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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  

 މާލެ،         
 ދިެވހިރާއްޖެ.  

 ދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއި 

ވަނަ    32)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، ގަވާއިދަކީ މި .1 ތަޢާރަފު
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި  ދަތުރު ރާވައި    33  ،މާއްދާއާއި

ޚިދުމަތް އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ހިންގުމުގެ  ޓޫރިޒަމުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ދިނުމާބެހޭ 
 .ގަވާއިދެކެވެ

ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް    "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ .2 ނަން 
 ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. 

އެހެން   މި ގަވާއިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން .3 މާނަ 
ންވާނީ ތިރީގައިވާ  އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައް މާނަކުރާ   ،ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކުމާނައެއް  
 ގޮތަށެވެ. 

ޙައްޖާއި ޢުމްރާވުމަށް    ،"ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  
ފިޔަވައި، ދަތުރު  ދިވެހިންގެ  ބޭރަށްދާ       ،އެޖެންސީތަކުންނާއިޓްރެވަލް    ރާއްޖެއިން 

އޮޕަރޭޓަރުންނާއި  ރާއްޖެއިން    ންވެސްމިނޫ   ،ޓުއަރ  މީހުންނާއި  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް 
ދަތުރު މީހުންގެ  ދޭ   ،ބޭރަށްދާ  ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ  ރާވައި  އުސޫލުން  ވިޔަފާރީގެ 

 ށެވެ. ތަޚިދުމަ

ޤާނޫނު    ، އެވަނީ ބުނެފައި"މިނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް" ކަމަށް   )ށ(   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/99ނަންބަރު   ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެންމެ ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  ބެލެހެއްޓުމުގެ    ހައިޓޫރިޒަމާބެހޭ  އިންތިޒާމުކޮށް  ކަންކަން 
 ށެވެ. އިރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަ  މަސްއޫލިއްޔަތު އެ
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ދަތުރު ރާވައި  
  ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް

 ދިނުމުގެ ހުއްދަ 

ގުޅުންހުރި )ހ( . 4 ޓޫރިޒަމާ  ދޭންވާނީ    ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޚިދުމަތް  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ދަތުރު 
 އެވެ.ގަހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުން މިނިސްޓްރީ

މި ގަވާއިދުގެ   ،ހުށަހަޅާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި   )ށ(   
މިނިސްޓްރީއަށް    1ޖަދުވަލު   ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  އެ  ފޯމާއި  ގައިވާ 

( ދުވަހުގެ ސާދަ)  14އަދި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން    ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، މިނިސްޓްރީން ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.  ، ތެރޭގައި

ދިނުމުގެ   ހުއްދަ
 ޝަރުޠު 

ތައް  ޠުއަންނަނިވި  ޝަރު   ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ  .5
 ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ   2014/18ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ކުންފުންޏެއް )ހ(  
ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުނީގެ    ،ޤާނޫނު( ގެ  އެ 

ރާވައި   ދަތުރު  ތެރޭގައި  މަގުސަދުތަކުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  އަސާސީ  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ 
 ވުން. ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހިމެނިފައި

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    އެއްގޮތަށް    10މި  މިންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
 އެޑްރެހެއް އޮތުން.  ރީ ކޮށްފައިވާހިންގަމުންގެންދާ ރަޖިސްޓަ

 ތަނަކުން ލިބެން   ޚިދުމަތްތައް އެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ   )ނ(   
 ހުރުން.

ނަމަ،  ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް   ނުވަތަ އެ  ، އެދޭ ފަރާތް  ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް )ރ(   
ރީ  ޓަޖިސްރަޓްރެވަލް އޭޖެންސީ    ،އެ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ  ،ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ

  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަހެއް(    5ށް ފާއިތުވެދިޔަ  ޔަކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމަ
 ،ލަތްހީމަކަރާއި  ނުވަތަ  ޚިޔާނާތް  ނުވަތަ    ،ފޭރުންނުވަތަ    ،ޓެކުންނުވަތަ    ،ވައްކަން

ރިކޯ ކުށެއްގެ  ސަރވިސަސްއާއި   ޑުމިއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތެއްކަމަށް  ނެތް 
ވަނަ    4ވުން. މި ގަވާއިދުގެ    ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއް އޮތް ފަރާތަކަށް

ކުރުމަށް  އައުހުއްދަ    ،ވެސް  ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރުއައުހުއްދަ    ރާމާއްދާގެ ދަށުން ދޫކު
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގައި )ފަހެއް(    5  ވެދިޔަށް ފާއިތުޔަހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި   ،ބުނެފައިވާ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ
 ންވާނެއެވެ. ނާރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއް އޮން 

އިން ބޭރު  ރާއްޖެ
ފަރާތްތަކަށް ދަތުރު 
ރާވައި ހިންގުމުގެ  
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  

 އްދަ ދިނުން ހު

ހުއްދަ   މި )ހ( .6 ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ދަތުރު  ދަށުން           ގަވާއިދުގެ 
ފަރާތްތަކަށް ރާއް  ،ބޭރުގެ  ހިމެނޭ ޖެއިނުވަތަ  ރައްޔިތެއް  ޤައުމެއްގެ  ބޭރު  ން 

