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 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ތަފާސް ދިވެ

 ގަވާއިދު  ބެހޭހޯދުމާ މަޢުލޫމާތު 

 
 

ންވާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ތަފާސްހިސާބު  ،ވާއިދަކީގަ މި )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
    ބެހޭ ވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިަޒމާ)ދި 99/2ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި

 ވާއިދެކެވެ.ގަލެވޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައި 42ގެ ޤާނޫނު( 

މަށް ބޭނުންވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު ަތއްޔާރުކުރު ،ވާއިދަށް ކިޔާނީގަ މި )ށ(  
 ދު" އެވެ.ގަވާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަފާސްހިސާުބ  ،ވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީގަ މި  .2 މަޤްޞަދު 
އް ސޫލުތަކެބޭނުންކުރުމަށް އު މަޢުލޫމާތުއެ  ،ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ރުމަށްތައްޔާރުކު

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

މަޢުލޫމާތު 
 ހުށަހެޅުން 

ދުގެ ދަށުން އިވާގަ ދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް )ހ(  .3
ފައިވާ ޮގތަށް، ކަނޑައެޅި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުޫލމާތު، މި 

 ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޓޫރިޒަމާ ،މުއްދަތުތަކަށް

ބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ  ޓޫރިޒަމާ  ،ވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅަންވާނީގަ މި )ށ(  
"ޓޫރިަޒމް ިއންފޮމޭޝަން ެމނޭޖްމެންްޓ ސިސްަޓމް  މްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް ޤާއި

 )ޓިމްސް(" މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގައި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ޢައިދަށް ގަވާ މި )ނ(  
  މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢަގަވާއިދަށް  ން، މިހުިރ ތަންތަނު ނުވެ ޖިސްޓަރީރަ
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މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގައި  މި  ،ގައިތެރޭދުވަހުގެ އް( މަސްތިނެ) 3
 ވާނެއެވެ. ންކުރަ ރަޖިސްޓަރީ

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ 
މިނިސްޓްރީއަށް 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

ދޭ ތަންތަނުން ޓޫރިަޒމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ހ(  .4
 ވަނީއެވެ.  މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގަވާއިދުން ހުށަހަޅަން ޖޭޭހ މަޢުލޫމާތުތައް

 މެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް؛ ގައި ހި  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި (1)

ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންާގ އެންގުންތަކާ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް (2)
އްޒަފުންެގ ދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ،އެއްގޮތަށް

 މަޢުލޫމާތުތައް؛ 

އެިކ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް، ޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް އެކިނާޞިފަތުރުވެރިކަމުގެ  (3)
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންާގ އެންގުންތަކާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 އެއްގޮތަށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު.

ލަތަކާ ހާގެ އިތުރުން، ދިމާވާ ކުއްިލ ތަކުމަޢުލޫމާތުމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި  )ށ( 
ރުވެރިކަމަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަނެ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތު

އެޅުމަށްޓަކައި، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ، ފަތުރުވެރިންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، 
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ވަކި މުއްދަތަކަށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ތަންތަނުން، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މި

 ،ގޮތަށް ކުއްލި ހާލަެތއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާ )ނ(  
އެ މަޢުލޫމާތު ލާއި، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފުސީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް 

 ،ބެހޭ މިނިސްޓްރީންޓޫރިޒަމާ ،ހުށަހަަޅންޖެހޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފޯމެޓާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަންތަނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 މަށް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރާ ބެހޭ މިިނސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެކިއެކި ަކންކަޓޫރިޒަމާ )ރ(  
ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް މުއްދަތު ޓޫރިޒަމާ ބަންދުކުރާދޭ ތަންތަނުން،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް

 ށެއް ހުށަހަޅާކަމުއްދަތުގައި  އެގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތައް  އެންގުމަށްފަހު، މި
 ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު 

