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 2016/R-67 : ނަންބަރު ވާިއދުގަ   
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2016 އޮގަސްޓު 11 – 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 8ތާރީޚު 119އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ހިންުގމާބެހޭ ަގވާއިަދށް ދިެވހިރާްއޖޭގައި ޫޓރިސްޓް ހޮޓާ ތަަރއްޤީކުރުާމއި 

 ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ަގވާިއދު 1



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                 119 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫިރސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމާއި ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް

 ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1
  
 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. (R-1652/2013)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމާއި ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

  
 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން 18ނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބު .1

 ،އްޙީ ޚިދުމަތާއިޞިވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ  2ގަވާއިދުގެ  މި (ހ)
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް މަރުކަޒެއް ގާއިމުކޮށްފައިާވ  ހުންނަ އަދި ގަޑިއިރު ކަަރންޓު ޚިދުމަތް ލިބެން  24

  ރަށްރަށުގައެވެ.
  
ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގައި ވެސް ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ޭލްންޑ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން  (ށ)

ގަޑިއިރު ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ޚިދުމަތްތަކުގެ  24ލައިން ފޯނާއި ފެކްސް އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް 
ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ އެ ސަރަޙައްދަށް ޔުޓިލިޓީޒް ތެރެއިން ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަށް ބޭނުންވާ އިމަރޖެންސީ ކަރަންޓް ފަދަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު އެފަދަ ޚުިދމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީްނ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަ
ނޑަށާއި ފެންވަރަށްވުރެ ދަށްނުވާނެހެންނެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ  ކަ

  
  
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިރަން ފަށާ މަލުކުޢަ މި ގަވާއިދަށް  .2

 
_______________  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


