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ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ޓިޫރޒަމާ ގުޅުންހިުރ ދަތުރު ރާވިައ ިހންގުމުގެ ިޚދުމަތް ިދނުމާބެހޭ ގަވިާއދަށ

ް ފުރަތަމަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ގަވިާއދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް އަންނިަނިވ އަކުރު ިއތުރުކުރުން.  .1

(ރ) ދަތުރު ރާވިައ ިހންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް، ނުވަތަ އެފަރާތީަކ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވްެސ ިވޔަފިާރ ޖަމާޢަތެއް 

އިަދ އެކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ިވޔަފިާރ ޖަމާޢަތެއްގެ ޑިައރެކްޓަރުންނީަކ، ޓްރެވަލް އޭޖެނީްސ ރިަޖްސޓީަރކުރުމަށް އިެދ ހުށަހަޅާ 

ދުވަހާ ހަމައަށް ފިާއތުވިެދޔަ 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގިައ، ވައްކަން، ޓެކުން، ފޭރުން، ިޚޔާނާތް އިަދ މަކަރިާއ ީޙލަތް، ިމިއން 

ކުށެއްގެ ިރކޯޑެއް ނެތް ފަރާތެއްކަމަށް މޯލިްޑވްްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސއިާއ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ީދފިައވާ ިލޔުމެއް އޮތުން.

ިމ ގަވިާއދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅިާއރުވްެސ، ހުއްދަ އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހާ   

އަންގިައދޭގޮތަށް  ނެތްކަން  ިރކޯޑެއް  ކުށުގެ  ބުނެފިައވާ  މާއްދާގިައ  ިމ  ތެރޭގިައ  އަހަރުދުވަހުގެ   5 ފިާއތުވިެދޔަ  ހަމައަށް 

މޯލިްޑވްްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސއިާއ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ީދފިައވާ ިލޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ް ގަވިާއދުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ފަހަތަށް އަންނިަނިވ އަކުރުތައް ިއތުރުކުރުނ  .2

ިތީރގިައވާ  ހުންނަންޖެހީޭނ  ފެންވަރު  ިއމާރާތުގެ  އީޮފހުގެ  ހުއްދަދެވޭ  ިހންގުމަށް  ރާވިައ  ދަތުރު  ގުޅުންހިުރ  (ކ) ޓިޫރޒަމާ 

ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ.

އްުސިމނުގިައ  ދެމެދު  ީސިލންގާ  ތަޅުމިާއ  ކޮށްފިައވާނަމަ،  އެއަރކަނިްޑަޝން  ތަން  ބޭނުންކުރާ  ގޮތުގިައ  އީޮފހުގެ   .1

ދެމެދު  ީސިލންގާ  ތަޅުމިާއ  ހަރުކޮށްފިައވާނަމަ  ފަންކާ  ީސިލންގުގިައ  އިަދ  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ފޫޓު   8 މަދުވެގެން 

އްުސިމނުގިައ މަދުވެގެން 9 ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ.

އީޮފހުގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ބޮޑިުމނުގިައ މަދުވެގެން 64 އަކަފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ.  .2

އީޮފހުގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ފުޅިާމނުގިައ މަދުވެގެން 7 ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ.  .3

އީޮފހުގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރާ ތަން ހުންނަން ވީާނ އެއަރކަނިްޑަޝންކުރިެވފިައ ނުވަތަ އެއަރކަނިްޑަޝން ނުކުރާނަމަ   .4

ިޞއީްޙ ގޮތުން އެކީަށގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިައ ދައުރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

އީޮފްސ ހުންނަންވީާނ އެކީަށގެންވާވަރަށް އިަލކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.  .5

އީޮފހުގެ ދޮރުފަތް ހުންނަން ވީާނ ތަޅުލެވޭގޮތަށް ތަޅު ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.  .6
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ހުންނަ ވިަކން ް އުޅެވޭގޮތަށ ެ ވަދިެނކުމ ވިަކން އީޮފހީަކ ހުއްދަދެވޭ ް ިހންގުމަށ ރާވިައ ު ދަތުރ ގުޅުންހިުރ ާ ޓިޫރޒަމ (އ)

ގޮތުގިައ ެ އީޮފހުގ ނުވަތަ ބައެއިްވޔްަސ ް ކޮޓިަރއެއ ެ ގެއެއްގ ނުވަތަ ް އެޕާރޓްމަންޓ ީމހުން ިދިރއުޅޭ ވާންވާނެއެވެ. ް އީޮފހަކަށ

ނަމަވްެސ، ހުރެއްޖެނަމައެވެ. ވިަކކުރިެވފިައ ޖަހިައ ޕިާޓަޝން ް އުޅެވޭގޮތަށ ެ ވަދިެނކުމ ވިަކން ް އީޮފހަކަށ އެ ބޭނުންކުރެވީޭނ

ކުންފުންޏަކަށްވެފިައ، ާ މަަސއްކަތްކުރ އިެކއިެކ ު ތަފާތ ީދފިައވީަނ ހުއްދަ ް ިހންގުމަށ ރާވިައ ު ދަތުރ ގުޅުންހިުރ ާ ޓިޫރޒަމ

ް ިހންގުމަށ ރާވިައ ު ދަތުރ ގުޅުންހިުރ ާ ޓިޫރޒަމ ބައެއް، ާ ހަދާފިައވ ް ޕިާޓަޝންޖަހިައގެނ ވިަކން އީޮފހެއްގިައ ކުންފީުނގެ އެ

ރާވިައ ު ދަތުރ ނަމްބަރީަކ، ފެކްްސ އިަދ ޓެލެފޯނު ކުންފީުނގެ އިަދ ބެހެއިްޓދާނެއެވެ. ގޮތުގިައ ެ އީޮފހެއްގ ާ ބޭނުންކުރ

ހަމަޖެއިްސދާނެއެވެ. ކަމުގިައ ު ފޯނުނަމްބަރ ގުޅޭ ާ އީޮފހ ެ ިހންގުމުގ

ް މަަސއްކަތ ެ ިހންގުމުގ ރާވިައ ު ދަތުރ ގުޅުންހިުރ ާ ޓިޫރޒަމ އީޮފްސ، ދެވޭ ހުއްދަ ް ިހންގުމަށ ރާވިައ ު ދަތުރ ގުޅުންހިުރ ާ ޓިޫރޒަމ (ވ)

ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން ް ކުރުމަށ ް މަަސއްކަތެއ އެހެން ނުވަތަ ް ބޭނުމަކަށ ް އެހެނ ިފޔަވިައ،

ފިެށގެންނެވެ. ް ދުވަހުނ ާ ާޝިއޢުކުރ ގެޒެޓުގިައ ެ ިދވިެހަސރުކާރުގ ު ގަވިާއދ ިމ ފަށީާނ ް ޢަމަލުކުރަނ ް ިމގަވިާއދަށ .3



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިަޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އޮތިޯރީޓ ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ގާނީދ ިއނިްދރާ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

ިސކްްސ ޕެންްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ިހލޭ ދުރަށ ް އެންގެވުންތައ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންްތަކިާއ ދެންނެވުންތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.