 ގެނައުން 

މިިނސްޓްރީއަށް ބެހޭ ދޭ ފަރާތްތަކުން ޓޫރިޒަމާ ދުމަތްވާއިދުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިގަ މި .5
ގެނައުމާއި، މަޢުލޫމާުތ ޢުޫލމާތަށް އުނިއިތުރު ވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މަގަ ކަމަށް މި ޖެހޭނެ  ހުށަހަޅަން

މާ ބެޭހ މިނިސްޓްރީއަށް ޫޓރިޒަ ،ހުށަހަޅަންޖެޭހ މުއްދަތުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ  4ވާއިދުގެ ގަ ވެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެނެޭވ ބަދަލު، މި ލިބިގެން
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 ގަވާއިދުގެ ދަށުން ުހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު  ގައި ހިމަނައި ގެޒެޓްކުރުުމން، މި 1 ޖަދުވަލު
 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ގެނެވުނީ

ސަރުކާރުގެ 
އެހެނިހެން 
އިދާރާތަކަށް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

ސަރުކާރުގެ އެހެިނހެން އިދާރާތަކުން ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމަށް ލުމަކުން، އެކުލަވައިވާއިދު ގަ މި . 6
ހުށަހަޅަންެޖހޭ މަޢުލޫާމތު ހުށަހެޅުމަކަްށ  ިމ ގަވާއިުދ  ވާއިދެއްެގ ދަށުން ގަހެދިފައިވާ އެއްވެސް 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ރެކޯޑު 
 ޓުން އްހެލެބެ

ހުށަހެޭޅ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ވާއިދުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާގަ މި ސަފާރީ އުޅަނދު ފިޔަވައި،  . 7
ގެ މުއްދަަތކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދުވަހު)ދޭއް( އަހަރު 2ތައް، މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ރެކޯޑު

           ަނމަ،  ދެއްއަދި ސަފާރީ އުޅަނފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރެކޯޑްތައް މަިއ އޮފީހުގައި އެ އުޅަނދެއްގެ 

ވާއިދާ ގަ
 ޚިލާފުވުން 

 ،އިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަގަވާ ދޭ ތަންތަނުން މި ގެ ޚިދުމަތްދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމު )ހ( .8
ބެހޭ ޓޫރިޒަމާ ،ލުކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރުމަޢަފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 100/-ހުިރ ކޮްނމެ އެނދަކަށް  ފައިކޮށްރީ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަ އެ ،ފުރަތަމަ ފަހަރު   
 .ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން ޖޫރިމަނާކުރުންއެއް)

 250/- ހުރި ކޮންމެ އެނދަކަށް ފައިތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް އެ ،ދެވަނަ ފަހަރު   
 .ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ޖޫރިަމނާކުރުން)ދުއިސައްތަ 

  500/- ހުރި ކޮްނމެ އެނދަކަށް ފައިކޮށްީރ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަ އެ ،ތިންވަނަ ފަހަރު   
 .ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން ޖޫިރމަނާކުރުން ސް)ފަ

ތަނެއްގަިއ  އެ މަ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަ ޖެހިޖެހިގެްނ ތިން ފަހަރަށް ވުެރ އިތުރަށް މި  )ށ(  
ާނ )އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ޖޫރިމަ -/1,000ފައިވާ ކޮންމެ އެނދަކަށް ކޮށްރީ ޓަޖިސްރަ

 ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.ޓޫރިޒަމާ ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ގޮުތގައި އެންމެ ިގނަވެގެން ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ ކޮށް)ށ( ގައި ބަޔާން އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި )ނ(  
   )އެއް ލައްކަ( ރުފިޔާއެވެ.    -/100,000 ނަގާނީ

 ތާރީޚުން ކުރާ  ފައިވާ ޖޫރިމަނާ، ޫޖރިމަނާކޮށް)ށ( ގަިއ ބަޔާން އާއި އްދާގެ )ހ( މާ މި (ރ)  
ޓޫރިަޒމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްެގ  ،ގައިތެރޭ)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ފެށިގެން 
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ޯމލްޑިވްސް އިްނލަންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް  ،ފަރާތުންޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު އެ ދަށުން، 
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ޞްޚަލާ ދައްކައި

