޚާާނގެ ތަޅުާމއި ބިތްތަުކަގއ
 . ގއެއް ުހރުންފިނިޝިން 

 ޮތަކަށް ތަުޅން ހުރުންފަސޭހަިއން ފެން ހިނދޭނޭ ގ . 

 ިހުުރން ފެްނވަރާ ބަޔާ ވަކިން،  ފާޚާނާތަށްޓާއި މޫނުޮދންނަ ތަށި ހިމެޭނަބއ . 

 ުުރންފްލަޝިންގ ިސސްޓަމަާކއެކު މަތިޖެޭހޮގތަށް ފާޚާނާ ތަށްޓެއް ހ . 

 ޭނޑަާކއި، ުތވާލި  ހޭންޑް ބިޑ ަޝވަެރއް ުނވަތަ ބިޭޑއަކާިއ، ފެންވަާރނެ ާމގަ
ފެން އިސްކުރަާކއި މޫުނބަލާ އި، ހަރަާކއި، މޫނުޮދންނަ ތަށްޓާއަުޅވާނެ 

ނެޑއް ހު  ުރން.ލޯގަ

 ުުރން.އެކަށީެގންވާ ވަރަށް އަލި ލިބޭނެގޮަތށް ޮބކި ހަރުކޮށްފައި ހ 

 ިނޑެއް ކުނިއަ  ލެއްޕޭގޮތަްށ، މަިތޖަަހއި ކޮޓަރީަގއި ުނވަތަ ފާޚާާނގައ ޅާ ވަިށގަ
 ރުން.  ހު

 ދިމާވެދާނެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތް ވުމާއި ރައްކާތެރިކަން  .5

 ަމަުރުވމުން ުނވަތަ ލިބޭ  ފަތުރުެވރިއަކަށް ދިާމވާ ހާިދސާއަުކން ުނވަތ
ޖިްސމާނީ ެގއްލުމަކަށް ުނވަތަ ުމދަލެއް ގެއްުލމުން ނުަވތަ މުދަލަށް ލިބޭ 

ަބދަލުން އެތަެނއް ިހންގާ ފަރާތް ަރއްަކއުތެރިކޮްށދޭނެ ފަދަ  ގެއްުލމެްއގެ މާލީ
 ތުން.އޮ ޕާޓީ ލައިބިލިޓީ އިންުޝއަރެްނެސްއ ހޯދައިަފއި-ތާޑް

 ،ކަމާ ުގޅޭ  ދިާމވެާދނެ އަލިފާުނގެ ހާިދސާއަކުން ރަްއކައުތެިރވުމަްށ
ގަާވިއދުތަކާއި ިމންަގނޑުތަކާ ެއްއގޮތަްށ އަލިފާން ނިްއވާ އާލާތްަތއް 

 އި ުހރުން.ހަރުކޮށްފަ

  ިޒަޚަމްތަާކއި ޞިްއޙީ  ފަތުރުެވރިއަކަށް ދިާމވެާދނެ އެކިއެކި ުކދ
މަްއސަލަތަކަށް ފަރުވާުކރުމަްށ، ކަމާ ުގޅޭ ސިްއޙީ ިއދާރާތަުކގެ 

ެއއިޑް ިކޓެއް، ފަސޭަހއިން ބޭުނންކުެރވޭނެ -ފަސްޓް މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ
 .ރުން ގޮތަކަށް ހު

 މުވައްޒަފުން    .6

  ެހޯމްސްޓޭ ެގސްޓްހަުއްސގެ ވަޒީފާ ީމހަަކށް ދީފަިއވަނީ ިދވެިހރާްއޖޭގ
ވަޒީާފއާއި ެބހޭ ޤާނޫާނއި ައދި ިމޤާނޫުނގެ ދަށުން ެހދިފަިއވާ ަޤާވއިދު ތަކާއި 

 އެްއގޮތަށް. 

   ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު  .7

 ި4 ަޤާވއިުދގެ ހިންުގމާިއބެހޭ ގެސްޓްަހުއސް ޓޫރިސްޓް ރާްއޖޭަގއި ދިވެހ 
 ެގސްޓްަހއުްސގައި ގޮތަށް ފަިއވާުބނެ ގައި(ބ) ގ00ެ-20 ގެިއސްލާހު ވަނަ
 ަހމަޖެހިަފއި ނިާޒމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ރެކޯޑު  މައުޫލމާތުގެ  ޓޫރިސްޓުްނގެ ތިބޭ
ން.ހުރު
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