ބޭރުގައި ރަޖިސް  ކުންފުންޏަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. ކޮށްފައިވާ ޓަނަމަވެސް ރާއްޖެއިން             ރީ 
އެޖެންސީ އޭޖެންސީ  ،އަކަށްޓްރެވަލް  ޓްރެވަލް  އޮންލައިން       ނުވަތަ   ، އަކަށްނުވަތަ 

ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް، އެފަދަ ތަންތަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ކަންތައްތައް  
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ރާއްޖޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް އޮފީހެއް  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  ތަންތަނުގެ  އެފަދަ  ގައި  ޓަކައި 
ރާއްޖޭގައި  ޓަރަޖިސް )އެފިލިއޭޓް(  ގުޅިގެން  އޭޖެންސީއަކާ  ޓްރެވަލް  ރީކޮށްފައިވާ 

ހުޅުވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އޮފީހެއް ހުޅުވާއިރު އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފީހެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   )ށ(   
 ޖެހޭނެއެވެ.  ންނާ އަންނަނިވި މިންގަނޑުތައް ހުން ،އެފަދަ އޮފީހެއްގައި ،ދޭއިރު

        އޮފީހަކުން  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް   ރާއްޖޭގައި  ދަށުން   ގެ(  ހ)   މާއްދާގެ  މި (1)   
ދޭންވާނީ  ހިންގުމުގެ  ރާވައި   ދަތުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ   ،ޚިދުމަތް        އެކަމަށް 

އި އޮފީހުގެ ބޭރުގައި  އްޔާވަކި އޮފީހަކުންނެވެ. އަދި އެ އޮފީސް ހުންނަ އިމާރާތުގަ
 ންވާނެއެވެ. ނާފަރާތުގެ ނަންބޯޑު ހުން މުކޮށް ފެންނަގޮތަށް އެއާން

އޮފީހުގައި މުވައްޒަފަކު    ،ވެސްގަޑިއެއްގައި    ކޮންމެ  ހުންނަ  ހުޅުވިފައި  އޮފީސް (2)   
މުވައްޒަފަކީ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަދައްކަން އެނގޭ    އެ  ،ހުރުމާއި
އެ  ، ވުމާއި  މީހަކަށް މުވައްޒަފަކީ  މަޢުލޫމާތު   ތަނުން   އެ  ބެހޭ  ޚިދުމަތާ  ދޭ 
ތެރެއިން    ގެޑީފައި ހުންނަ ގަވައި އޮފީސް ހުޅު  ، ވުމާއި  ފަދަ މީހަކަށް  އިދެވޭކިޔައި

  ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަޑިކަމަށް ޑީގަޑިއިރަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަ)ދޭއް(    2
 ންވާނެއެވެ. ވާ

ދޫކު (3)    ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ހިންގުމުގެ    ދަތުރު   ،ހުއްދަ   ރާމި       ރާވައި 
 ންވާނެއެވެ. ޓާހެން ބަހައްނޭންމުކޮށް ފެންނާއާދޭ ތަނުގައި  ޚިދުމަތް

)ފަހެއް(    5  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކީ .7 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު
 އަހަރުދުވަހެވެ. 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ   މި .8 ހުއްދަ އައުކުރުން 
ގައިވާ    1ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ  ކުރުމަށް އެދި  އައުކުރިން، ހުއްދަ    ހުގެދުވަ)ތިރީސް(    30

ފޯމާއެކު ހުށަހަ  ،ފޯމާއި ހުށަހަޅާއެ  އްދަ  ހު  ންވާނެއެވެ.  ޅާންޖެހޭ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް 
ގަވާއިދުގެ    ، ކޮށްދެވޭނީއައު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު  5މި  މާއްދާގައި  ފުރިހަމަވާ ޠުވަނަ  ތައް 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އަހަރީ ރިޕޯޓް  
މިނިސްޓްރީއަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ   ،)ތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  30ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫންމަހުގެ   .9
ތަނުން ދޭ  އެއްގޮތަށް  ،ޚިދުމަތް  ނަމޫނާއަކާ  ކަނޑައަޅާ  އަހަރުގެ   ،މިނިސްޓްރީން  ނިމިދިޔަ 

ހުށަހަ  ރިޕޯޅާރިޕޯޓެއް  އަހަރީ  މި  ޖެހޭނެއެވެ.  ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ޓު،ން  މުއްދަތުގައި           ، މި 
ހުއްދަ    އެ ދީފައިވާ  އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް  ޓޫރިޒަމަށް   ، ބާޠިލުކުރުމުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ދަތުރު ރާވައި  
ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ނގައި  ތާތަން
ންޖެހޭ  ނާހުން 

 މިންގަނޑު 

އަންނަނިވި މިންގަނޑުތައް    ،ދޭ ތަންތަނުގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް  .10
  ންވާނެވެ. ނާހުން

ޚިދުމަތް )ހ(   ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ނަންބަ  ދަތުރު  ފޯނު  ގުޅޭނެ  ފަރާތާ  އީމެއިލް   ރަކާއިދޭ 
    ، އެޑްރެހެއް އޮތުން. އަދި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތެއްނަމަ

ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތުން ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތެއް    ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އެ  އެ
 އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އޮތުން.  ،ނަންބަރާއިފޯނު ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ  އެ  ،ކޮށްނުއްޔަޢަ

ތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  މާދޭ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް މަޢުލޫ  ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް  )ށ(      
ފައި ހުންނަ  ވައިނަންބަރު، އެޑްރެސް، އޮފީސް ހުޅުފޯނު  ނަން، ގުޅޭނެ    ،)މިސާލަކަށް
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް    7ބަދަލުވާތާ  އެ މަޢުލޫމާތެއް  ގަޑިތައް(،  

އަދިގާއަން ފެން   ންވާނެއެވެ.  އާންމުކޮށް  ބަދަލުވެފައިވާކަން  ހެން ނާނޭ މަޢުލޫމާތު 
 ންވާނެއެވެ.ނާހުން

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު  )ނ(   
އެންމެ ހުރުމާއި  ހައިކުރެވޭ  ލިޔެކިޔުން  ފައިސާގެ   ،މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ތެރޭގައި  އޭގެ 

 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެހެއްޓިފައި ހުރުން. 

ޚިދުމަތް )ރ(    ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ފަރާތު   ދަތުރު  މުޢާމަލާތްތައް    ހުރިހާ  ވިޔަފާރީގެ  ގެދޭ 
 ނެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ންވާނީ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ނާހުން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  
 އެޑްރެސް ބަދަލުވުން 

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ތަނުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،   .11
ތެރޭގައި  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ    3ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި    އެޑްރެސް ބަދަލުވާތާ ރަސްމީ ބަންދު
 ންވާނެއެވެ. ގާއެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަން

  ، އެދޭ ނަމެއް  ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރާނަމަ، ބަދަލުކުރަން  .12 ނަން ބަދަލުކުރުން 
ކުރުމަށް ފަހުޓަލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ ދު  ރަސްމީ ބަން  ،ރީ 

 .  ންވާނެއެވެގާ)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީއަށް އަން  3ނޫން 

ކުންފުންޏެއްގެ   .13 ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ހިންގުމުގެ  ރާވައި   ސާއްހިދަތުރު 
ނުވަތަ  ހިއްސާނުވަތަ    ، ބަދަލުކުރާނަމަ ބަދަލުވާނަމަ،  ޑިރެކްޓަރެއް  ދާރެއް  ކުންފުނީގެ 
ޑިވެ  ،ބަދަލުވާނަމަ އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރަޖިސްއެކަން  ކުރާތާ  ޓަލޮޕްމަންޓުގައި  ރީ 

   ންވާނެއެވެ. ގާ)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަން   3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  
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އެކި ފަރާތްތަކަށް  
 ފޮނުވާ ލިޔުންތައް

ޚިދުމަތްދަތުރު   .14 ހިންގުމުގެ  އެކި   ރާވައި  ގުޅޭގޮތުން،  މަސައްކަތާ  ތަނެއްގެ  ފަރާތްތަކަށް    ދޭ 
ފަރާތަކުން ބޭރުކުރާ    ތަނެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ. އަދި އެ  ންވާނީ، އެވާފޮނުވާ ލިޔުންތައް ފޮނު

 ންވާނެއެވެ.   ހާތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު ޖަ   މިނިސްޓްރީން އެ  ހުރިހާ ލިޔުމެއްގައި

އެޑްވާންސް  
ބުކިންގއެއް ނެތި  
 އަންނަ ފަތުރުވެރިން 

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން، އެޑްވާންސް  )ހ( .15
ޓްރެވެލަރ   އިންޑިވިޖުއަލް  ފްރީ  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނެތި  ބުކިންގއެއް 

ފަތުރުވެރިން، ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނަށް  )އެފް.އައި.ޓީ(  
އެ ވާފޮނު ވައުޗަރެއް  އެފް.އައި.ޓީ  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިވާ  ފަރާތްތަކަށް    ންވާނީ 

 ދޫކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ނަމާއި  (1)    ފަރާތުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ފޯނު    ،އެޑްރެހާއި  ،ދަތުރު 
 ؛ނަންބަރު

 ؛ރިފަރެންސް ނަންބަރު (2)   

ފޮނުވާ ރިޒޯޓް / ހޮޓެލް / މެރީނާ / ގެސްޓް ހައުސް / ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު   (3)   
 ؛ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގެ ނަން

 ؛ވައުޗަރުން ފަތުރުވެރިޔާއަށް ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތް (4)   

 ؛ޤައުމު ،ފަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާއި (5)   

 ؛ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު (6)   

 ؛ޚުޗެކްއިންކުރާ ތާރީ (7)   

 ؛ޚުޗެކްއައުޓްކުރާ ތާރީ (8)   

ފްލައިޓް    (9)    އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފަރާތްތަކަށް  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެ 
 .ގެ މަޢުލޫމާތުޓު ފްލައިއެ  ،ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ

އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން، އެފަދަ އެފް.އައި.ޓީ.ންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަންނަ   )ށ(   
ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަނުޖައްސައި އެޑްވާންސަށް  