 އިފިފައިވާ އެއްވެްސ ޫޖރިމަނާއެއް ނުދައްކައާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްމާއްދާގެ )ހ(  މި (ބ)  
ލަިއސަންސް،  ތަން ިހންގުމުގެ ކޮށްފައިވާބެހޭ މިިނސްޓްރީން ދޫފަރާތަކަށް ޓޫރިޒަމާ ނަމަ، އެ
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ މުއްދަތަކަށްޓޫރިޒަމާ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ލައިސަންސް އަލުން ދޫކުރެވޭނީ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް  މި (ޅ)  
 ކުރުުމންނެވެ.ޞްލާޚަ އް ދައްކައިޖެހޭ ހުރިާހ ޖޫިރމަނާއެށަހަޅައި، ދައްކަންހު

 މާއްދާގެ )ހ( އާއި  މި ،ފައިވާ ޖޫރިމަނާގައި ބަޔާން ކޮށް )ށ(  އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި (ކ)  
ންްޑ މޯލްޑިވްސް އިންލަ  ،ގޮތަށް، ތަންފީޒު ކުރާނީ ފައިވާއާއި )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައި)ށ( 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީންނެވެ.

ސިއްރު 
 ހިފެހެއްޓުން 

         ،އަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުބެހޭ މިނިސްޓްރީދުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާއިވާގަ މި )ހ( .9
 މިނިސްޓްރީން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.  އެ

ބެޭހ ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މަޢުޫލމާތު އެހެްނ އެއްވެސް ދަށުން ޓޫރިޒަމާ ދުގެއިވާގަ މި )ށ(  
ފަރާތް   ހުށަހެޅިމަޢުލޫމާތު ،ކުރަންވާނީއިޢު ނުވަތަ ޝާ ،އްސާކުރަންވާނީހިފަރާތަކާ 

 ަލ ހިސާބުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޖުމު ،ގޭގޮތަށްނނޭ

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މިނަމަވެްސ، އޮތް  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި )ނ(  
ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޓޫރިޒަމާ

ށް ިމ މާއްާދ ކަްއސާކުރުމަހިމަތިން ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މައި އިދާރާއާ  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދާ އޮތް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި މި )ރ(  
މުިހންމު ކަމެއް ަކމުގައި ތު ދެމެހެއްޓުމަށް ޙަންމު މަޞްލައާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ 

ެއ މަޢުޫލމާތު ާހމަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ަނމަ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ
 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ނުވާ ނަމަ:ން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަވާއިދުގައި، އެ އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެގަ މި .10 މާނަ ކުރުން 

ކަންކަްނ  އިރެއްގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭ އެ ،ވަނީ ކަމުގައި ބުނެފައި އެ"ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ"   
 ފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ހިންގުން ހަވާލުކޮށް
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެޭހ  99/2ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ވަނީ އެކަމަށް ބުނެފައި  "ޓޫރިސްޓެއް"  
 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ގައި ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށް މާަނ ކޮށްޤާނޫނު( 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  99/2ޤާނޫުނ ަނންބަރު  ،ވަނީ އެ  ކަމަށް ބުނެފައި "ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު"  
 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށެވެ.

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން"  
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގަިއ  ނިދުމާއި ކެއުން ނުވަތަ ނިދުން ހަަމޖެހޭގޮތަށްފަތުރުވެރިން 

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް،  ،ރިޒޯޓްޓޫރިސްޓް  ހައިރީކޮށްފައިވާ އެންމެޓަރަޖިސް
 ސަފާރީ އުޅަނދުތަކަށެވެ.  ،ދަރުނބަޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ، ސިޓީ ހޮޓާ، ޔޮޓް 

)ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން  2015/82ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް "ކުއްލި ހާލަތު"  
 ހާިދސާތަކަށެވެ.ފައިވާ ކޮށްބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކާރިސާއެއް ަކމަށް މާނަ

ވާއިދަށް ގަ
މަލުކުރަން ޢަ

 ފެށުން

 ރާޝާޢިއުކުމި ގަވާއިދު  ގައި ގެޒެޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީދަށް ގަވާއި މި .11
 ނެވެ.ދުވަހުން ފެށިގެން

ލެވޭ ވައިއު
 ގަވާއިދު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  R-19/2011މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ގަވާއިދު ނަންބަރު  .12
 ތަފާސްހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާބެހޭ ގަާވއިދު( އުވުނީއެވެ.

