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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 
 ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހަުއސް ހިންުގމަށްޓަކައި ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކް ަރޖިސްްޓރީކުރުމަށް ެއދި ހުށައަޅާ ފޯމް ހޯމްސްޓޭގެ 

 
 

 ރަށާއި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތު   

 ރަށް އަތޮޅާއި 

 އިދާރާގެ ނަން  ކައުންސިލް 

 ރަށު ކައުންސިލް  ☐    ސިޓީ ކައުންސިލް     ☐     އަތޮޅު ކައުންސިލް    ☐

   އާބާދީ ރަށުގެ  ___________ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ  ___________ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 

 
 

 މަޢުލޫމާތު ރަށުގައި ލިބެން ހުރި ސިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ   

 ހޮސްޕިޓަލް  ☐ ހޮސްޕިޓަލް  ރީޖަނަލް ☐ ސެންޓަރ ހެލްތް ☐ ހެލްތް ޕޯސްޓް  ☐

 ދުމަތްދޭ ތަނުގެ ނަން:ހި ސިއްޙީ  

 :އަދަދު ޑޮކްޓަރުންގެ   ދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު:ހިސިއްޙީ   

 ދުމަތް ހި  ންސްގެއެމްބިއުލަ ނުލިބޭ  ☐    ލިބޭ ☐ :ނަންބަރު ންސްގެ އެމްބިއުލަ  

 ދުމަތް ހި ފާރމަސީގެ ނުލިބޭ  ☐    ލިބޭ ☐ 

 ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރަށުގައި ނުވަތަ ރަށާއި އެންމެ ކައިރި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތްދޭ   

 ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް  ރަށުގައި ނުލިބޭ  ☐  ލިބޭ ☐    

 ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް ☐  ޑެސްކް  ޕޮލިސް ☐  

 ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތު   އެންމެކައިރި  ނެތްނަމަފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް ލިބެން  ރަށުގައި   

 އަތޮޅާއި ރަށް: 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 
 

 ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކް  

 7ގެ ޖަދުވަލު  (R-176/2021ނަންބަރ ) އިސްލާހުވަނަ  4ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުށް ގެނެވުނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ގައިވާގޮތަށް ރަށުގައި ޓޫރިޒަމް ޑެސްކް:

 ގާއިމުކުރެވިފައި ☐ ނެތް  ގާއިމުކުރެވިފައި ☐
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 :މީހަކު ހުރެގެން ޙިދުމަތްދެވޭ ވަގުތުތައް  ޑެސްކުގައި

 :ޙިދުމަތްދެވޭ ވަގުތުތައް ވާރޗުއަލްކޮށް  

 ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކްގެ ނަންބަރ: 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކްގެ  

 އެޑްރެސް:  ވެބްސައިޓެއް ހެދިފައިޥާނަމަ ވެބްސައިޓް   ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކްގެ 

 މީސްމީޑިއާ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު:ރަށު ޓޫރިޒަމް ޑެސްކަށް  

  

  

 :އިން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތުތަށްޓޫރިޒަމް ޑެސްކްރަށު 

 ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސް  ☐     ޑައިވިން ☐    ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްތަށް ☐   ލޯންޑްރީ  ☐ ރެސްޓޯރެންޓް    ☐
 _________________________________ އެހެނިހެން: 

 

 
 

 ފަރާތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ރަށުގެ އައިލަންޑް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ 

 32-12ގެ  (R-176/2021ނަންބަރ ) އިސްލާހުވަނަ  4ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުށް ގެނެވުނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތަށް ރަށުގައި ޓޫރިޒަމް ޑެސްކްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އައިލަންޑް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއަށް ވަކި ފަރާތެއް:

 ހަމަޖައްސާފައިވޭ ☐ ހަމަޖައްސާފައި ނެތް ☐ 

 ނަން:  :މަސައްކަތްކުރާ ތަން 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  :މަޤާމު 

 ފޯނު ނަންބަރު:  އީމެއިލް: 

 
 އިނގޭ ދައްކަން ވާހަކަ

 ބަސްތަށް
 :އެޑްރެސް 

 އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާ: 

 
 

 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  19-ކޮވިޑް 

 :ގެ ރީޖަނަލް ފެސިލިޓީގެ މަޢުލޫމާތު 19-ކައިރީގައިވާ ކޮވިޑް  އެންމެ

 ރަށް: އަތޮޅާއި 

 ހުރި ދުރުމިން ރަށާއި 

 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ 19-ކޮވިޑް  
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 އަށް ހާއްސަ ޓާސްކް ފޯސްއެއް  19-ކޮވިޑް   

 އެކުލަވާލާފައިވޭ  ☐ ނުވޭ  އެކުލަވާލާފައި ☐ 

 ކަރަންޓީނު އަދި އައިސޮލޭޝަންގެ ހާލަތު  އެޑްރެސް އަދަދު  ކޮޓަރީގެ

 ރަށުގައި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން   

 ރަށުގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން   

 
 

 ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކު ފޯރމާއި

  ލިސްޓް ފާރމަސީތަކުގެ  ☐

 

                                       ހިމެނޭގޮތަށް ނަންބަރު ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އައިޑީކާޑު ނަމާއި މެމްބަރުންގެ  ޓާސްކްފޯސް ނަމަ އެކުލަވާލާފައިވާ ފޯސްއެއް ޓާސްކް   ☐
 ލިސްޓް 

 
 

 އިޤުރާރު 

ޙާލަތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް މި ފޯމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ 
މި ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި  ވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި،ޓޫރިޒަމަށް ޙިއްސާކުރުމަށާއި, ދި 

ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާގޮތުގެ އެންމެހާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އި ފަތުރުވެރިކަމާ ތިން ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި،އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ
  ލެހެއްޓުމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ. ކަންތައްތައް ބެ 

 ނަން  މަޤާމް 

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު   ނަންބަރު ފޯނު  

 ތާރީޚު   ސޮއި 
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