 ނުވާނެއެވެ.  ފައިސާ ނަގައިގެން

ދިއުމުގެ ކުރިން،  ފަތުރުވެރިއަކަށް ރިޒަވޭޝަނެއް ހަދައިފިނަމަ، ރިޒަވޭޝަން ހަދާ ތަނަކަށް އޭނާ   .16 ރިޒަވޭޝަން ވައުޗަރ
ރިޒަވޭޝަން   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެނގޭގޮތަށް  ޚިދުމަތްތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  އޭނާއަށް 

ވައުޗަރުގައި މި  ދޭންވާނެއެވެ.  ފަތުރުވެރިއަކަށް  އެ  މަޢުލޫމާތު   ،ވައުޗަރެއް  ތިރީގައިވާ 
 ންވާނެއެވެ. ނާހިމަ
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ހިންގުމުގެ   (1)    ރާވައި  ނަމާއި ދަތުރު  ފަރާތުގެ  ފޯނު    ،އެޑްރެހާއި  ،ޚިދުމަތްދޭ 
 ؛ނަންބަރު

 ؛ރިފަރެންސް ނަންބަރު (2)   

ފޮނުވާ ރިޒޯޓް / ހޮޓެލް / މެރީނާ / ގެސްޓް ހައުސް / ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު   (3)   
 ؛ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގެ ނަން

 ؛ވައުޗަރުން ފަތުރުވެރިޔާއަށް ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތް (4)   

 ؛ޤައުމު ،ފަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާއި (5)   

 ؛ޚުޗެކްއިންކުރާ ތާރީ (6)   

 ؛ތަން ކުރުމަށްފަހު ދާ ޗެކްއައުޓް ،ޗެކްއައުޓްކުރާ ތާރީޚާއި (7)   

ފްލައިޓް  (8)    އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފަރާތްތަކަށް  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެ 
 .ގެ މަޢުލޫމާތުޓު ފްލައިއެ  ،ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު  
 ޓު ލިސް

ނާ،  ދޭ ފަރާތަކުން ވިއްކާ، ރިޒޯޓް، ހޮޓެލް، ޔޮޓްމެރީ   ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް  )ހ( .17
އަގުގެ   ޚިދުމަތްތަކުގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ބައިތިއްބާ  ފަތުރުވެރިން  އަދި  ގެސްޓްހައުސް 

އިތުރުން،   ޚިދުމަތެއް    ، އަގެއް ނަގާނަމައެހެން  ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ  އެ 
ކުރިން  ތަ  އެ ، ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ،ލުފުސީކަމެއްގެ  ރާވައި  ފަރާތުން   ދަތުރު    ދޭ 
 ދޭންވާނެއެވެ. ފަތުރުވެރިޔާއަށް  

ނާ،  ދޭ ފަރާތަކުން ވިއްކާ، ރިޒޯޓް، ހޮޓެލް، ޔޮޓް މެރީ  ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް  )ށ(   
ގެސްޓްހައުސް އަދި ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް  

ބަލަން   ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ލިސްޓެއް،  އެނގޭނެ  ގޮތް 
 ންވާނެއެވެ.ނާކުރެވިފައި ހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ޝާއިޢު

ބެހޭ   ޚިދުމަތްތަކާ
 މަޢުލޫމާތު

ދޭންވާނީ   ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް )ހ( .18 ޚިދުމަތެއް  އެއްވެސް       ، ދޭ ފަރާތްތަކުން 
 އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ދޭ ފަރާތްތަކުން    ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތް  ،ދޭ ފަރާތްތަކާއި   ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް  )ށ(   
އާ މަޢުލޫމާތު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެންދޭ  ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު  ޚިދުމަތެއް    މުކޮށް 

ބަދަލެއް ،ލައިފިނަމަޓައިހުއް މެދުކަނ  ،ގެނެސްފިނަމަ  ނުވަތަ       ، ލައިފިނަމަޑައިނުވަތަ 
 ންވާނެއެވެ. ނާއެ ޚިދުމަތެއް ޝާއިޢުކުރި ޕްލެޓްފޯމަކުން އެކަން އެނގެން އޮން

ރިޒަވޭޝަން  
 އެއްބަސްވުން 

ޚިދުމަތް )ހ( .19 ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ޔޮޓްމެރީނާ،    ދަތުރު  ހޮޓާ،  ރިޒޯޓް،  ފަރާތަކުން  ދޭ 
އުޅަނދަކުން  ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ކުރިން    ގެސްޓްހައުސް،  ވިއްކުމުގެ  ޚިދުމަތްތައް       ދޭ 
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ފަރާތާ ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ގޮތަށް    ،އެކުއެ  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިވާ 
 ލަންވާނެއެވެ. ވައިއެއްބަސްވުމެއް އެކުލަ

 ؛ގޮތް  ރިޒަވޭޝަން ކޮންފާމް ކުރާނެ  (1)   

 ؛ގޮތާއި މުއްދަތު  ފައިސާ ދައްކާނެ  (2)   

 ؛ކެންސަލްކުރާނެ ގޮތާއި މުއްދަތު  (3)   

