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 ގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އުސޫލު އިންޓާންޝިޕް ފޮރިން އިންޓަރންސްއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 

 ތަޢާރުފް 

ދުމަތްދޭ )ޓޫރިސްޓް ވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކިޔަވާދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ދަރިވަރުން ދި، މިއީ
ޓޫރިސްޓް ެވސެލްސް، ޓްރެވެލް އެޖެންސީ ައދި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް( ، ރިސޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮެޓލް، މެީރނާ، ޑައިވް ސްކޫލް
މަަސއްކަތްކުރުމަށާއި އަދި ރިސަރޗް ހޯދުމަށްޓަަކއި އިންޓަރނުންގެ ގޮތުގައި  ތަންތަނުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ަމސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ސަރުކާރުން ިމކަމަށް އިޖާބަ ިދނުމުގެ ގޮުތްނ  ،ސްޓަޑީ ހެދުމަށް ބިދޭސީ ދަރިަވރުން އިންޓަރނުންެގ ގޮތުގައި ޮފނުވުމަށް އެދޭތީ
ެގ  (1/2007ބަރު ނަން  )ާޤނޫނު ޢަމަލު ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ. މިއުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ބާުރލިބިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޫޓރިޒަމްއިން ސްޕެޝަލް ވިސާ ދޫކުރުމަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިާވ  51
 އުސޫލެކެވެ.

 އިންޓަރންޝިޕްގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ދަރިވަރުންނަށް ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ދިނުމަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

 އެވެ. މަސްދުވަހު 6މަސައްކަތްކުރެވޭނީ ދަރިވަރަކަށް  ބިދޭސީ ޕްއެއްގައި އެންމެ ގިނަވަގެންޝިއިންޓަރން. ހ

ްނނަން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ ައށް ގެގޕް ޓްރޭނިންޝިންއެއް ދަރިވަރަކު ެއއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ިއްނޓާބިދޭސީ . ށ
 ފަހުންނެވެ. އަހަރަ  15ކުރިން ފުރިހަމަކުރި އިންޓަރންޝިޕް ނިމޭތާ  ގެނެވޭނީ

ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާބު  1 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން މިކަމަްށ އެދި ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެެގން . މިނިސްޓްރީއަށް ނ
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ދުވަހުެގ  51 ތާއިންޓާްނޝިޕް ނިމޭއިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުޞަުތދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަތނަކުން ދަރިވަރުގެ . ރ
މިނިސްޓްރީއަށް  ރފޯމަންސް ރިޕޯޓްޕައެ ދަރިވަރުގެ އިންޓަރންޝިޕްއާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ތެރޭގައި

އަހަރުވަންދެން ބިދޭީސ  12ފަރާްތތަކަށް  ހުށަނާޅާމުދައްތުގައި ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް ހަޅަން ވާނެއެވެ. އަިދ، އެ ހުށަ
  ސް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެއެވެ.އިންޓާރން

ކޮންމެ ިބދޭސީ އިންޓަރންއަކަްށ އިންޓަރްނޝިޕްގެ ފުރުޞަުތދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަތންތަނުްނ ފުރުޞަތު ދޭ ބ. 
ިދން މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުނޫްނ  ފުރުޞަތު އަށްވާނެއެވެ. އަދި ބިދޭސީ ިއންޓަރންދެ ދިވެހި ދަރިވަރުން ތަމްރީްނކުރަން

އެކަްނ  ،ތު ދޭންާވނެއެވެ. އަދިމުއްަދތަށް އިްނޓަރންޝިޕްގެ ފުރުޞަ ފައިވާނުވަތަ އެ ކުއްޖަކު ކިޔަވާ ތަަނކުން ބުނެ
ންޓަރންޝިްޕ ދިވެހި ދަރިަވރުންގެ އި 2 "ފޮރިްނ އިންޓަރން އެޕްލިކޭޝަްނ ޯފމް" އާއެކު ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން

 އެވެ.ހުށަހަޅަންާވނެ ކޮންޓްރެކްޓް
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ތު ހޯދައި ދިނުަމށް މިނިްސޓްރީ އިން މަސައްކަްތ ފުރުޞަ އިންޓަރންޝިޕް ނިންމާ ިދވެހި ކުދިންނަށް ވަޒީފާގެކ. 
 ކުރަންވާނެ އެވެ.

 އިންޓަރންޝިޕްގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ދާއިރާތައް 

ންަނވާ ދާއިރާއަކުން ކުރެ ކުރަމުންދާންވާނީ ތިރީގައި މިދަ ވަރު ތަޢުލީމު ހާސިލު އިންޓާރންޝިޕް ގޮތުގައި ގެންނަ ދަރި
ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް/ރިސާރޗް އާއި ގުޅޭ  ނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަން ހުށަހަާޅ ދާއިރާއަކީންވާކަމުގައިވާއެއް ދާއިރާ

 އިން ދާއިރާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ދާއިރާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ނުވަަތ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެ
 

 މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގެ ކޯސްތައް  ޓޫރިޒަމް، ޓްރެވަލް، ހޮސްޕިޓާލިީޓ އަދި ޓޫރިޒަމް .5
 މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ބިޒްނަސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި .2
 މީޑިއާ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް .3
 މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސަސް .4
 ގެސްޓް ،ހައުސް ކީޕިންގް ،ސަރވިސަސްފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖް ، ފުޑް ޕްރޮޑަކްޝަން، ކަލިނަރީ، ޕޭސްޓްރީ .5

 ސްންފްރަންޓް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަން، ރިޒަރވޭޝަ، ރިލޭޝަންސް
ްނސް، މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަިރންގ، ރެފްރިޖެރޭޝަން ެއްނޑް އެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ، މެއިްނޓެނަ .6

 ކަންޑިޝަނިންގ، ސިވިލް އިންިޖނިއަރިންގ، އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ، 
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް .1
 އެންވަޔަރަންމެންޓަލް މެނޭޖްމަްނޓް  .8
 ރިސާރޗް ހަދާ ދަރިވަރުން  .9

 ލް މެނޭޖްމަންޓް އާއި މެރިން ރިސާރޗް ދާއިރާގެ ކޯސްތައްއެންވަޔަރަމަންޓަ .51

 ދާއިރާތަކަކީ: ޕް ހުއްދަ ދެވޭނެ ޝި އިންޓަރން 

 ފުޑް ޕްރޮޑަކްޝަން  .5
 ފްރަންޓް އޮފީސް .2
 އިންޖިނިއަރިންގ .3
 ހިއުމަން ރިސޯސަސް  .4
 ހައުސް ކީޕިންގ .5
 ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖް ސަރވިސަސް .6
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް .1
 ކޮންސްޓްރަކްޝަންބިލްޑިނގ އެންޑް  .8
 އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް  .9

 ގެސްޓް ރިލޭޝަންސް .51
 ޓްސް، އޭޝަން، ޑައިވިންގް، ވޯޓަރ ސްޕޯރެކްރި، ޓްސްސްޕޯ .55
 ރިސާރޗް  .52
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ( އަށް އެދި ށް "ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ލެޓަރ" )އިޢު އިންޓަރންޝިޕް ސްޕެޝަލް ވިސާއަ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތް  ތަނުން ޚިދުމަތްދޭ 

 އިންޓަރންޝިޕް ދޭ ފަރާތުްނ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއެކު، ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ދިނުމަށް އެދޭ ކަވަރ ލެޓަރހ. 

 (FI Form 1) ރން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްފޮރިން އިންޓަ ށ.

އިންޓަރންޝިޕް އަދާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި، ނ. ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖެ އިން، ދަިރވަރު 
 އެއްބަސްވެފައިވާ ދާއިރާގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ސިޓީއެއް، މާއިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ނަބަސްވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިއެއް
ނެ ން ގުޅާންނަންވާނެއެވެ. އަދި ުޔނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް އިން މިކަމާއި ގުޅިގެނިސްޓްރީއަށް އެޑްރެސްކޮށްފައި އޮމިމި

 އާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެސިޓީ ޑްރެސްއެ ފޯނު ަނންބަރު އަދި އީމެއިލް، ފަރާތެއްގެ ނަން، މަޤާމު

 ފައިވާ އިންޓަރންޝިޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްޝަން ށްސޮއި ކޮފަރާތުން  ދޭދަރިވަރާއި އިންޓާރންޝިޕް ރ. 

 ވަނަވަރުރންއެއްގެ ގޮތުގައި ައންނަ ދަރިވަރުގެ އިންޓަ. ބ

 ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ . ޅ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތް ފުރިހަމަ ކުރާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  އިންޓަރންޝިޕް 

 ފައިވާ އިންޓަރންޝިޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްޝަން ށްސޮއި ކޮ ވަރާއި އިންޓާރންޝިޕް ދޭ ފަރާތުންރ. ދަރި

 ދަރިވަރުގެ ވަނަވަރު  ަބއިވެރިވާރންއެއްގެ ގޮތުގައި އިންޓަބ. 

 ކޮޕީ  ކާޑުގެ ޅ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް 

އެ ފޮރިން އިންޓަރންއެްއެގ ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 51ންޓަރންޝިޕް ނިންމައި ރާއްޖެއިން ފުރާތާ ފޮރިން އިންޓަރންގެ އި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްޭދ ތަނުން ިމނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، ތިރީގަިއ "އިންޓަރން ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް" 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފުސީލުތައް ިމ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 އިންޓަރން ފުރުމުގެ އިންތިޒާމުަތކުގެ ތަފުސީލު -5
 އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތު  -2
 ފާހަގަކުރެވުނު ހުނަރުތަކާއި ތަމްީރނުތައް  -3
 ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު  -4

 މަލުކުރަން ފެށުން މި އުސޫލަށް ޢަ 

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. 2121ޑިސެންބަރު  51މަލުކުރަން ފަށާީނ މި އުސޫލަށް ޢަ
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