މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އިންޓާންޝިޕަށް އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް "ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ލެޓާރ" ދިނުމުގެ އުސޫލް
 .5ތަޢާރުފް
މިކަރުދާހަކީ ،ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކިޔަވާދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ދަރިވަރުން ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި
ގއި މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި ރިސަރޗް ސްޓަޑީ ހެދުމަށް ބިދޭސީ
ތަމްރީންއާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހޯދުމަށް އިންޓަރނުންގެ ގޮތު ަ
ތގައި ގެނައުމަށް އެދޭތީ ސަރުކާރުން މިކަމަށްއިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
ދަރިވަރުން އިންޓަރނުންގެ ގޮ ު
މިއުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2007ގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމްއިން ސްޕެޝަލް ވިސާ ދޫކުރުމަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
 .2މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯރޓް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓޫރިސްޓްރިޒޯޓްތަކަށެވެ.
 .3މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިންޓަރންޟިޕް ހުއްދަ ދެވޭނޭ ދާއިރާތަކަކީ:
ހ .ފުޑް ޕްރޮޑަކްޝަން
ށ .ފްރަންޓް އޮފީސް
ނ .އިންޖިނިއަރިންގ
ރ .ހިއުމަން ރިސޯސަސް
 .4މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިންޓަރންޝިޕްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ދަރިވަރުން ރިސަރޗް ސްޓަޑީއެއް ހަދާނަމަ ،ރިސަރޗް
ދާއިރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުއްދަދެވޭނޭ ދާއިރާތައް:
ޓ
މން ް
ހ .އެންވަޔަރަންމެންޓަލް މެނޭޖް ަ
ށ .މެރީން ރިސާރޗް
ނ .ޓޫރިޒަމް ރިސާރޗް
 .5މިންގަޑުތައް:
ހ .ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ އިންޓަރންޟިޕްއެއްގައި އެންމެ ގިނަވަގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނީ  6މަސްދުވަހުއެވެ.
ނ
ށ .އެއް ދަރިވަރަކު އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އިންޓާންޝިޕް ޓްރޭނިންއަށް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ގެނެވޭ ި
އަހަރަކު  5އެއްފަހަރުއެވެ.
_________________________________________________________________________________________________________
މި ނި ސް ޓް ރީ އ ޮފ ް ޓޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ 5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް، 3022 200 ،3022 207 :

ފެ ކް ސް 332 2552

އީ -މެ އ ިލް info@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.mv :

ގން  1ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ނ .މިނިސްޓްރީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ލިބޭތާ ގިނަވެ ެ
ރ .އިންޓާންޝިޕް ނިމިމުން ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް އަދި ޕްރެސެންޓޭޝަން  51ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް 12
ނންވާ "އިއުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން" ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
އަހަރުވަންދެން ބިދޭސީ އިންޓާރން ގެނުއުމަށް ބޭ ު
 .6އިންޓަރންޝިޕް ސްޕެޝަލް ވިސާއަށް " ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ލެޓަރ" (އިޢިތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ) އަށް އެދި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތް
ހ .ފޮރިން އިންޓްރން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
ށ .އިންޓަރންޝިޕަށް ބިދޭސީ ދަރިވަރުން އެދޭއިރު ،ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން މިމިނިސްޓްރީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއަކުން
ހންނަން ވާނެއެވެ.
އެދެންވާނެއެވެ .އަދި އެ ސިޓީގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައި ު


އިންޓާރންގެ ފުރިހަމަ ނަން ،ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ،އުފަންވި ޤައުމު ،އިންޓަރންޝިޕް އަދާ ކުރާ ރިޒޯޓްގެ ނަން
(އަތޮޅާއި ރަށް) ،އިންޓާންޝިޕް އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި އިންޓަރންޝިޕް ފެށޭ ތާރީޙް އާއި
ނިމޭ ތާރީޙް

ށ.

އިންޓރަންޝިޕަށް

އރު
އެދޭ ި

އެ

ދަރިވަރަކު

ކިޔަވަމުންގެންދާ

ޔުނިވަރސިޓީ/

އިންސްޓިޓުއުޓެއްގެ

ފަރާތުން

މިމިނިސްޓްރީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއަކުން އެދެންވާނެއެވެ .އަދި އެ ސިޓީގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ނން ވާނެއެވެ.
ހިމެނިފައި ހުން ަ


އމު ،އިންޓަރންޝިޕް އަދާ ކުރާ ރިޒޯޓްގެ ނަން
ޕސްޕޯޓް ނަންބަރު ،އުފަންވި ޤަ ު
ނންާ ،
އިންޓާރންގެ ފުރިހަމަ ަ
(އަތޮޅާއި ރަށް) ،އިންޓާންޝިޕް އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި އިންޓަރންޝިޕް ފެށޭ ތާރީޙް އާއި
ނިމޭ ތާރީޙް



ބ ބަޔާން ކުރުން
ބ ު
ދަރިވަރު ކިޔަމުންދާ ކޯސް އަދި އިންޓާރންޝިޕް ބޭނުންވާ ސަ ަ

ނ .ސޮއި ކޮށްފައިވާ އިންޓަރންޝިޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްޝަން
ރ .އިންޓާރންއެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ދަރިވަރުގެ ވަނަވަރު
ބ .ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ
 .1އިންޓަރން ގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ރިޒޯޓްތަކުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތް:
ތ  51ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ވ ާ
ހ .ކޮންމެ އިންޓާރންއެއްގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއް އިންޓާރންޝިޕް ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަ ާ
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޓޫރިޒަމްއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދ
އަ ި

ޕަރފޯމަންސް

ރިޕޯރޓާއެކު

ދަރިވަރު

ތައްޔާރުކުރާ

ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއްގެ ކޮޕީ ވެސް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ނންވާ ފަރާތްތަކުން އިންޓާރން ގެނައުމުގެ  55ދުވަސް ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުރިހާ
ނން ބޭ ު
ށ .އިންޓާރން ގެން ަ
ޑޮކިއުމެންޓްސްތަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނައެވެ.

މި ނި ސް ޓް ރީ އ ޮފ ް ޓޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ 5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް، 3022 200 ،3022 207 :
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