 ؛ގޮތް ނުވަތަ ބާޠިލު ކޮށްފިނަމަ ހަދާނެ ފިނަމަ،ރިޒަވޭޝަން ބަދަލުކޮށް (4)   

   (5) 

 

 

ޚިދުމަތް ޚިލާފަށް  ގޮތާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން   އެއްބަސްވުމުގައި  ދޭ 
ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ދަތި   ،ރިޒަވޭޝަން  ދިމާވާ  އެކަމުން    ޓޫރިސްޓަކަށް 

އެއްބަސްވި  ކަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އެ  ޒިންމާ  ފަރާތުން  ތަކުގެ 
 ؛އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  ،ންވާނެކަމާއިލާއުފު

ދޭ   ނުވަތަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް  ،ރިޒަވޭޝަން ހަދާ ފަރާތެއްގެ ސަބަބުން (6)   
ރިޒަވޭ ޚިލާފަށް  ޕޮލިސީ(  )ކެންސަލޭޝަން  އެއްބަސްވުމާ  ން  ޝަތަނަކުން 

ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ  ދޭ    ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ، ދަތުރު ރާވައި ޚިދުމަތް
 ފަތުރުވެރިންނަށް ބަދަލު ދޭނެ ގޮތް.

ގޮތަށް   )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ރިޒަވޭޝަނެއް    ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ ،ރިޒަވޭޝަން ކޮންފާމް ކުރުމަށްފަހު

ދަތި ދިމާވާ  ޓޫރިސްޓަކަށް  ގެއްލުމަކީ،    ކަކީތަކަންތައް  ކެންސަލްވެގެން  ލިބޭ  ނުވަތަ 
ވާނަމަ،    ރިޒަވޭޝަން ކޮންފާމްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި

ޒިންމާ   ގެއްލުމެއް އުފުލައެކަމުގެ  މާލީ  ޓޫރިސްޓަށް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  އި، 
ރިޒަވޭޝަން ކޮންފާމް   ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ހެކި ހުށަހެޅުމުން، އެލިބިފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ  

 ކޮށްދޭ ފަރާތުން ޓޫރިސްޓަށް ދޭންވާނެއެވެ.  

ހިންގުމުގެ  )ނ(    ރާވައި،  ދަތުރު  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ        މި 
ގެސްޓްހައުސް އަދި ފަތުރުވެރިން  ނާ،  ދޭ ފަރާތުން ރިޒޯޓް، ހޮޓެލް، ޔޮޓްމެރީ  ޚިދުމަތް

ފައިވާ ރިޒަވޭޝަނެއް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ދައިބައިތިއްބާ އުޅަނދުފަހަރަށް ހަ
ނާ، ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިން  ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ ރިޒޯޓް، ހޮޓެލް، ޔޮޓްމެރީ 

 ޓަކަށް ދިމާވާ ދަތިވާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިސް  ކަމަށް  ންދަބައިތިއްބާ އުޅަނ 
އެ ކަންތައް ގެއްލުމަކަށް  ލިބޭ  ނުވަތަ  ޒިންމާ    ތަކަށް  އެކަމުގެ  އުފުލަފަރާތަކުން  އި، 

ހުށަހެޅުމުން،  ހެކި  އެކަމުގެ  ލިބިފައިވާނަމަ،  ގެއްލުމެއް  މާލީ  ޓޫރިސްޓަށް      ސަބަބުން 
 ފަރާތަކުން ޓޫރިސްޓަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެ އެ
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އެއަރޕޯޓުގައި  
ބައިތިއްބާ 
 މުވައްޒަފުން 

ޚިދުމަތް )ހ( .20 ހިންގުމުގެ  ރާވައި،  މީހުންނަކީ    ދަތުރު  ފޮނުވާ  އެއާޕޯޓަށް  ފަރާތަކުން  ދޭ 
 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ންހީގޭ ދިވެނ އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އެ 

 )ށ(   

 

 

 ޞަ ޚާއް   ގެނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީކޮށްފައި އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާން
ފަރާތްތަކަށް  އެކުކާޔަހުއްދަ ޤައުމުތަކުގެ  ހިންގުމުގެ    އެހެން  ރާވައި،  ދަތުރު  ވެސް 

 ދޭ ފަރާތެއްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޚިދުމަތް
 ޅާ ނަމޫނާ ފޯމަކުންނެވެ.  މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ ، މިގޮތުން ހުއްދައަށް އެދޭނީ

ޚިދުމަތް  )ނ(    ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ދަތުރު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ވަޒީފާ   މި  ތަންތަނުގައި  ދޭ 
މަންދޫބުން  މަސައްކަތްކުރާ  )އެއާޕޯޓުގައި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ބިދޭސީ  ވެސް   އަދާކުރާ 

މުވައްޒަފުންނާ ވާގުޅޭ ޤާނޫނާއި    ހިމެނޭގޮތަށް( ބިދޭސީ  އެއްގޮތަށް  ރކް  ގަވާއިދުތަކާ 
 ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  ލިބިފައިވާވީސާ 

ޚިދުމަތް )ރ(    ހިންގުމުގެ  ރާވައި  އެއަރޕޯޓުގައި     ދަތުރު  ފަރާތުން  ތަންތަނުގެ  ދޭ 
ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ    ،އެ ފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ   ، މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ