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި            R-39/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              109 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

6 

 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާ  – 1  ދުވަލުޖަ 
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު  ލު ސީ ފު ތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  #
ފަތުރުވެރި ކަމުގެ  .1

ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން 
ތަނެއްގައި އެނދު  އެ

ބޭނުން ކުރެވުނު ގޮތުގެ 
މަޢުލޫމާތު 

(OCCUPANCY 
REPORT)  

ކޮންެމ މަހެއްެގ  ،ރިޕޯޓުގައި ިހމަނާނީ މި (ހ)
ދުވަހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިން  ހުރިހާ

ތަނެއްގަިއ ރޭ ހޭދަކުރި  އެ އެނގޭނެހެން، 
ރުވެރިން ތިބި ފަތު ދަދާއި، އެއަފަތުރުވެރިންގެ 

ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވީ ގޮތުގެ  ދަދެވެ.އަކޮޓަރީގެ 
 ގަިއ އެވަނީއެވެ. A މުފޯ ،ފޯމެޓް

ވޯރކް ޕާމިޓް ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންނާއި،  (ށ)
    ،ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަންދާ ދިވެހީންގެ މަޢުލޫމާތު

 ރިޕޯޓުގައި ހިމަނައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.  މި

ތަނެއްގަިއ  ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ މުއްދަތުގައި އެ (ނ)
އެކަންވެްސ  ،ނަމަ ފަތުރުވެރިއަކު ނެތް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

)ހަތެއް(  7ކޮންމެ މަހެއްގެ 
 ،ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން

ފާއިތުވެދިޔަ މަހުގެ ރިޕޯޓް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް  .2
 ދޭ ތަންތަނުން އެ
ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 
ފަތުރުވެރިން ނިސްބަތްވާ 

 ޤައުމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
(TOURIST 
ARRIVALS BY 
NATIONALITY) 

ްނމެ މަހަކު ޗުއްީޓ ކޮ ތަނަކަށް އެ ،ރިޕޯޓުގައި މި
ހުރިާހ ފަތުރުވެރިންގެ  އަންނަ ހޭދަކުރަން
ިހމަނަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓް   ،މަޢުލޫމާތު

ގަިއ  B މުފޯ  ،ހުށަހަޅަންވީ ގޮތުގެ ފޯމެޓް
 އެވަނީއެވެ. 

)ހަތެއް(  7 ކޮންމެ މަހެއްގެ
 ،ދުވަހުގެ ކުރިން ވަނަ

ދިޔަ މަހުގެ ރިޕޯޓް ފާއިތުވެ
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި            R-39/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              109 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

7 

 

 
 
 
 

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

Name of the Establishment: …………………………………………………………………………………… 
 

MONTHLY BED NIGHT / OCCUPANCY REPORT 
<insert month & year> 

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

50 
 

100 
Eg:  
1 – Jan – 2019  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Statistics Section 
Ministry of Tourism 

Email: stat@tourism.gov.mv 
Tel:  3022 250   Fax: 332 2512 

Form A 

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

MONTHLY REPORT ON ARRIVALS BY NATIONALITY 
<insert month & year> 

No. of Tourists Nationality 
500 Eg: German 
30        Italian 

100        Chinese 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

630 Total 
 
 
 
 

 

Form B 
Statistics Section 

Ministry of Tourism 
Email: stat@tourism.gov.mv 

Tel:  3022 250   Fax: 332 2512 

mailto:stat@tourism.gov.mv
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