މީހަކު   ރަމްޒުކޮށްދޭ ޔުނިފޯމުގައެވެ. މިފަދަ މީހުންގެ އަތުގައި އެވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  
ފޮޓޯ   ، ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ  ދަތުރު ރާވައި ހިންގާ  ، މަސައްކަތްކުރާ

އޮން ކާޑެއް  ކާޑުގައިނާޖެހި  މި  ރާވައި    ،މީހެއްގެ ނަމާއި  އެ  ، ންޖެހޭނެއެވެ.  ދަތުރު 
ނަމާއި  ފަރާތުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ވާނެއެވެ. ނާހިމަ  ތަފުސީލު  އެފަރާތުގެ   ،ހިންގުމުގެ        ން 

ވަކިކޮށްފިނަމަ  މި ވަޒީފާއިން  މީހަކު  ދީފައިވާ  ބާޠިލު   އެ  ،ކާޑު  ކާޑު  މީހެއްގެ 
ންވާނެއެވެ. އަދި، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އެ ފަރާތެއްގެ ކާޑު އެހެން  ރާކު
 ންވާނެއެވެ. ނާން ހުން ނާހުންނަށް ފެން މީ

ވަޒީފާ ދިނުމާއި  
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން   ،ދޭ ތަންތަނުން ވަޒީފާ ދިނުމާއި  ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް .21
އެންމެ  ، ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފުންގެ  ކަންތައްތަކުގައި    ހައި އެނޫންވެސް 

  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ   2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، ންވާނީރާޢަމަލުކު
 ންނެވެ. ތީމަ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  
 ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 )ހ( .22
 

 

ދީފައިވާ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް    ހިންގުމުގެ ހުއްދަގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަތުރު ރާވައި  މި  
އާއި    ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު)  2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، ދެމުންގެންދަނީ

ކަނޑައަ ގަވާއިދުގައި  ގޮތުން  ޅައިމި  ބެލުމުގެ  އެއްގޮތަށްތޯ  މިންގަނޑުތަކާ  ފައިވާ 
  ލިބިގެންވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ؛އް ބެލުންން ދޭ ޚިދުމަތްތަދީފައިވާ ތަނު  ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ (1)   

ހުއްދަ (2)    ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ތަނު  ދަތުރު  މަސައްކަތްތަކާއި،  ދީފައިވާ  ކުރާ       ން 
 ؛ގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ތަނާ  އެ
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 ރެކޯޑުތައް ބެލުން. ،ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދުމާއިތަނެއްގައި ހުރި  އެ (3)   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާ )ށ(    ރެކޯޑު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން    އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 
ފަރާތްތަކުން  ދީފައިވާ    ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ހުއްދައަންގާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް،  

 ންވާނެއެވެ.ރާޢަމަލުކު

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާ ކަންކަމެވެ. ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަކީ .23 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

 ރު ކުރުން.ހާތިސްރީ ކުރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އިޓަރަޖިސް  ،ތަނެއް ރީ ނުކުރާޓަރަޖިސް )ހ(  

 ، ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއި   ޓުގައިވެބްސައި )ށ(   
 ންމުކުރުން.  އާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތު 

 . ރީ ނުކުރާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޓޫރިސްޓުން ބޭތިއްބުންޓަމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސް )ނ(   

ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި  
 ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަ  

ޚިދުމަތް )ހ( .24 ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ދޭ ދަތުރު  ތަނަކުން  ފެންވަރު   ދޭ       ޚިދުމަތުގެ 
އެ  ދަށްވެއްޖެނަމަ،  މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ  ކަނޑައަޅާ    ތަނެއް   މިނިސްޓްރީން 

ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި،  އަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  ޔަ)އެއްމިލި  -/1,000,000
 ޙުކަމެއް އިޞްލާ  ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ، އެ  ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ 

 ކުރަންދެން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޚިދުމަތް )ށ(    ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ފަރާތަކުން ދަތުރު  ދަށުން    ،ދޭ  ގަވާއިދުގެ  މި  ނުވަތަ 
 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު 

ކޮށްފިނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް    ކަމެއް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަހަރަށް   (1)     ފުރަތަމަ  ޚިލާފުވާ  ރުފިޔާއާއި    ))އެއްހާސް  -/1,000ގަވާއިދާ 
 ؛ކުރުން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ (ހާސް )ތިރީސް  -/30,000

ފަހަރަށް   (2)    ދެވަނަ  ޚިލާފުވާ  ރުފިޔާއާއި    ()ދިހަހާސް   -/10,000ގަވާއިދާ 
އަދަދަކުން    )ހާސް )ފަސްދޮޅަސް  -/60,000 ދެމެދުގެ          ރުފިޔާއާ 
 ؛ކުރުން ޖޫރިމަނާ

ރުފިޔާއާއި    )ހާސް ތިރީސް  )  -/30,000ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ތިންވަނަ ފަހަރަށް   (3)   
 ؛ކުރުން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ))އެއްލައްކަ  -/100,000

ގިނައިން   (4)    ފަހަރަށްވުރެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަތިން  ގަވާއިދާ       ،އެއްކަމެއްގައި 
ފަހަރަކު   ކޮންމެ  ޚިލާފުވާ  ރުފިޔާއިން    ()އެއްލައްކަ   -/100,000ގަވާއިދާ 

 ކުރުން.  ޖޫރިމަނާ
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އެ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން )ނ(   
މޯލްޑިވްސް   ، ކުރުމަށް  ޤުޤީޙުކަމެއް ތަ  އެ  ،ނަމަ   ކުށެއް ހިމެނޭ ކަމެއް  އީ ކަމަކީ ޖިނާ

ކުރުމަށް    ވާޢުމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަ  ންވާނެއެވެ. އަދި އެ ވާސާވިސްއަށް ފޮނު  ޕޮލިސް
ކުރުމާމެދު ޕްރޮސެކިއުޓަރ    ވާޢުއޮފީހަށް ފޮނުވައިފިނަމަ، ދަ  ގެޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 ތަނެއް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ  އޮފީހުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް އެޖެނެރަލްގެ  
ޖެނެރަލް  ވަގުތީގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އަދި،  ދަ  ގެހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.   ވާ ޢުއޮފީހުން 

ޝަރީ ހުއްދަ  ޢައުފުލައިފިނަމަ،  ހިންގުމުގެ  ތަން  އެ  ނިމެންދެން    ވަގުތީގޮތުން ތް 
 ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

 )ރ(   

 
 

 )ބ( 

ފައިވާ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާކަމަށް  ލައިވާ އުފުޢުމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން ދަ
ދޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ   ޚިދުމަތް  ،ކޮށްފިނަމަ  ކުމްޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން  

 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާޠިލު

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން    -/500މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް    ވަނަ  20މި ގަވާއިދުގެ  
 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ފަށާނީ )ހ( .25 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ގަވާއިދު   ، މި  މި  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.އިޢުޝާ

ގަވާއިދަށް   )ށ(    ފެށުމާއެކުމި    ން ޢަމަލުކުރަ  ގައި  2006ނޮވެންބަރު    30  ،ޢަމަލުކުރަން 
ޚިދުމަތް  ގުޅުންހުރި   ޓޫރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭގައި  "  ފެށުނު، ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ދަތުރު 

 އުވުނީއެވެ. " ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

________________ 
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 1ޖަދުވަލު  

 
 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
  ،މާލެ

 . ދިެވހިރާއްޖެ
  

 Reason for Application  ހަޅާ ސަބަބު މު ހުށަ ފޯ
   New Registrationއަލަށް ހުއްދަ ހޯދުްނ /  □
   Renewal of Licenseކުރުްނ / އައުހުއްދަ  □
 Name Changeަންނ ބަދަލުކުރުްނ /  □

 Change of Locationއެޑްރެސް ބަދަލުކުރުްނ /  □

 Licence Lostހުއްދަ ގެއްލިގެްނ /  □

  Revoked Licenseވެގެްނ / ޠިލުހުއްދަ ބާ □

 މު ށް އެދޭ ފޯ ޔަހިންގުމުގެ ހުއްދަ  ދަތުރު ރާވައި  ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި

APPLICATION FORM FOR TRAVEL AGENCY OPERATING LICENCE 

 Travel Agency Information ގެ މަޢުލޫމާތު  ހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގާ އޮފީހު ޓޫރިޒަމާ ގުޅުން 

 : ޓޫރިޒަާމ ގުޅުްނހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިްނގާ އޮފީހުގެ ަންނ
Name of the Travel Agency  

 : ކުްނފުީނގެ ަންނޓޫރިޒަާމ ގުޅުްނހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިްނގާ 
Name of the Company operating the Travel Agency 

 އެޑްރެސް:  
Address 

 އަތޮޅާއި ރަށް: 
Atoll & Island 

 ފޯުނ ަންނބަރު:
Phone 

 އީެމއިލް އެޑްރެސް:
E-mail 

 ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް: 
Website 

 ރަިޖސްޓަރީ ަންނބަރު: 
Registration No. of the Travel Agency 

 

 Details of the Company Directorsކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު /

 ނަން 
Name 

 ނަންބަރު  ޑުގެ .ކާ ދ.ރ.އ 
ID Card No 

 މީ އެޑްރެސް އި ދާ 
Permanent Address 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
Present Address 
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 Details of the Company Shareholdersކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު /

 ނަން 
Name 

 ނަންބަރު   ޑުގެ ކާ ދ.ރ.އ. 
ID Card No 

 މީ އެޑްރެސް އި ދާ 
Permanent Address 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
Present Address 

    

 Documents to be submitted with ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
Application 

 ގެ ކޮޕީކެޓުފިޓުރެިޖސްޓްރޭޝަްނ ސެކުްނފުީނގެ  □
)ކުްނފުީނގެ ަމގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި  ގެ ކޮޕީގަވާއިދުކުްނފުީނގެ ހިްނގާ  □

 ޓްރެވަލް އެެޖްނސީ ހިްނގުން ހިެމިނފައިވުްނ( 
 ގެ ކޮޕީއަސާސީ ގަވާއިދުކުްނފުީނގެ  □
ދާރުްނާނއި ޑިރެކްޓަރުްނ އެނގޭެނ ސާްނފުީނގައި ިމހާރު ތިބި ހިއްކު □

   ލިޔުެމއްރަސްީމ 
  ްނބޭުންނކުރާ ަނަމށް ޓޫރިޒަާމ ގުޅުްނހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިްނގު □

 ރީ ކޮށްފައިވާޓައި ރަިޖސްިމިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނިމކް ޑިވެލޮޕްަމްނޓުގަ
ކުްނފުީނގެ ަންނ ޫންނ އެހެްނ ަނެމއް ޓްރެވަލް  (ލިޔުުމގެ ކޮޕީ 

 އެެޖްނސީއަށް ކިޔާަނަމ(
  ކޮޕީ ގެކާޑު .ދ.ރ.އ ގެރުްނހިއްސާދާ /   ހުރިހާ ޕާޓްަނރުްނ □

 ކޮޕީ ހެޑްގެ ޓަރލެ □
 ކޮޕީ ޗަރގެޓް ވައުޕޭަމްނ □

 ކޮޕީ  ގެ އިްނވޮއިސްޓް ޕޭަމްނ □

 ޒަވޭޝަްނ ވައުޗަރރި □

 އެފްއައިޓީ ވައުޗަރ   □

 ކުރިްނ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު □

 ސާްމޕަލްގެ ކޮޕީއެއް އެއްބަސްވުުމގެ  ގެ އްޒަފުްނގެ ވަޒީފާުމވަ □
 ީމރާގެ ޓެކްސް ކްލިއަރަްނސް ރިޕޯޓް ހަަމުނވާ،އެއްަމސްދުވަސް  □

□ Copy of Company registration certificate 

□ Copy of Memorandum of Association (The Objectives 

of Memorandum of Association shall include 

Operation of Travel Agency) 

□ Copy of Articles of Association  

□ ID card of all the Directors and Shareholders of the 

company  

□ Copy of the business name registry of the Travel 

Agency.  (If the Proposed name of the Travel Agency is 

different from that of the Company)   

□ Copy of Letterhead 

□ Copy of the Payment Voucher  
□ Copy of the Payment Invoice 

□ Reservation Voucher  

□ Free Individual Traveler Voucher (FIT) 

□ Original of the previous Operating Licence 

□ Copy of draft Employment Contract 

□ Tax Clearance Report from Maldives Inland Revenue 

Authority (MIRA) – Issued period not less than 01 

month from the application 

 ްނވާެނއެވެ.ޅާ ކުރިްނ ފޯމު ހުށަހަ ހުގެ ުމއްދަތު ހަަމވުުމގެ ުނވަތަ އޮޕަރޭޝަްނ ފެށުުމގެ އެއްަމސްދުވަ  ގެްނސްސަލައި :ޓުޯނ
Note: Application must be submitted at least four weeks prior to licence expiry or commencement of operation. 

ޝަން ރޭވުމަށް ޓަކައި،  ކް ރިހަމަވާނަމަ، ޓްރެވަލް އޭޖެންސީގެ އިންސްޕެފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފު ،ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު
 ނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. ފޯމުގައި ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް މިމިނިސްޓްރީން ގުޅާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ

After verifying information provided in this form, our team will contact the number 
provided in the form to arrange an inspection of the Travel Agency. 

Incomplete forms will be rejected. 
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 Declaration އިޤްރާރު 

  ހައިގައިވާ އެްނެމއެ ގަވާއިދު،  ޔައިވާއިދު ކިގަހިްނގުާމބެހޭ  ޓޫރިޒަާމ ގުޅުްނހުރި ދަތުރު ރާވައި  ދިވެހިރާއްޭޖގައި    ،ގައިވާ ހުރިހާ ަމޢުލޫާމތަކީ ތެދު ަމޢުލޫާމތުކަަމށާއިުމފޯ  ިމ
 ، ަމޢުލޫާމތު ޫންނކަްނ ސާބިތުވެއްެޖަނަމ އްޙަޞަފޯުމގައި ދީފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކީ  އިޤްރާރުވަެމވެ. އަދި ިމ  ހުރެްނރުަމތްތެރިކޮށް ހިތުަމށް އަޙުކަްނކަްނ ކުރުަމށާއި، އެއަށް 

   ެނތްކަަމށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަެމވެ. ތިރާޒެއްއުއިކުރުާމެމދު ޠިލު ހިްނގުުމގެ ހުއްދަ ބާ   ޓްރެވަލް އޭެޖްނސީ
I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have read the Travel Agency 
Regulation of the Maldives and agree to abide by the terms and conditions stated in the Regulation. Furthermore, if the 
information given in this form is proven false at any time, I understand that the Travel Agency operating licence will be 
cancelled. 

 ަންނ: 
Name 

 ސޮއި / ސިއްކަ: 
Sign & Stamp 

 ަމޤާުމ:
Designation 

 ތާރީޚު
Date 

 ގުޅޭެނ ފޯުނ ަންނބަރު: 
Contact Number 
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